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UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS – EDITAL 08/2008 
 

CARGO: PSICÓLOGO 
 

 
 

NÃO ABRA O CADERNO ANTES DA AUTORIZAÇÃO DO FISCAL. 
 

 

INSTRUÇÕES GERAIS  
 
• Você recebeu do fiscal:  

 

• Um caderno de questões contendo 60 (sessenta) questões objetivas de múltipla escolha;  

 

• Um cartão de respostas personalizado para a Prova Objetiva;  

 

• É responsabilidade do candidato certificar-se de que os dados informados em seu cartão de respostas 

estão corretos.  
 

• Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no caderno de questões se a numeração das questões e a 

paginação estão corretas.  

 

• Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a Prova Objetiva. Faça-as com tranqüilidade, mas controle o seu 

tempo. Este tempo inclui a marcação do cartão de respostas .  

 

• Somente após decorrida uma hora do início das provas, o candidato poderá entregar o seu caderno de 

questões e o seu cartão de respostas e retirar-se da sala de prova.  

 

• Somente será permitido levar o seu caderno de questões faltando 60 (sessenta) minutos para o término do 

horário estabelecido para o fim da prova, desde que permaneça em sala até este momento.  

 

• Após o término de sua prova, entregue, obrigatoriamente, ao fiscal o cartão de respostas da Prova 

Objetiva.  

 

• Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos e deverão assinar a Ata.  

 

• Se você precisar de algum esclarecimento, solicite a presença do responsável pelo local.  

 
MANTENHA A CALMA E BOA SORTE. 
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Parte I – Língua Portuguesa 
 
 
 

TEXTO I  
Cabeludinho 
 
 Quando a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. Ele foi estudar no 
Rio e voltou de ateu. Ela disse que eu voltei de ateu. Aquela preposição deslocada me fantasiava de ateu. Como 
quem dissesse no Carnaval: aquele menino está fantasiado de palhaço. Minha avó entendia de regências verbais. 
Ela falava de sério. Mas todo-mundo riu. Porque aquela preposição deslocada podia fazer de uma informação um 
chiste. E fez.  E mais: eu acho que buscar a beleza nas palavras é uma solenidade de amor. E pode ser 
instrumento de rir. De outra feita, no meio da pelada um menino gritou: Disilimina esse, Cabeludinho. Eu não 
disiliminei ninguém. Mas aquele verbo novo trouxe um perfume de poesia à nossa quadra. Aprendi nessas férias a 
brincar de palavras mais do que trabalhar com elas. Comecei a não gostar de palavra engavetada. Aquela que não 
pode mudar de lugar. Aprendi a gostar mais das palavras pelo que elas entoam do que pelo que elas informam. Por 
depois ouvi um vaqueiro a cantar com saudade: Ai morena, não me escreve / que eu não sei a ler. Aquele a 
preposto ao verbo ler, ao meu ouvir, ampliava a solidão do vaqueiro.  
(BARROS, Manoel. Memórias inventadas: a infância. São Paulo: Planeta, 2003.) 
 
 
Questão 1 
Com a leitura atenta do texto, pode-se inferir que no período “Ele foi estudar no Rio e voltou de ateu”, a escolha da 
regência mostra que a personagem emissora da mensagem pretende expressar 
 

(a) ironia. 
(b) contradição. 
(c) dúvida. 
(d) oposição. 
(e) complacência. 
 
 
Questão 2 
 A língua é um instrumento vivo e, por isso, transforma-se através do tempo, assumindo as características de quem 
a usa e, ao mesmo tempo, a constrói. A escolha vocabular, por exemplo, depende de vários aspectos: por vezes, 
um termo tão utilizado por uma geração pode ser esquecido por outra. Nesse caso, a palavra chiste pode ser um 
exemplo. Se quiséssemos substituí-la por outra, sem mudança de sentido, usaríamos 
 

(a) piada. 
(b) desastre. 
(c) bagunça. 
(d) alarme. 
(e) tormento. 
 
 
Questão 3 
O discurso apresenta normas textuais para nos referirmos, no enunciado, às palavras ou aos pensamentos de 
responsabilidade do nosso interlocutor. A pontuação é um dos recursos utilizados para conferir sentido e clareza a 
esse enunciado. Logo, no período “Quando a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é 
meu neto”. Os : (dois pontos) indicam que o período a seguir é um discurso 
 

(a) indireto. 
(b) indireto livre. 
(c) direto. 
(d) direto e indireto. 
(e) direto e indireto livre. 
 



Concurso Público para Cargos Técnico-administrativos  

 

Prova para o cargo de Psicólogo 

3 

Questão 4 
 “De outra feita, no meio da pelada um menino gritou: Disilimina esse, cabeludinho”. A expressão em negrito 
equivale semanticamente a 
 
(a) sem reservas. 
(b) dessa vez. 
(c) no momento oportuno. 
(d) com tranqüilidade. 
(e) inesperadamente. 
 
