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Caderno  
de Prova

 Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

este  � caderno de prova;
um  � cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscri-
ção e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova se:

faltam folhas e a sequência de questões, no total de 40, está correta. �
há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. �

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização  �
da prova.
Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas dife- �
rentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não  �
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
Não destaque folhas da prova. �

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova com-
pleto e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado. O 
gabarito da prova será divulgado no site do concurso.

http://uffs.fepese.ufsc.br

Psicólogo
Dia: 13 de dezembro de 2009 • Horário: das 14 às 17 h  
Duração: 3 horas, incluído o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.
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Assinale a alternativa 3. errada.

( ) O verbo a. revolucionou é transitivo direto.

( ) Em “e até os chips de computadores” há ideia b. 
de inclusão.

( ) Acrescentando, depois de “e até os chips de c. 
computadores” o pronome tudo, o verbo 
passa para o singular: deriva.

( ) Substituindo-se o pronome d. ele por nós, em 
“foi ele quem colocou”, a forma verbal não se 
altera.

( X ) O emprego do verbo, em e. Hoje fazem oito anos 
que vim para Chapecó” corresponde ao de 

“hoje fazem parte de nosso cotidiano”.

Analise as afirmações abaixo.4. 

V. SI. a podeis acompanhar-nos, para que vos 
mostremos a sede da UFFS?

UFFS: aqui nos preocupamos com o desenvol-II. 
vimento sustentável e solidário da Região Sul 
do País.

É alto e justificado o prestígio da nova institui-III. 
ção, entre a população catarinense.

Agradeceremos os que nos apoiaram, se você IV. 
não se opor a um pequeno discurso.

Soube que houve muitas pessoas envolvidas V. 
na criação de nossa universidade.

Pela análise das afirmativas, verifica-se que estão 
corretas:

( ) I, III e IV.a. 

( ) I, IV e V.b. 

( ) II, III e IV.c. 

( X ) II, III e V.d. 

( ) IV, V e VI.e. 

Língua Portuguesa (5 questões)

Einstein revolucionou o conhecimento do homem sobre 
a natureza. Mostrou a existência de um mundo invisível, 
cheio de moléculas e átomos em constante agitação. 
Suas digitais estão num amplo leque de tecnologias que 
hoje fazem parte de nosso cotidiano. Células fotoelétri-
cas a laser, energia nuclear e fibras óticas, viagens espa-
ciais e até os chips de computadores derivam de suas 
ideias. E, não se deve esquecer, foi ele quem colocou na 
boca do povo o conceito de que tudo é relativo.

Veja, 21, out. 2009, p. 96

Assinale a alternativa 1. correta.

( ) A palavra em destaque, em “não a. se deve 
esquecer”, refere-se a Eisntein.

( ) No texto, “hoje fazem parte” refere-se a “molé-b. 
culas e átomos”.

( ) A expressão “na boca do povo” é típica de uma c. 
linguagem padrão culta informal.

( X ) As palavras em destaque, em “ Suas d. digitais 
estão num amplo leque de tecnologias”, 
equivalem, respectivamente, a marcas e 
encontram-se.

( ) Porque explicou ao povo o que é relatividade, e. 
Einstein revolucionou o conhecimento do 
homem.

Assinale a alternativa 2. errada, a respeito desta frase:

A Universidade Federal da Fronteira Sul terá como 
característica um perfil voltado às necessidades da 
mesorregião em que se situa.

( ) A expressão “um perfil” é objeto direto.a. 

( ) A expressão “em que” equivale a “na qual”.b. 

( X ) Em “como característica” há idéia de comparação.c. 

( ) No presente do subjuntivo a forma verbal fica d. 
tenha.

( ) Deixando “necessidades” no singular o acento e. 
de crase desaparece.

Conhecimentos Gerais (20 questões)
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Analise o texto abaixo.7. 

Em 2009 soube-se que um novo vírus circulava em 

quase todos os continentes, o que fez com que a 

Organização Mundial da Saúde declarasse a existência 

de uma         . A Gripe Suína, como ficou 

conhecida, é um vírus         , também 

conhecido como vírus da influenza A/H1N12009.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas:

( ) epidemia ; animala. 

( ) endemia ; suínob. 

( ) endemia ; humanoc. 

( ) pandemia ; animald. 

( X ) pandemia ; humanoe. 

Leia com atenção o texto.8. 

No ano de 2009 foram celebrados os quarenta anos 
de um acontecimento significativo para a história da 
humanidade. Tentando expressar a relevância do refe-
rido acontecimento, uma pessoa que dele participou, 
proferiu a seguinte frase: “Um pequeno passo para um 
homem, um gigantesco salto para a humanidade”.

Assinale a alternativa que identifica o autor da frase e 
o acontecimento celebrado.

( ) Alexander Fleming, comemorando a desco-a. 
berta da penicilina.

( X ) Neil Armstrong, celebrando a chegada do b. 
homem à lua.

( ) Barnard, ao realizar o primeiro transplante de c. 
coração.