 
 

Questão 5 
“Quando a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto.” Substituindo a oração 
em negrito por sua forma reduzida, obtemos: 
 
(a) Ao me receber nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. 
(b) Logo que a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. 
(c) Por ter me recebido nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. 
(d) Recebeu-me nas férias e me apresentou aos amigos: Este é meu neto. 
(e) Como a Vó me recebeu nas férias, ela me apresentou aos amigos: Este é meu neto. 

 
  
 
TEXTO II 
O poeta aprendiz 
 

Ele era um menino valente e caprino 
Um pequeno infante sadio e grimpante 
Anos tinha dez e asas nos pés 
Com a chuva e bodoque era plic-ploc 
Olhar verde-gaio, parecia um raio 
Pra tangerina, piano e menina 
Por isso fazia 
Seu grão de poesia 
E achava bonita 
A palavra escrita 
Por isso sofria 
De melancolia 
Sonhando o poeta 
Que quem sabe um dia 
Poderia ser. 

(TOQUINHO � MORAES, Vinícius de. In: 10 anos de Toquinho e Vinícius. Rio de Janeiro: Universal 
Music, 1979.) 

 
 
 
Questão 6 
Na música "O poeta aprendiz", o personagem central, um menino, é descrito, principalmente, como um ser 
 
(a) melancólico. 
(b) brigão. 
(c) ativo. 
(d) inseguro. 
(e) pessimista. 
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Questão 7 
A palavra “Anos” assume a mesma função sintática que a do substantivo sublinhado na alternativa 
 
(a) Ele era um menino valente e caprino. 
(b) Olhar verde-gaio, parecia um raio. 
(c) Por isso fazia /Seu grão de poesia. 
(d) Por isso sofria/ De melancolia. 
(e) Que quem sabe um dia. 
 
 
 

A propósito do verso "Anos tinha dez e asas nos pés" 
 
 
Questão 8 

 
 
( WATTERSON, Bill. E foi assim que tudo começou. São Paulo: Ed. Conrad.) 
 
 

 
O texto do quadrinho apresenta o personagem Calvin em uma conversa com seu tigre de pelúcia, que ganha vida 
em sua imaginação. Com a leitura atenta do texto, é possível afirmar que a resposta do tigre  
 
(a) conceitua tradicionalmente um pronome. 
(b) é absurda, se comparada ao conceito tradicional de pronome. 
(c) é criativa, se comparada ao conceito tradicional de pronome. 
(d) é incoerente, se comparada ao conceito tradicional de pronome. 
(e) opõe-se ao conceito tradicional de pronome. 
 
 
Questão 9 
Com a leitura do quadrinho é possível afirmar que temos dois exemplos explícitos de pronomes: 
 
(a) o primeiro possessivo;  o segundo indefinido. 
(b) o primeiro indefinido; o segundo possessivo.  
(c) o primeiro pessoal; o segundo possessivo. 
(d) o primeiro demonstrativo; o segundo pessoal. 
(e) o primeiro possessivo; o segundo pessoal.   
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Questão 10 
A polissemia é a situação em que uma palavra assume significados variáveis de acordo com o contexto em que 
está inserida. Esses diferentes significados não apresentam problemas de entendimento, porque o contexto 
esclarece a significação final. De acordo com essa afirmação, em “Talvez eu consiga um ponto por originalidade”, 
a palavra destacada tem valor semântico idêntico ao assumido por tal vocábulo na frase: 
 
(a) Use o ponto ao final das frases. 
(b) Ele estava naquele ponto da rua. 
(c) Os funcionários assinaram o ponto. 
(d) A professora revisou o ponto. 
(e) O trabalho vale ponto na média.   
 
 
Parte II – Informática 
 
Questão 11 
Em relação ao organizador de arquivos Windows Explorer, para se mudar o nome de uma determinada pasta, 
seleciona-se no menu arquivo a opção conhecida como  
 
(a) alterar.  
(b) trocar.  
(c) copiar.  
(d) restaurar.  
(e) renomear. 
 
 
Questão 12 
Em relação ao sistema operacional Windows XP, no tocante ao painel de controle, existe um item que contém as 
informações a respeito dos padrões desejados pelo usuário, como idioma, formato de moeda, número, data, entre 
outros. Esse item é conhecido como 
 
(a) Opções de Pastas.  
(b) Ferramentas Administrativas. 
(c) Opções de Acessibilidade.  
(d) Opções Regionais e de Idiomas.  
(e) Sistema. 
 
 
Questão 13 
No Excel 2003, o componente que exibe as coordenadas da célula selecionada e o texto ou fórmula nela utilizada 
é conhecido como barra de  
 
(a) fórmulas.  
(b) ferramentas.  
(c) planilhas.  
(d) títulos.  
(e) menus.  
 