( ) Richard Feinman, anunciando o nascimento d. 
do primeiro bebê de proveta.

( ) Gerhard Shröder, celebrando a que da do e. 
Muro de Berlin.

Assinale a alternativa 5. correta.

( ) Professor, preciso falar consigo agora.a. 

( ) Aquele escritor chapecoense é excelente, haja b. 
visto o tema de suas obras.

( ) Os Estados Unidos é um grande país, em c. 
extensão territorial.

( ) Minha colega de sala sentiu-se meia adoen-d. 
tada, por causa da gripe.

( X ) No plural, a frase e. Penso que deveria haver um 
estudante a menos nesta classe fica: Penso que 
deveria haver estudantes a menos nesta classe.

Atualidades (5 questões)

Com relação à decisão tomada pelo Supremo 6. 
Tribunal Federal no ano de 2009, sobre a reserva 
Raposa do Sol, é correto afirmar:

( X ) Por maioria de votos, o Supremo Tribunal a. 
Federal decidiu pela demarcação contínua da 
reserva e pela retirada dos ocupantes ilegais 
do território demarcado.

( ) Por unanimidade de votos, o Supremo b. 
Tribunal Federal decidiu pela demarcação 
contínua da reserva, mas estabeleceu limites à 
soberania dos grupos indígenas que habitam 
a área demarcada.

( c. ) Por maioria de votos, o Supremo Tribunal 
Federal decidiu pela demarcação descontínua 
da reserva e pela retirada dos ocupantes ile-
gais do território demarcado.

( d. ) Por unanimidade devotos, o Supremo Tribunal 
Federal decidiu pela demarcação descontínua 
da reserva e pela soberania dos povos indíge-
nas que habitam a área demarcada.

( e. ) Por maioria de votos o supremo Tribunal 
Federal decidiu pela demarcação contínua 
da reserva e pela legalização das terras 
dos fazendeiros já instalados no território 
demarcado.
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Noções de Informática (5 questões)

Assinale a alternativa que descreve 11. corretamente 
um procedimento cuja execução, em um computa-
dor com sistema operacional Windows XP, ocultará o 
arquivo ‘C:\teste.txt’.

( ) Execute no ‘Prompt de Comando’:  a. 
dir -a c:\teste.txt

( X ) Execute no ‘Prompt de Comando’:  b. 
attrib +h c:\teste.txt

( ) No Windows Explorer, clique com o botão da c. 
direita do mouse no arquivo ‘C:\teste.txt’ e 
selecione ‘Ocultar’.

( ) No Windows Explorer, selecione o arquivo ‘C:\d. 
teste.txt’ e clique no menu ‘Arquivo  Ocultar’.

( ) Abra o arquivo ‘C:\teste.txt’ no aplicativo e. 
‘Notepad’, clique no menu ‘Arquivo  Salvar 
como…’ e selecione o tipo de arquivo ‘Arquivo 
oculto’.

Assinale a alternativa que identifica 12. correta-
mente extensões utilizadas pelos aplicativos do 
OpenOffice e do Microsoft Office, respectivamente, para 
identificar os tipos de arquivos utilizados para arma-
zenar apresentações de slides, documentos de texto e 
planilhas eletrônicas.

( ) Apresentações de slides:  ODS e PPS; a. 
Documentos de texto:  PDF e DOC; 
Planilhas eletrônicas:  ODP e XML.

( ) Apresentações de slides:  ODT e PPT; b. 
Documentos de texto:  ODC e DOC; 
Planilhas eletrônicas:  ODS e XLS.

( X ) Apresentações de slides: ODP e PPTX; c. 
Documentos de texto:  ODT e DOCX; 
Planilhas eletrônicas: ODS e XLSX.

( ) Apresentações de slides:  ODS e PPS; d. 
Documentos de texto:  HTML e DOC; 
Planilhas eletrônicas:  ODP e XLS.

( ) Apresentações de slides:  ODT e PPTX; e. 
Documentos de texto:  PDF e DOCX; 
Planilhas eletrônicas:  XML e XLSX.

Em relação a acontecimentos históricos significati-9. 
vos celebrados durante o ano de 2009, leia e analise as 
afirmativas abaixo.

Em Santa Catarina foram celebrados os 30 I. 
anos da Novembrada.

Em várias partes do mundo foram celebrados II. 
os 150 anos da publicação do livro de Darwin, 
A Origem das Espécies.

Em Santa Catarina foram comemorados os 90 III. 
anos do fim dos conflitos do Contestado.

Na Alemanha aconteceram comemorações IV. 
pelos 20 anos da queda do Murro de Berlin.

Os brasileiros comemoraram os 25 anos da V. 
aprovação da Emenda Dante de Oliveira, que 
restabeleceu o sistema de eleições diretas 
no país.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

( ) Somente a afirmativa III é correta.a. 

( ) Somente as afirmativas I e III são corretas.b. 

( ) Somente as afirmativas II e V são corretas.c. 

( X ) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.d. 

( ) Somente as afirmativas I, II, IV e V são corretas.e. 

Identifique o que for 10. correto sobre políticas ado-
tadas na última década, por autoridades políticas da 
América:

( X ) Os governos de Hugo Chávez, Evo Morales e a. 
Rafael Correa adotaram posturas nacionalistas.

( ) O presidente dos Estados Unidos, Barack b. 
Obama, suspendeu o embargo econômico 
imposto a Cuba.

( ) O presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da c. 
Silva, reconheceu a legitimidade da eleição de 
Mahmoud Ahmadinejad à presidência do Irã, 
mas condenou o projeto nuclear iraniano.

( ) Os presidentes Felipe Calderón, do México, e d. 
Álvaro Uribe, da Colômbia, têm denunciado a 
política segregacionista dos Estados Unidos.

( ) Manuel Zelaya, presidente de Honduras, foi e. 
deposto por um golpe militar e voltou ao 
poder através de novas eleições.
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Assinale a alternativa que apresenta 15. correta-
mente um comando que, ao ser executado em um 
computador com sistema operacional Linux, faz com 
que sejam listados os arquivos do diretório local cujo 
nome contém a sequência de caracteres ‘abc’.

( X ) ls -a | grep abca. 

( ) ls abc* > moreb. 

( ) dir *abc* | morec. 

( ) dir *.* | grep abcd. 

( ) grep abc < ls -ale. 

Noções de 
Direito Administrativo 
Administração Pública (5 questões)

De acordo com a Lei n16. o 9.784/99, que regula o 
processo administrativo no âmbito da Administração 
Pública Federal, a extinção de um ato administrativo 
por vício de legalidade denomina-se:

( ) reversão.a. 

( X ) anulação.b. 

( ) revogação.c. 

( ) convalidação.d. 

( ) rescisão.e. 

Constitui ato de improbidade administrativa que 17. 
sujeita o responsável à suspensão dos direitos políti-
cos pelo período de cinco a oito anos:

( X ) Frustrar a licitude de processo licitatório ou a. 
dispensá-lo indevidamente.

( ) Receber vantagem econômica de qualquer b. 
natureza, direta ou indiretamente, para omitir 
ato de ofício, providência ou declaração a que 
esteja obrigado.

( ) Perceber vantagem econômica para interme-c. 
diar a liberação ou aplicação de verba pública 
de qualquer natureza.

( ) Revelar fato ou circunstância de que tem d. 
ciência em razão das atribuições e que deva 
permanecer em segredo.

( ) Praticar ato visando fim proibido em lei ou e. 
regulamento ou diverso daquele previsto, na 
regra de competência.

Suponha que você recebeu uma mensagem de 13. 
correio eletrônico contendo o seu endereço de e-mail 
e os endereços de outros 5 usuários no campo ‘Para:’ 
(‘To:’ em inglês).

Com base nessas informações, assinale a alternativa 
correta.

( ) Somente 6 usuários, incluindo você, terão a. 
acesso ao conteúdo da mensagem.

( ) Até 5 usuários, além de você, poderão receber b. 
a mensagem.

( ) Caso a mensagem contenha anexos, estes não c. 
serão enviados para os destinatários especifi-
cados nos campos ‘CC:’ e ‘CCO:’ da mensagem.

( ) É possível que outros usuários tenham rece-d. 
bido a mensagem sem o seu conhecimento, 
pois o remetente pode ter colocado outros 
endereços de usuários no campo ‘CC:’ da 
mensagem.

( X ) É possível que outros usuários tenham rece-e. 
bido a mensagem sem o seu conhecimento, 
pois o remetente pode ter colocado outros 
endereços de usuários no campo ‘CCO:’ da 
mensagem.

A respeito da navegação na Web, é 14. correto afir-
mar que:

( ) O navegador Web utiliza o protocolo HTMLS a. 
para efetuar o acesso a sites que requerem 
criptografia de dados.

( ) Os b. cookies são informações armazenadas no 
servidor sobre o usuário, que são fornecidas 
por ele quando preenche um formulário em 
uma página Web.

( ) Os endereços de páginas na Web podem c. 
ser digitados utilizando letras maiúsculas ou 
minúsculas, pois não é feita distinção entre 
ambas.

( X ) O navegador Web pode ser utilizado para d. 
acessar páginas seguras. O protocolo utilizado 
para acesso a páginas seguras é diferente do 
protocolo usado no acesso aos demais sites, 
pois emprega criptografia de dados.

( ) O código-fonte de páginas seguras é cripto-e. 
grafado, exigindo que o usuário informe um 
login e uma senha válidos para que seja auto-
rizado a visualizar as páginas do site no seu 
navegador Web.
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O dispositivo constitucional abaixo transcrito 20. 
constitui um desdobramento de qual princípio funda-
mental da Administração Pública?

“Art. 39 (…) omissis

§ 2o A União, os Estados e o Distrito Federal manterão 
escolas de governo para a formação e o aperfeiço-
amento dos servidores públicos, constituindo-se a 
participação nos cursos um dos requisitos para a pro-
moção na carreira, facultada, para isso, a celebração 
de convênios ou contratos entre os entes federados”.