 
Questão 14 
Com relação ao editor de texto MS Word, é correto afirmar que:  
 
(a) a inserção de figuras somente pode ser feita por arquivos. 
(b) os modelos de documentos (*.dot) não podem ser alterados pelo usuário. 
(c) a inserção de tabelas é feita através do menu Ferramentas. 
(d) a proteção de documentos é feita através do menu Formatar. 
(e) pode-se salvar documentos para serem abertos em versões anteriores. 
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Questão 15 
Sabendo-se que um arquivo possui extensão txt, o programa adequado, ou seja, que tem por finalidade abrir e 
editar esse arquivo é o  
 
(a) Power Point. 
(b) Excel. 
(c) Paint. 
(d) Bloco de notas. 
(e) Access. 
 
 
Parte III – Direitos e Deveres 
 
Questão 16 
Segundo a Constituição Federal vigente, a Administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos seguintes princípios: 
 
(a) legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 
(b) honestidade, eficácia, eficiência, verdade e ética. 
(c) legalidade, pessoalidade, imoralidade, publicidade e ineficiência. 
(d) legalidade, juridicidade, penalidade e parcialidade. 
(e) racionalidade, moralidade, informatização, rapidez e nepotismo. 
 
 
Questão 17 
Segundo a redação dada pela Constituição Federal vigente, a investidura em cargo ou emprego público depende 
de 

 
(a) concurso público. 
(b) aprovação prévia em concurso público. 
(c) aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a complexidade do 

cargo ou emprego. 
(d) ocorrência do convite, pois cargo ou emprego público são de livre nomeação e exoneração. 
(e) concurso público de provas e/ou títulos. 
 

 
Questão 18 
O Regime Jurídico Único, de que trata a Lei nº 8.112, de 1990, em seu artigo 116, registra os doze itens 
considerados deveres dos servidores.  
 
Leia as afirmativas abaixo. 

 
I - Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 
II - Cumprir as ordens superiores, ainda que manifestamente ilegais. 
III - Ser assíduo e pontual ao serviço. 
IV - Manter conduta compatível com a moralidade administrativa. 
V - Promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. 

 
Considerando-se V (verdadeiro) ou F (falso), assinale a alternativa que corresponde à seqüência correta. 
 
(a) V-V-V-F-F 
(b) V-F-V-F-V 
(c) F-V-F-V-F 
(d) F-F-V-V-F 
(e) V-F-V-V-F 
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Questão 19 
A criação de autarquia federal dar-se-á 
 
(a) preferencialmente,  por medida provisória. 
(b) exclusivamente, por ato do Presidente da República. 
(c) por ato conjunto da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. 
(d) por lei complementar. 
(e) somente por lei específica. 
 
 
Questão 20 
Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis 
 
(a) aos brasileiros natos que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na 

forma da lei. 
(b) aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da 

lei. 
(c) somente aos brasileiros natos. 
(d) aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, não sendo admitida a existência da dupla 

cidadania. 
(a) aos brasileiros natos que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros que 

estão no país. 
 
 
Parte IV – Conhecimentos Específicos 
 

 
Questão 21 
Segundo Baremblitt, um dos objetivos básicos do institucionalismo consiste em que as comunidades, como 
protagonistas de seus problemas, de suas necessidades, de suas demandas, possam enunciar, compreender, 
adquirir ou readquirir um vocabulário próprio que lhes permita saber acerca de sua vida. Esse objetivo recebe o 
nome de 
 
(a) Autogestão. 
(b) Gestão Participativa. 
(c) Auto-análise. 
(d) Autoconceito. 
(e) Gênese Conceitual. 
 
 
Questão 22 
A propósito das relações entre cultura e transtornos mentais, tais como descritas por Melman, pode-se dizer que há 
 
(a) maior tolerância aos sintomas esquizofrênicos nos países em desenvolvimento. 
(b) maior incidência de esquizofrenia nos países ocidentais. 
(c) maior evolução da doença nos serviços de países industrializados. 
(d) menor rejeição social do doente mental nos países ricos. 
(e) maior incidência de esquizofrenia nos países em desenvolvimento. 
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Questão 23 
Regina Benevides discute a relação da Psicologia com o Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo a autora, é 
correto afirmar que   
 
(a) a separação entre clínica e política está fortemente presente na formação e na prática profissional dos 

psicólogos. 
(b) no Campo da Psicologia, é muito comum a preocupação com a saúde pública, com a inserção do trabalho do 

Psicólogo no debate, sobre modos de intervenção que se façam para além dos enquadres clássicos de uma 
clínica  individual e privada. 

(c) a Psicologia Social é a única que mantém registros do individual e do social. 
(d) Psicologia e Política não devem misturar-se, e Psicólogos não devem ser militantes.  
(e) o discurso do  Psicólogo sobre o sujeito tem vindo acompanhado, no campo das práticas psi, de um processo 

de politização destas mesmas práticas. 
 