( ) impessoalidadea. 

( ) moralidadeb. 

( X ) eficiênciac. 

( ) legalidaded. 

( ) razoabilidadee. 

É admitida a acumulação remunerada de cargos 18. 
públicos, havendo compatibilidade de horários:

( ) de dois cargos técnicos.a. 

( ) de um cargo técnico com outro científico.b. 

( X ) de um cargo de professor com outro científico.c. 

( ) de um cargo técnico com outro privativo de d. 
profissional de saúde.

( ) de um cargo científico com outro privativo de e. 
profissional de saúde.

Sobre a classificação dos atos administrativos, é 19. 
correto afirmar:

( ) São discricionários os atos praticados pela a. 
Administração sem qualquer margem de 
liberdade de decisão, jungidos estritamente 
ao comando legal.

( X ) Ato anulável é aquele que apresenta defeito b. 
sanável, passível de convalidação pela própria 
Administração.

( ) É composto o ato que necessita, para sua for-c. 
mação, da manifestação de vontade de dois 
ou mais órgãos ou autoridades diferentes.

( ) Ato declaratório é aquele que cria uma d. 
situação jurídica individual para os seus 
destinatários.

( ) São atos de império aqueles praticados pela e. 
Administração na qualidade de gestora de 
seus bens e serviços, sem fundamento no 
princípio da supremacia.
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Conhecimentos Específicos (20 questões)

Em relação às Políticas Públicas de Saúde Mental, 21. 
é correto afirmar que:

( ) O matriciamento, que visa aumentar a capaci-a. 
dade resolutiva de problemas de saúde men-
tal pelas equipes da atenção básica, realiza 
suas ações através de encaminhamento dos 
casos, mediante o envio de relatórios criterio-
sos e bem elaborados.

( ) A internação em hospital psiquiátrico deverá b. 
ser objeto de indicação prioritária em qual-
quer situação em que o usuário entre em crise 
psicótica, caracterizando-se como a modali-
dade de atendimento de urgência.

( X ) Os CAPS, como dispositivos que devem estar c. 
articulados na rede de serviços de saúde e 
necessitam permanentemente de outras 
redes sociais, têm como um dos seus princi-
pais objetivos a inclusão daqueles que estão 
excluídos da sociedade em função de trans-
tornos mentais.

( ) A Política de Atenção Integral aos Usuários de d. 
Álcool e outras Drogas, do Ministério da Saúde, 
propõe a criação de CAPS especializados nesta 
problemática, chamados CAPSad, que devem 
ter como meta principal do tratamento a abs-
tinência, a fim de facilitar que o usuário inter-
rompa sua vinculação com a droga.

( ) As residências terapêuticas constituem-se e. 
como moradias destinadas às pessoas porta-
doras de transtornos mentais graves, egressas 
ou não de hospitais psiquiátricos, que perde-
ram contato com a família de origem. Nestas 
moradias só poderão residir pessoas que 
tenham autonomia para gerir suas atividades 
de vida cotidianas.

Considerado em uma perspectiva psicodinâmica, 22. 
o desenvolvimento infanto-juvenil, em suas diferentes 
fases, pode abrigar quadros neuróticos.

A esse respeito, assinale a alternativa correta.

( ) Quadros de inibição emergem com frequên-a. 
cia na fase oral, acompanhados, muitas vezes, 
de sintomas de fobia social.

( X ) Condutas fóbicas são comuns no período b. 
edipiano, assim como o são outras manifesta-
ções como distúrbios do sono e dificuldades 
alimentares.

( ) Condutas obsessivas, principalmente em c. 
torno dos rituais de dormir e dos trabalhos 
escolares, são comuns na fase anal.

( ) Recalques de pulsões sexuais e genitais emer-d. 
gem na fase oral, como resposta aos proces-
sos sócioeducativos empregados.

( ) Terrores noturnos e/ou pesadelos são caracte-e. 
rísticos do período de latência, acompanhados, 
via de regra, do temor à separação dos pais.

Procedimento intimamente associado ao traba-23. 
lho de avaliação psicológica realizado em situações 
de atendimento clínico, notadamente de natureza 
consultorial, configurado, na maioria dos casos, como 
uma atividade com início e fim previstos a curto e 
médio prazo, e que tem por finalidade realizar diag-
nóstico e encaminhamentos específicos para proces-
sos terapêuticos.

Essa definição remete ao:

( X ) psicodiagnóstico.a. 

( ) processo psicoterapêutico.b. 

( ) exame psicológico.c. 

( ) psicotécnico.d. 

( ) laudo psicológico.e. 
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Analise a declaração abaixo.26. 

“As escolas devem acomodar todos os alunos, inde-
pendentemente de suas condições físicas, intelectuais, 
sociais, emocionais, linguísticas ou outras. O desafio 
para uma escola inclusiva é o de desenvolver uma 
pedagogia centrada no aluno, uma pedagogia capaz 
de educar com sucesso todos os alunos, incluindo 
aqueles com deficiências severas”.

Declaração de Salamanca, 1994.

No contexto dessa Declaração, assinale a alternativa 
correta:

( ) O desenvolvimento de uma avaliação psico-a. 
lógica centrada prioritariamente nas habili-
dades e capacidades intrínsecas ao sujeito, 
classificando-o entre os diferentes graus de 
deficiência (leve, moderada, severa, profunda) 
é fundamental para definir a possibilidade de 
inclusão desse sujeito em uma classe regular 
de ensino.

( ) O desafio da inclusão escolar de alunos com b. 
necessidades especiais no ensino regular 
prevê a elaboração de conteúdos programáti-
cos e atividades específicas para esses alunos, 
diferente daqueles oferecidos aos alunos 
normais.

( ) O sistema de avaliação deve ser único para c. 
todos os alunos, independente da existência 
de necessidades educativas especiais, pois só 
assim pode-se avaliar o desempenho de cada 
aluno e verificar a possibilidade do sucesso 
escolar.

( ) O uso do conceito de Quociente de d. 
Inteligência é considerado hodiernamente o 
melhor índice de demarcação da avaliação 
intelectual, para fins de classificação da defici-
ência mental.

( X ) Aos alunos com necessidades educacionais e. 
especiais devem ser oferecidas diferentes 
formas de apoio, desde ajuda em classes 
comuns até programas adicionais de apoio à 
aprendizagem na escola; quando necessário, 
deve-se buscar a assistência de professores 
especializados e de equipe de apoio externo.

Ações de capacitação e/ou de desenvolvimento 24. 
de pessoas nas organizações de trabalho, sob a forma 
de cursos, treinamentos, workshops ou oficinas, por 
exemplo, possuem como um de seus pressupostos 
básicos:

( ) a necessidade que sentem os trabalhadores a. 
de diversificar atividades durante seu per-
curso profissional.

( ) a necessidade de abatimentos de impostos b. 
e ônus fiscais por parte das empresas, por 
meio de investimentos em atividades dessa 
natureza.

( X ) a possibilidade de aprendizagem pelo ser c. 
humano, em qualquer fase de sua vida pes-
soal e ocupacional.

( ) os resultados benéficos em termos de intera-d. 
ções socioprofissionais demandados por ativi-
dades dessa natureza.

( ) a necessidade de manter banco de dados e. 
atualizado de ministrantes para essas ações, 
como requisito para obtenção de normas ISO.

Intervenções em nível de terapias ambulatoriais, 25. 
no campo da saúde mental, devem adotar como pro-
cedimentos usuais todos os descritos abaixo, exceto:

( ) a análise da possibilidade de inserção do a. 
paciente em terapêutica grupal, quando o 
quadro assim o permitir.

( ) a acolhida da queixa manifesta, buscando-se a b. 
compreensão máxima possível dos elementos 
desencadeadores do quadro apresentado.

( ) a flexibilidade para que diferentes profissio-c. 
nais da equipe de saúde ouçam o paciente, 
em uma perspectiva interdisciplinar de com-
preensão do quadro apresentado.

( X ) o imediato encaminhamento do paciente d. 
para internação, prevendo, quando de sua 
alta, terapêutica grupal e medicamentosa, 
necessariamente.

( ) a tentativa de minimização imediata e/ou no e. 
menor intervalo de tempo possível do sofri-
mento psíquico apresentado.
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Embasamentos teórico-metodológicos de inter-29. 
venção e compreensão de questões sociais como 
desigualdade, exclusão e violência consideram, atual-
mente, que:

( ) o aumento da incidência da violência, sobre-a. 
tudo nas grandes cidades, embora multicau-
sal, não se relaciona com quadros de desem-
prego e/ou trabalho precário.

( ) desigualdade designa idosos, deficientes, b. 
desadaptados sociais, minorias étnicas ou de 
cor, desempregados e jovens impossibilitados 
de aceder ao mercado de trabalho.

( X ) processos de exclusão vinculam-se intima-c. 
mente à inversão segundo a qual os mecanis-
mos sociais de integração estão sendo substi-
tuídos pela regulação econômica.

( ) embora o conceito de exclusão tenha se dis-d. 
seminado e alcançado grandes proporções, a 
partir da década de 1990 do século passado, 
inexistem abusos e/ou necessidade de limites 
em sua utilização.

( ) comportamentos sociais violentos, inclusive e. 
aqueles de psicopatia, têm origem exclusiva-
mente nas predisposições genéticas dos sujei-
tos autores de violência.

Sobre práticas de psicoterapia, assinale a alterna-30. 
tiva correta.

( X ) Buscam promover a saúde mental e propiciar a. 
condições para o enfrentamento de conflitos 
e/ou de transtornos psíquicos de indivíduos e 
grupos.

( ) Constituem-se como processos de compreen-b. 
são do comportamento humano, a partir de 
parâmetros pré-estabelecidos de condutas 
esperadas.