   
Questão 24 
Regina Benevides sugere algumas contribuições para debater as interfaces da psicologia com o SUS. Segundo a 
autora, a psicologia como qualquer outro campo do saber/poder, não explica nada. É ela mesma que deve ser 
explicada, e isso só se dá numa relação de intercessão com outros saberes /poderes/disciplinas. Este princípio 
refere-se à 
 
(a) inseparabilidade. 
(b) autonomia. 
(c) experiência. 
(d) socialização. 
(e) transversalidade 
 
 
Questão 25 
Ferreira utiliza o termo demanda de tratamento por procuração, para denominar: 
 

(a) sujeito no fundo do poço. 
(b) equilíbrio prazeroso. 
(c) sujeito que rompe com seu laço social. 
(d) sujeito que solicita um colega de trabalho para que o ajude no tratamento. 
(e) sujeito que precisa de um outro para enunciar suas próprias questões. 

 
  

Questão 26 
Ferreira afirma, segundo o critério diagnóstico (OMS,1993), que o alcoólatra é aquele que bebe sem saciedade. 
Em relação ao alcoolismo, entende-se que 
 

I - correlativamente ao aumento do padrão de ingestão, a ausência do etanol no organismo, por um 
período cada vez menor, levará à Síndrome da abstinência alcoólica. 

II - a psicanálise pensa o sujeito alcoólatra como o que, nessa “paixão”, desconsidera qualquer limite 
(Lecouer, 1994). 

III - entre os efeitos que mais ou menos lentamente se produzem, estão os graves comprometimentos 
clínicos, mas não afetam o psíquico. 

IV - ocorre um afrouxamento das redes que sustentam o sujeito, redes de sustentação narcísica, socio 
familiares e laborativas. 

 

Considerando V (verdadeiro) ou F (falso), assinale a alternativa que corresponde a seqüência correta: 
 

(a) F-F-F-V. 
(b) F-F-V-V. 
(c) V-V-F-V. 
(d) V-V-V-F. 
(e) F-V-V-V. 
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Questão 27 
Conforme Figueiredo, a recepção é o termo que designa genericamente o primeiro atendimento, geralmente, em 
grupos, e é usado no lugar do termo 
 
(a) acolhimento. 
(b) triagem. 
(c) atendimento. 
(d) staff. 
(e) encaminhamento. 
 
 
 
Questão 28 
Conforme Ana Cristina Figueiredo, há uma concepção equivocada que mistura os termos multiprofissional e 
multidisciplinar. Em relação à equipe multidisciplinar, é correto afirmar que 
  

(a) cada especialista tem seu campo de ação, e tanto pode estabelecer fronteiras rígidas, isolando seus 
procedimentos, de modo a não haver contato maior entre eles, quanto estabelecer áreas de trânsito onde seja 
possível uma troca de experiências. 

(b) os especialistas conversam, seja nas conhecidas reuniões de equipe, de forma regular e, portanto, instituídas, 
seja nos corredores, de acordo com as urgências. 

(c) as questões de diagnóstico, encaminhamento e tratamento vêm à tona, podendo produzir efeitos interessantes 
na clínica ou criar impasses que forçam a tendência ao isolamento. 

(d) defende-se uma espécie de implosão das especialidades em que o profissional é chamado a atuar nos 
diferentes dispositivos valendo-se de um referencial comum, nem sempre bem definido, para promover a 
saúde mental. 

(e) podem ocorrer, em menor escala, certas variações ou deslocamentos das funções típicas dos especialistas 
com efeitos interessantes. 

 
 
Questão 29 
Segundo Oscar da Silva, as mudanças ocorridas no mundo do trabalho nos últimos tempos trazem conseqüências, 
como a falta de regras claras e consistentes, que oportunizam a prática o Assédio Moral no Trabalho. Sobre 
Assédio Moral, assinale a alternativa correta. 
 

(a) A violência Moral no Trabalho é um fato socialmente novo. 
(b) Os trabalhadores são expostos a situações humilhantes e constrangedoras somente por relações hierárquicas 

autoritárias. 
(c) O Assédio Moral atinge a dignidade e a identidade do trabalhador. 
(d) A forma de organização da produção no mundo do trabalho nos últimos tempos não tem impacto nas 

violências sofridas por trabalhadores. 
(e) Os problemas de assédio moral só ocorrem no Brasil. 
 

 

Questão 30 
Guimarães e Grubits afirmam que as L.E.R. (Lesões por Esforços Repetitivos) são uma patologia de caráter 
sindrômico, cujo nexo causal é atribuído a determinados tipos e condições de trabalho. Em relação às L.E.R, é 
correto afirmar que 
 
(a) só acometem os membros superiores. 
(b) levam, na maioria dos casos, à incapacidade profissional. 
(c) levam a todos a dores violentas na região, afetada, a “formigamentos”,  à perda de força muscular e fadiga. 
(d) não apresentam sintomas de depressão em seus portadores . 
(e) assumem status epidêmico na década de 80, no Japão. 
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Questão 31 
Segundo dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT), funcionários dependentes de drogas têm três 
vezes mais chances de tirar licenças médicas e cinco vezes mais probabilidades de sofrer acidentes de trabalho. 
As autoras da “Série Saúde Mental e Trabalho, sugerem algumas estratégias para combater o uso de drogas no 
trabalho.  
  

I -  Na prevenção primária, oferecem-se atividades psicoterápicas individuais e grupais. 
II -  Na prevenção secundária, faz-se treinamento de chefias para a detecção precoce de situações de risco e 

para maior particularização, dentro dos setores, da discussão de temas, como: o que são drogas, seus 
efeitos, as diferenças entre o uso, abuso e dependência, diferença do ponto de vista farmacológico e legal, 
as principais substâncias utilizadas e possibilidades de tratamento. 

III -  Na prevenção terciária, é recomendada a terapia grupal-focal, breve, psicoterapia analítica de grupo, 
familiar e de casal. 

 

A opção que apresenta a(s) afirmativa (s) correta (s) é  
 

(a) I. 
(b) II. 
(c) III. 
(d) II e III. 
(e) I e III. 
 
 
Questão 32 
Guimarães e Grubits adotam o modelo descritivo de DALKEY (1972), que definiu, por experiência pessoal, alguns 
padrões de Qualidade de Vida (QV), o que o levou a elaborar listas que classificam fatores gerais de bem-estar. Os 
nove indicadores de QV propostos por ele são: 
 

(a) a saúde, a atividade (trabalho), a liberdade, a segurança, a inovação, o status, a sociabilidade, a afluência e a 
agressão. 

(b) a saúde, a pesquisa participativa, a atividade(trabalho), a segurança, a inovação, o status, a sociabilidade, a 
afluência e a agressão. 

(c) a saúde, a atividade (trabalho), a tolerância, a segurança, a inovação, o status, a sociabilidade, a afluência e a 
agressão. 

(d) a saúde, a atividade (trabalho), a liberdade, a segurança,a inovação,o status, a sociabilidade, a afluência e a 
aceitação. 

(e) a saúde, a atividade (trabalho), a liberdade, a segurança, a inovação, a necessidade, a sociabilidade, a 
afluência e a agressão. 
 

 
Questão 33 
Raquel Oliveira, em relação ao trabalho clínico realizado na recepção, expõe três objetivos principais: 
 

(a) escutar, triar e encaminhar. 
(b) triar, avaliar e encaminhar. 
(c) triar, julgar e encaminhar. 
(d) acolher, avaliar e encaminhar. 
(e) acolher, julgar e avaliar. 
 
 
Questão 34 
Conforme Raquel Oliveira, encaminhar uma demanda significa 

 

(a) atendê-la rapidamente para dar um destino imediato. 
(b) marcar uma entrevista de triagem com um médico/psiquiatra. 
(c) ter cautela na avaliação e convocar a pessoa a participar da construção da sua terapêutica. 
(d) fazer diagnóstico da situação. 
(e) classificar os sintomas do paciente. 
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Questão 35 
Raquel Oliveira (cadernos IPUB, no 17) constatou que a forma de atendimento aos pacientes na antiga triagem do 
ambulatório do IPUB tinha como principal objetivo 

 
(a) oferecer um espaço de fala, que o paciente pudesse freqüentar quantas vezes fossem necessárias, para 

clarear ou construir uma demanda de tratamento. 
(b) oferecer apoio às famílias ou às pessoas da rede social do paciente. 
(c) dividir os pacientes em dois grupos: aqueles que precisavam de medicação e os que não precisavam. 
(d) agilizar e qualificar o primeiro atendimento no ambulatório. 
(e) realizar um trabalho de avaliação de demanda prévio para encaminhamento futuro. 

 
 

Questão 36 
Conforme Tenório, na perspectiva da clínica, o que define a concepção do que é tratamento mental e não as 
estruturas (hospital-dia, ambulatório, etc.), é o chamado modelo 
 
(a) Sintomatológico. 
(b) Farmacológico. 
(c) Terapêutico. 
(d) Transferencial. 
(e) Hospitalocêntrico. 
 
 
 
Questão 37 
Leia atentamente as três proposições abaixo e, em seguida, marque a alternativa correta. 
 

I -  A psicopatologia do trabalho tem como objeto de estudo a observação e a descrição das doenças 
mentais do trabalho. 

II -  Condições de trabalho adversas tendem a afetar mais o corpo, enquanto a organização do trabalho afeta 
mais o funcionamento psíquico. 

III -  A metododologia da psicopatologia do trabalho exige que a investigação focalize a organização do 
trabalho prescrita. 

 
A opção que apresenta a(s) afirmativa(s) correta(s) é 
 
(a) II. 
(b) I. 
(c) I, II e III. 
(d) I e II. 
(e) III. 
 