( ) Pautam-se pela aplicação sistematizada de c. 
métodos e técnicas psicológicas reconhecidas 
pela ciência por meio de prévia comprovação 
por meios experimentais.

( ) Possuem como um de seus princípios funda-d. 
mentais a garantia do sigilo profissional, sendo 
este inquebrantável, em qualquer hipótese.

( ) Não deve o psicólogo divulgar a seus clientes e. 
sua abordagem psicoterapêutica, uma vez 
que o conhecimento dessa abordagem cria 
resistências que podem conduzir ao fracasso 
da psicoterapia.

A respeito de testes psicológicos, assinale a alter-27. 
nativa incorreta:

( ) Cada teste possui uma descrição metodoló-a. 
gica específica, com a finalidade de controlar 
e excluir variáveis que possam interferir no 
processo e nos resultados.

( X ) Em processos de avaliação psicológica, são ins-b. 
trumentos subjetivos e construídos sob medida 
para cada situação, visando avaliar e quantificar 
comportamentos manifestos e latentes.

( ) Para que possam ser utilizados, esses ins-c. 
trumentos devem ter a qualidade de sua 
ação verificada através de procedimentos 
metodológicos que assegurem sua eficácia e 
eficiência.

( ) Uma das especialidades psicológicas que d. 
busca aperfeiçoar as qualidades dos testes é a 
psicometria, em interface com conhecimentos 
de outras áreas, como a estatística.

( ) São condições necessárias para a elaboração de e. 
um teste, visando sua qualidade e segurança de 
uso, a elaboração e análise de itens e os estudos 
da validade, da precisão e de padronização.

Sobre estudo de casos, é 28. incorreto afirmar que:

( ) A análise em profundidade do objeto e a pre-a. 
ocupação com seu aspecto unitário são suas 
características principais.

( ) Há diferentes tipos, que podem ser agrupados b. 
em função dos critérios finalidade da investi-
gação, objeto de pesquisa e técnica de coleta 
de dados.

( ) Constitui recurso para a execução de pesqui-c. 
sas científicas e também para o desenvolvi-
mento de práticas clínicas, organizacionais, 
educacionais ou de qualquer outra ordem, em 
Psicologia.

( X ) Possui como pressuposto epistemológico d. 
único que o caso é um todo complexo, o 
qual corresponde à soma das suas partes 
constituintes.

( ) Quando desenvolvido com finalidade diag-e. 
nóstica, focaliza a obtenção de subsídios para 
futuras intervenções a serem desenvolvidas 
junto ao objeto.
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A atuação no âmbito das relações familiares 33. 
requer da psicologia ferramentas que possibili-
tem adentrar a complexidade característica de tais 
relações.

Uma dessas ferramentas é a noção de rede social, 
cujas funções, determinadas pelo tipo predominante 
de intercâmbio interpessoal entre os membros, são:

( ) apoio material, apoio emocional, guia cogni-a. 
tivo e de conselhos, intermediação de novos 
contatos, apoio moral, companhia bipessoal.

( ) companhia social, apoio financeiro, regulação b. 
social, ajuda psicológica, acesso a novos con-
tatos, facilitação da inserção no mercado de 
trabalho.

( X ) companhia social, apoio social, apoio emo-c. 
cional, guia cognitivo e conselhos, regulação 
social, ajuda material e de serviços, acesso a 
novos contatos.

( ) apoio social, apoio psicológico, guia espiritual d. 
e de conselhos, regulação e inserção social, 
ajuda material e de serviços, acesso a novos 
vínculos.

( ) ajuda material e moral, apoio sócioafetivo, e. 
guia cognitivo e intelectivo, regulação social, 
acesso a novos contatos, consultoria pessoal.

Os deveres fundamentais e as proibições, elemen-34. 
tos elencados nos Artigos 1o e 2o, respectivamente, do 
Código de Ética Profissional do Psicólogo instituído 
pela Resolução no 010/CFP/2005, expressam:

( ) compromissos sociais do psicólogo.a. 

( X ) responsabilidades do psicólogo.b. 

( ) atitudes críticas do psicólogo.c. 

( ) deveres morais do psicólogo.d. 

( ) especificidades do trabalho do psicólogo.e. 

O Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pelas 31. 
Leis Federais 8.080/1990 e 8.142/1990, foi criado no 
horizonte do Estado democrático e da defesa da cida-
dania plena, tendo como tese central a concepção de 
que “saúde é direito de todos e dever de Estado”.

Em relação ao SUS, assinale a alternativa incorreta.

( ) Os princípios que regem a organização do SUS a. 
são: regionalização, hierarquização, resolubili-
dade, descentralização, participação cidadã e 
complementaridade do setor privado.

( ) A integralidade, enquanto princípio doutriná-b. 
rio do SUS, implica a noção de que o homem 
é um ser integral e, portanto, deverá ser aten-
dido por um sistema de saúde também inte-
gral, voltado a promover, proteger e recuperar 
sua saúde.