 
 
Questão 38 
Segundo Melman, na psicanálise argentina, Pichón-Rivière desenvolveu a noção de que o paciente é um 
depositário da patologia familiar. Dessa decorre visão que o adoecimento de um membro da família é entendido 
como 
 
(a) o efeito da ação repressora da família que silencia a singularidade do sujeito. 
(b) o resultado da transmissão hereditária que predispõe o sujeito ao transtorno mental. 
(c) um pedido de ajuda e, ao mesmo tempo, uma forma de manter o equilíbrio da estrutura familiar. 
(d) o fracasso do recalque das relações edipianas do paciente que não possibilitaram uma saída normalizadora. 
(e) a manipulação de uma imagem de doença como forma de denunciar a opressão familiar. 
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Questão 39 
De acordo com a concepção de Benedetto Saraceno, a propósito do papel do diagnóstico na reabilitação em 
saúde mental, é correto afirmar que 
 
(a) os resultados do tratamento dependem, fundamentalmente, dos diagnósticos atribuídos aos pacientes. 
(b) as variáveis diagnósticas são os principais elementos para orientar o processo de reabilitação em saúde 

mental. 
(c) é fundamental padronizar os instrumentos de avaliação dos resultados do processo de reabilitação. 
(d) as variáreis sociais e situacionais são mais importantes para orientar o processo de reabilitação. 
(e) neste campo, os profissionais conseguem atingir uma coerência entre o diagnóstico real e o sistema 

padronizado das classificações internacionais. 
 
 
Questão 40 
Em relação ao argumento de Saraceno sobre os serviços de reabilitação em saúde mental, é correto afirmar que 
 
(a) os recursos de um bom serviço são: medicamentos, psicoterapia e oficinas. 
(b) a flexibilidade organizativa e diversificação de ofertas conduzem à desintegração da equipe. 
(c) a integração interna do serviço é mais importante que a integração externa. 
(d) um serviço de qualidade exige uma separação rigorosa dos saberes de acordo com as especialidades. 
(e) a variável mais importante no andamento do processo reabilitativo não é tanto o tratamento, mas o serviço. 

 
 
Questão 41 
No final dos anos 70, dois elementos fundamentais do movimento da reforma psiquiátrica eram a denúncia 
 
(a) da violência dos manicômios e defesa dos avanços da indústria farmacêutica. 
(b) da mercantilização da loucura e denúncia do modelo hospitalocêntrico. 
(c) da supremacia da rede privada em saúde mental e defesa dos hospitais psiquiátricos de pequeno porte. 
(d) das tentativas de desativação dos manicômios e defesa do modelo ambulatorial. 
(e) contra a ditadura militar e reivindicação  da contratação de médicos para os hospitais psiquiátricos. 

 
 
Questão 42 
A atenção em saúde mental no SUS deve organizar-se com base em duas noções: 1 - Assistência deve organizar-
se pela articulação de diversos equipamentos da cidade, não apenas os de saúde; 2 – Cada serviço de saúde 
mental deve trabalhar com as pessoas, instituições que fazem parte da vida comunitária, numa determinada 
região. A esses conceitos correspondem os seguintes termos, respectivamente: 
 
(a) rede e território. 
(b) planejamento estratégico e área programática. 
(c) gestão participativa e loco-região. 
(d) hierarquização e distrito sanitário. 
(e) integralidade e região administrativa. 
 
 
Questão 43 
As práticas dominantes de assistência ao uso prejudicial de álcool e drogas têm-se caracterizado historicamente 
por 
 
(a) reconhecer nesse uso um problema de saúde pública. 
(b) adotar como principal objetivo a abstinência. 
(c) combater a criminalização do uso das drogas. 
(d) promover a prevenção e o tratamento ambulatorial. 
(e) promover a abordagem da redução de danos. 
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Questão 44 
O conceito de “tomada de responsabilidade” defendido por Dell’Acqua e Mezzina implica que 
 
(a) a equipe trabalhe pela autonomia do paciente no sentido do auto cuidado e para que ele assuma a 

responsabilidade por seu próprio tratamento. 
(b) cada serviço de saúde mental (o hospital, a emergência, o centro de saúde mental) deva assumir a 

responsabilidade por pacientes com um perfil específico. 
(c) a família deva assumir sua responsabilidade no acompanhamento do tratamento do paciente. 
(d) o serviço de saúde mental se responsabilize pelas demandas de saúde mental de todo território ao qual ele 

serve de referência. 
(e) o médico seja o principal responsável pelo tratamento do paciente nos serviço de saúde mental. 
 
 
 
Questão 45 
As quatro proposições, a seguir, se referem ao contexto de constituição do campo da saúde do trabalhador no 
Brasil, ao longo dos anos 90, do século XX. 
 

I -  Ainda persiste uma não-sensibilização dos profissionais de saúde da rede básica para os problemas de 
saúde relacionados com o trabalho. 

II -  Os sindicatos se interessam pela questão da saúde do trabalhador, mas em geral, as lutas se traduzem 
em demandas por mais remédios, mais consultas, em conformidade com os interesses da iniciativa 
privada. 

III -  O movimento sindical conseguiu definir uma estratégia global de enfrentamento das questões relativas à 
saúde do trabalhador, numa via diferente da compensação financeira, mercantilista. 

IV -  Em nível institucional, as instâncias que atuam nesse campo conquistaram uma boa articulação entre si, 
apesar da luta de poder. 

 
Com base nestas proposições e considerando V (verdadeiro) e F (falso), assinale a alternativa que corresponde à 
seqüência correta: 
 
(a) V-F-F-V. 
(b) F-F-V-V. 
(c) V-V-F-F. 
(d) F-V-V-F. 
(e) V-V-V-F. 

 
 
Questão 46 
Segundo Georges Lapassade, o objetivo fundamental da intervenção do psicossociólogo nos grupos é 
 
(a) resolver os conflitos do grupo. 
(b) aperfeiçoar a comunicação entre os membros do grupo. 
(c) trabalhar com dinâmica de grupo. 
(d) restabelecer o equilíbrio do grupo. 
(e) promover a autogestão do grupo. 
 
 
 
Questão 47 
Segundo Edith Seligman-Silva, a hipótese de “desgaste mental” deve ter como elemento central: 
 
(a) a diminuição da auto-estima. 
(b) uma ação destrutiva de um agente tóxico no sistema nervoso. 
(c) uma perda de capacidade psíquica. 
(d) o estresse. 
(e) a somatização. 
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Questão 48 
As afirmações a seguir referem-se às pesquisas sobre dinâmica de grupo.  
 

I -  A sociometria distingue as redes formais de comunicação das redes informais. 
II -  A resistência à mudança é maior quando os membros do grupo participam da tomada de decisão. 
III -  Todo grupo tende à uniformidade. 
IV -  A rejeição dos desviantes é conseqüência da falta de coesão no grupo. 

 
Com base nestas proposições e considerando V (verdadeiro) e F (falso), assinale a alternativa que corresponde à 
seqüência correta: 
 
(a) V-F-V-F. 
(b) F-F-F-V. 
(c) V-V-V-F. 
(d) F-V-F-V. 
(e) F-V-V-V. 
 
 
Questão 49 
Uma das manifestações das estratégias coletivas de defesa consiste em desafiar o perigo ao invés de se sentir 
ameaçado por ele. Essa definição corresponde ao conceito de 
  
(a) distanciamento afetivo. 
(b) inversão. 
(c) repressão. 
(d) eufemização. 
(e) idealização. 
 
 
Questão 50 
Segundo Lancetti, a possibilidade de “estar louco com outros” num grupo tem um efeito: 
 
(a) libertador. 
(b) desagregador. 
(c) Iatrogênico. 
(d) continente. 
(e) sedativo. 
 
 
Questão 51 
Uma das idéias que nortearam a experiência de Lancetti, no Projeto Qualis/PSF, era privilegiar, em primeiro lugar 
 
(a) o hospital psiquiátrico. 
(b) o atendimento domiciliar. 
(c) a implantação de CAPS. 
(d) as unidades básicas de saúde. 
(e) os recursos da comunidade. 
 
 
Questão 52 
As estratégias defensivas que os trabalhadores constroem têm por finalidade a 
 
(a) intensificação do sofrimento gerado pela organização do trabalho. 
(b) transformação coletiva  da realidade que os faz sofrer. 
(c) eufemização da percepção que eles têm da realidade que produz o sofrimento. 
(d) modificação das condições ergonômicas do trabalho. 
(e) obtenção de maior satisfação na atividade de trabalho. 
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Questão 53 
No entendimento de Antônio Lancetti, o modus operandi do PSF (Programa de Saúde da Família) oferece ao 
campo da saúde mental novas potencialidades, inexistentes em outras modalidades de atendimento, a saber: 
 

I -  o usuário só é atendido em função de sua demanda. 
II -  o trabalho está centrado na equipe e não no médico. 
III -  as consultas são sempre individuais, para garantir maior singularização do atendimento. 
IV -  a principal função do programa é encaminhar os pacientes para o sistema de saúde. 

 
Com base nessas proposições e considerando V (verdadeiro) e F (falso), assinale a alternativa que corresponde à 
seqüência correta: 
 
(a) F-V-F-F. 
(b) V-F-V-F. 
(c) V-V-V-F. 
(d) F-F-F-V. 
(e) F-V-V-V. 
 
 
Questão 54 
O transtorno do estresse pós-traumático (TSPT) é uma condição gerada por estresse, que se caracteriza por 
reações a um evento estressor excepcionalmente ameaçador ou a uma catástrofe natural, que traga sério dano a 
si ou a outros, com impossibilidade de defesa,desencadeando forte estresse e ocasionando sempre um prejuízo 
nas atividades usuais da pessoa (DSM-IV) (CID 10-1998). Com relação ao TSPT, segundo Marilda Lipp, é correto 
afirmar que 
 
(a) pode ter o caráter de doença ocupacional, e nem todas as pessoas podem ser vulneráveis ao transtorno.  
(b) é tema que se repete inúmeras vezes na vida da pessoa, sempre gerando um estresse excessivo e 

contribuindo para uma sensação crônica de fragilidade diante do mundo-estresse decorrente, que pode 
ocorrer em virtude de outras fontes de stress. 