( ) O controle social é um dos principais disposi-c. 
tivos do SUS, ao buscar garantir que a popu-
lação brasileira, através de suas entidades 
representativas, participe da formulação das 
políticas de saúde e do controle da sua execu-
ção programática e financeira.

( ) A Reforma Psiquiátrica Brasileira exige a apli-d. 
cação dos princípios do SUS para a área da 
Saúde Mental.

( X ) Nesse Sistema temos diferentes níveis de e. 
atenção à saúde: primário, secundário e 
terciário. O principal deles, alvo de maiores 
investimentos financeiros e humanos, é o 
terciário, por implicar atendimentos de alta 
complexidade.

Processo científico limitado no tempo, que utiliza 32. 
técnicas e testes, em nível individual ou não, seja para 
atender problemas à luz de pressupostos teóricos, 
identificar e avaliar aspectos específicos, seja para 
classificar o caso e prever seu curso possível, comu-
nicando resultados na base dos quais são propostas 
soluções.

Esta definição, adaptada a partir de elaborações de 
Jurema Cunha, refere-se ao processo:

( ) psicoterapêutico.a. 

( X ) psicodiagnóstico.b. 

( ) psicológico.c. 

( ) psicopedagógico.d. 

( ) psicossocial.e. 
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Verifique, dentre as afirmações abaixo, aquelas 36. 
que são verdadeiras ou falsas, em relação à questão da 
ética profissional do psicólogo:

O psicólogo deve colocar seus serviços profis-I. 
sionais à disposição em situações de calami-
dade pública ou de emergência. Nesse caso, 
não pode visar benefício pessoal.

O psicólogo, em função do sigilo ético, não pre-II. 
cisa informar os resultados decorrentes dos ser-
viços psicológicos prestados, mesmo quando 
solicitado por quem contratou o serviço.

O psicólogo, quando realizar estudos e pes-III. 
quisas em situação de intervenção profissio-
nal, poderá cobrar honorários do seu cliente, 
desde que comprove sua competência para 
a atividade e obtenha o termo de consenti-
mento livre e esclarecido do usuário.

Para realizar atendimento não eventual de IV. 
criança, adolescente ou interdito, o psicólogo 
deverá obter autorização de ao menos um de 
seus responsáveis, observadas as determina-
ções da legislação vigente.

Com base na verificação, assinale a alternativa correta:

( X ) As afirmações I e IV são verdadeiras.a. 

( ) As afirmações II, III e IV são verdadeiras.b. 

( ) As afirmações I, II e III são verdadeiras.c. 

( ) Todas as afirmações são falsas.d. 

( ) Todas as afirmações são verdadeiras.e. 

Entrevistas são recursos largamente utilizados em 35. 
seleção de pessoal.

A respeito do tema, é correto afirmar que:

( ) constitui inadequação técnica conduzir uma a. 
entrevista de seleção utilizando o currículo 
previamente apresentado pelo candidato, 
uma vez que pode constrangê-lo.

( ) a solução para eliminar a subjetividade ine-b. 
rente à aplicação de entrevistas em processos 
seletivos é a participação de vários entrevista-
dores simultaneamente.

( ) entrevistas psicológicas são usadas no início c. 
das seleções, para averiguar questões prelimi-
nares e determinantes relativas ao preenchi-
mento do cargo, como pretensão salarial, por 
exemplo.

( X ) entrevistas devem pesquisar aspectos de d. 
conteúdo profissional e pessoal do candidato, 
tanto relacionados com sua vida pregressa 
quanto com as expectativas de vida futura.

( ) embora possível, constitui falta ética do psicó-e. 
logo a observação de aspectos como lingua-
gem corporal, gestos ou posturas e formas de 
expressão verbal e condutual durante uma 
entrevista.
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Sobre a temática da psicopatologia, assinale a 38. 
alternativa incorreta:

( ) A principal função do DSM, assim como do a. 
CID, é de uniformizar os critérios de diagnós-
ticos, o registro estatístico e a comunicação 
entre clínicos.

( X ) A anamnese e avaliação do paciente, para fins b. 
de psicodiagnóstico clínico, deve considerar 
cada um das manifestações psíquicas de 
forma isolada, como, por exemplo, o estado 
da memória, do raciocínio, da sensopercep-
ção, etc., pois cada uma destas dimensões 
tem uma realidade própria.

( ) A semiologia clínica sustenta-se na descrição c. 
de sinais e sintomas. Sinais são compreen-
didos como achados objetivos observados 
pelo profissional no paciente; sintomas são as 
experiências subjetivas descrita pelo paciente.

( ) A questão psicopatológica deve ser compre-d. 
endida no horizonte do desenvolvimento de 
uma personalidade, pois, como afirma Jaspers 
(1979), a doença realiza-se no núcleo da exis-
tência do sujeito.

( ) O que distingue a psicose da neurose é o e. 
caráter incompreensível da primeira, advindo 
do agravamento do sofrimento psíquico, que 
acaba por produzir um corte do sujeito com a 
realidade.

No que tange à Atenção Básica e à Estratégia de 37. 
Saúde da Família (ESF) no SUS, assinale a alternativa 
incorreta.

( ) A Estratégia de Saúde da Família foi pensada a. 
como instrumento chave da reorientação do 
modelo assistencial, operacionalizando-se 
mediante a implantação de equipes multipro-
fissionais em unidades básicas de saúde.

( ) A atenção básica é caracterizada como a porta b. 
de entrada preferencial do sistema de saúde, 
com território adscrito de forma a permitir o 
planejamento e a programação descentrali-
zada, e em consonância com o princípio da 
equidade.

( ) As equipes de Saúde da Família devem esta-c. 
belecer vínculo direto com a população, pos-
sibilitando o compromisso e a co-responsa-
bilidade desses profissionais com os usuários, 
famílias e a comunidade.

( X ) O psicólogo é profissional que compõe a d. 
equipe mínima da ESF, tendo importante 
papel de atuação na atenção básica.

( ) As equipes devem atuar com ações de promo-e. 
ção da saúde, prevenção, recuperação, reabili-
tação de doenças e agravos mais frequentes, e 
na manutenção da saúde da comunidade.
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Sobre as fases de desenvolvimento em Piaget, 40. 
assinale a alternativa incorreta.

( X ) O período pré-operatório do pensamento a. 
entende-se dos sete anos aos doze anos, 
aproximadamente. A criança desenvolve a 
imitação e a representação, realizando os cha-
mados atos simbólicos. Nesta etapa a criança 
já superou o egocentrismo e consegue com-
partilhar seu ponto de vista com os demais.

( ) Os estágios e períodos do desenvolvimento b. 
em Piaget caracterizam as diferentes formas 
de o indivíduo interagir com a realidade, 
ou seja, de organizar seus conhecimentos 
visando sua adaptação ao ambiente, bus-
cando sempre o equilíbrio, constituindo-se 
na modificação progressiva dos esquemas de 
assimilação e acomodação dos conhecimen-
tos adquiridos.

( ) No estágio sensório-motor, o bebê, a partir c. 
de reflexos neurológicos básicos, inicia a 
coordenação motora elementar, buscando a 
construção de esquemas de ação de natureza 
sensorial e motora para iniciar a assimilação 
mental do meio.

( ) No estágio das operações concretas, a criança d. 
inicia operações de pensamento, ao invés 
de somente esquemas de ações. Apesar de 
não se limitar mais a uma representação 
imediata, ainda depende do mundo concreto 
para abstrair.

( ) No estágio operatório formal, a criança e. 
alcança seu nível mais elevado de desenvolvi-
mento cognitivo; adquire capacidade de uma 
abstração total, não se limitando mais à repre-
sentação imediata. É capaz de pensar logica-
mente, formular hipóteses e buscar soluções 
racionais, sem depender só da observação da 
realidade.

Analise e verifique, dentre as afirmativas abaixo, 39. 
aquelas que são verdadeiras ou falsas, relativamente 
às problemáticas de crianças, violência sexual e vulne-
rabilidade social.

Uma das situações mais graves e frequentes I. 
de exclusão, vulnerabilidade e risco psicosso-
cial são as que envolvem crianças e adoles-
centes, no que se refere à exploração sexual 
comercial, bem como de abuso sexual intra e 
extra familiar.

A problemática da violência intrafamiliar II. 
envolve as relações complexas da família, pois 
normalmente os abusadores são pessoas 
próximas das vítimas, vinculando sua ação, ao 
mesmo tempo, à sedução e à ameaça. A vio-
lência é mais contundente pelo envolvimento 
de relações de consanguinidade, pela necessi-
dade de preservação do provedor e da estru-
tura familiar, contando, muitas vezes, com a 
complacência de outros membros da família.

As crianças e os adolescentes vítimas de vio-III. 
lência sexual carregam traumas que, segundo 
especialistas, são irreparáveis. Portanto, é 
muito importante, durante o tratamento, o 
apoio da família, já que a violência sofrida por 
essas pessoas quebra o pacto social do qual 
depende a estruturação de todo indivíduo.

O Programa Sentinela refere-se a um conjunto IV. 
de ações de assistência social de natureza 
especializada, destinado ao atendimento de 
crianças e adolescentes abusados ou explora-
dos sexualmente, assim como de seus familia-
res, visando o resgate e a garantia dos direitos, 
o acesso aos serviços de assistência social, 
saúde, educação, justiça e segurança, esporte, 
lazer e cultura, guardando compromisso ético, 
político e a multidisciplinaridade das ações.

Com base na sua análise, assinale a alternativa 
correta:

( ) As afirmações II, III e IV são verdadeiras.a. 

( ) Somente as afirmações II e IV são verdadeiras.b. 

( ) Somente as afirmações I e III são verdadeiras.c. 

( ) Todas as afirmações são falsas.d. 

( X ) Todas as afirmações são verdadeiras.e. 





FEPESE • Fundação de Estudos e  
Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC
88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000
http://www.fepese.ufsc.br