(c) somente a exposição ao trauma é suficiente para explicar o desenvolvimento do transtorno. 
(d) os fatores individuais não têm um papel importante na compreensão desse transtorno. 
(e) pode-se apresentar na vítima sobrevivente (vítima primária) ou em pessoas próximas do seu convívio, 

profissionais que trabalham, profissionais que trabalham na ocorrência ou que presenciam essas situações 
(vítimas secundárias), após um mês ou mais do evento. 

 
 
Questão 55 
O diagnóstico que Rosalina Silva faz do trabalho do psicólogo nas instituições de saúde indica que as propostas de 
trabalho centradas no modelo clínico são descontextualizadas em relação à realidade da clientela dos serviços 
públicos de saúde, na medida em que 
 
(a) não incluem um conhecimento mais profundo da psicofarmacologia. 
(b) continuam sendo direcionadas aos padrões de classe média. 
(c) privilegiam a psicoterapia breve a fim de atender à demanda. 
(d) não evitam a psicopatologização das características dos pacientes  de origem popular. 
(e) supõem que qualquer pessoa é capaz de relatar adequadamente suas experiências de sofrimento. 
 
 
Questão 56 
Segundo Dell’Acqua e Mezzina, um manejo das situações de crise que supere a lógica hospitalocêntrica 
 
(a) deve focalizar, exclusivamente, os quadros que apresentem sintomatologia psiquiátrica. 
(b) deve dar-se numa emergência psiquiátrica, por uma equipe especializada em situações de crise. 
(c) não necessita de protocolos de intervenção pré-definidos, nem de equipes especiais.  
(d) deve realizar-se nas situações perigosas para o sujeito e para os outros.  
(e) deve ser integrado a outros setores da sociedade (polícia, corpo de bombeiros, por exemplo). 
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Questão 57 
A concepção de cuidado em saúde mental como processo de subjetivação sustentada por Jonas Melman implica 
que os grupos de familiares 
 
(a) devem auxiliar os familiares a perceberem sua culpa no processo de adoecimento do paciente. 
(b) podem exercer um certo grau de tutela sobre a família, ajudando-a a lidar melhor com o paciente. 
(c) devem prescrever as melhores técnicas para a família cuidar do paciente. 
(d) podem facilitar os processos de subjetivação dos participantes e explorar as potencialidades de cuidado em 

relação aos pacientes. 
(e) devem focalizar o seu trabalho nas orientações acerca do uso dos medicamentos e da freqüência ao serviço. 
 
 
Questão 58 
Segundo a classificação de Seligman-Silva, o mecanismo pelo qual o trabalhador impede a manifestação dos seus 
próprios sentimentos, por palavras ou ações, denomina-se 
 
(a) simulação. 
(b) isolamento. 
(c) racionalização.  
(d) negação. 
(e) auto-repressão. 
 
 
Questão 59 
Conforme o autor de “Assédio Moral no Trabalho”, por falta de política de combate a esse tipo de assédio nas 
empresas, na maioria das vezes, o departamento de Recursos Humanos fica indiferente ao fato. Muitos chefes não 
sabem como conduzir o problema, assim como outros impedem que o assunto assédio moral seja esclarecido 
através de debates nos locais de trabalho. No que diz respeito à saúde do trabalhador, faz-se necessário que o 
 
(a) setor de Recursos Humanos e o setor médico se inter-relacionem. 
(b) chefe aconselhe licença para minimizar o problema do trabalhador. 
(c) chefe dê licença para tratar de interesses particulares (sem remuneração). 
(d) chefe troque o trabalhador de setor. 
(e) funcionário seja induzido a mudar de emprego. 
 
 
Questão 60 
Segundo Fernando Tenório, a unidade estratégica das novas modalidades de assistência são os serviços de 
cuidado diário, em especial os CAPS e NAPS. Com o aparecimento desses serviços, o ambulatório 
 

I -  continua ocupando um lugar privilegiado na rede de assistência.  
II -  continua com o modelo de recepção da antiga triagem, pois a avaliação feita foi satisfatória. 
III -  independente das existências dos CAPS, torna-se um dispositivo iatrogênico e cronificador, ou um 

dispositivo capaz de atender com suficiência uma clientela que não precisa chegar ao CAPS e capaz de 
dar bom andamento à demanda que chega. 

 
A opção que apresenta a(s) afirmativa(s) correta(s) é 
 
(a) I. 
(b) II. 
(c) III. 
(d) II e III. 
(e) I e III.  

 
 

************ 


