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A 

D 

Exemplo: 

TURNO: MANHÃ 

 

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

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3303-3146 
E-mail: ima.concursopenalva2017@outlook.com 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA-MA 

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 Legislação do SUS Conhecimentos Específicos 

15 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, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

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

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

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

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

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

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

 

D

C 

A

  
B 

B A 

Exemplo: 

PSICÓLOGO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA-MA 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

Estou voltando de um fim de semana em Friburgo. Mas poderia estar regressando de qualquer cidade 1 

brasileira, que a situação seria a mesma. É que às vezes uma melhor compreensão do Brasil a gente encontra 2 

não nos tratados, mas num simples incidente cotidiano. 3 

Por isto estou ali na estrada. O trânsito vai fluindo normalmente. De repente, na altura de Itaboraí 4 

(como acontece frequentemente), o fluxo dos veículos vai ficando mais lento. Descobre-se a causa: lá está um 5 

policial de trânsito fazendo com que os automóveis entrem em fila única. Isto é uma técnica que costumam 6 

usar para evitar  engarrafamentos, sobretudo quando vai chegando o verão. Tal técnica, acredito, deve dar 7 

certo na Escandinávia, nunca aqui nos trópicos. A polícia rodoviária deve ter pensado que usando este 8 

processo evitaria que na altura de Magé o trânsito virasse um pandemônio. Ela sabe que, se deixar, os 9 

motoristas vão começar a ultrapassagem pela contramão, uma vez que não há praticamente movimento aí. É 10 

uma forma de evitar desastres. 11 

Este é o problema. A polícia rodoviária é brasileira, mas não conhece os brasileiros. Porque ela 12 

apenas armou o cenário para a dramatização de mais uma cena representativa do caráter nacional. Vamos 13 

começar a assistir ao rito do "brasileiro esperto" que "leva vantagem em tudo".  14 

Ali estou com a família tentando ser bom brasileiro. 15 

(...) 16 

Em breve já não somos uma fila única, mas uma fila dupla está se formando sem que surja qualquer 17 

guarda alemão ou sueco para controlar o que quer que seja. E a coisa não para aí. Está, ao contrário, apenas 18 

começando. 19 

(...) 20 

Nisto percebo que já não somos três filas apenas, mas quatro e cinco filas indo em direção ao caos. 21 

(...) 22 

Meu rádio, por acaso, capta a voz de um policial comentando o engarrafamento: "Câmbio / confusão 23 

geral / danou tudo / não tem mais jeito / câmbio". Agora, sim, estamos todos ali perfeitamente brasileiros e 24 

infelizes, enquanto a raiva raia sanguínea e fresca em nossos nervos. Ali estamos, achando que íamos iludir o 25 

FMI, que o capitalismo selvagem não nos prejudicaria. Ali estamos como o "deputado pianista" e o que vota 26 

seu desonesto jeton. Ali estamos como o militar, o ministro e o alto funcionário iludindo o imposto de renda. 27 

Ali estamos, posseiros e grileiros, governantes e governados, todos apalermados porque não sabíamos que a 28 

história do país pode engarrafar. 29 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

SANTANNA, Affonso Romano de. - ADAPTADO 
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CARGO: PSICÓLOGO 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

01) Uma das afirmações NÃO encontra respaldo no texto: 

 

A) Ao falar de "mais uma cena representativa do caráter 

nacional" (L.14), o autor do texto revela-se consciente 

da tendência que tem o brasileiro de desacatar normas 

disciplinares, sobretudo num contexto coletivo. 

B) Segundo o texto, é correto afirmar que a estratégia 

usada por policiais brasileiros para evitar 

engarrafamentos e desastres pode ser eficaz quando 

aplicada em regiões frias, como a Escandinávia, onde, 

pressupõe-se, até as circunstâncias climáticas favorecem 

a observância da ordem. 

C) Conforme o autor do texto, não é necessário ter 

conhecimentos acadêmicos para se conhecer o Brasil — 

do ponto de vista sociológico — já que o brasileiro se 

mostra como tal em qualquer situação. 

D) De acordo com o texto, o fato de os brasileiros serem 

geralmente indisciplinados deve-se, antes de tudo, aos 

exemplos de más iniciativas na administração de alguns 

setores públicos ou privados. 

 

02) Marque com F quando a afirmativa for FALSA e com 

V quando a afirmativa for VERDADEIRA.  

 

I. (  ) A leitura do texto revela que os cidadãos brasileiros 

— além de acostumados a tentar driblar normas 

disciplinares de qualquer espécie — só ficam no mesmo 

patamar de igualdade em situações como a de 

engarrafamento. 

II. (  ) Com base no texto, pode-se afirmar que a expressão 

"brasileiro esperto" (L.14) e a afirmação "leva vantagem 

em tudo" (L.14) traduzem ideias que se completam na 

adoção de uma postura ética por parte do indivíduo, na 

tentativa de mostrar competência em quaisquer 

situações. 

III. (  ) Os numerais cardinais usados no texto têm, muito 

mais, a intenção de criar a ideia de lentidão no fluir do 

tráfego do que a de enumerar rigorosamente as filas de 

carro que vão surgindo. 

IV. (  ) A palavra "cenário" (L.13) conota imobilidade do 

mesmo modo que "dramatização" (L.13) e "rito" (L.14) 

conotam movimento. 

 

A alternativa que contém a sequência CORRETA, de 

cima para baixo, é a: 

 

A) I = V, II = F, III = V, IV = V 

B) I = F, II = V, III = V, IV = V 

C) I = V, II = F, III = F, IV = V 

D) I = V, II = V, III = V, IV = F 

03) Sobre os mecanismos linguísticos presentes no texto, é 

CORRETO afirmar: 

 

A) O uso da vírgula na oração "De repente, na altura de 

Itaboraí (...), o fluxo dos veículos vai ficando mais 

lento." (L.4/5) justifica-se pela mesma razão que o seu 

emprego em "Tal técnica, acredito, deve dar certo na 

Escandinávia" (L.7/8). 

B) As palavras "que" (L.6) e "que" (L.14) possuem o 

mesmo valor morfológico, referem-se a antecedentes 

diferentes e exercem também diferentes funções 

sintáticas.  

C) O vocábulo “se” (L.9) indica reflexibilidade. 

D) “fresca” (L.25) é uma expressão que está sendo usada 

em seu sentido literal. 

 

04) Com relação a aspectos morfossintáticos das 

alternativas abaixo, marque a alternativa CORRETA: 

 

A) “mais” (L.24) modifica “jeito”, quantificando a ação por 

ele expressa. 

B) “como” (L.5) pode ser substituído por quando, sem 

comprometimento de sentido da frase. 

C) “do Brasil” (L.2) funciona como paciente da ação 

nominal. 

D) “o” e “a”, em “o que quer que seja. E a coisa não para 

aí.” (L.18) possuem o mesmo valor morfológico. 

 

05) O verbo é o núcleo da informação em: 

 

A) “Este é o problema” (L.12) 

B) “A polícia rodoviária é brasileira” (L.12) 

C) “...lá está um policial de trânsito” (L.5/6) 

D) “Em breve já não somos uma fila única” (L.17) 

 

06) Leia o trecho abaixo: 

 

“não há praticamente movimento aí” (L.10). 

 

A única variação estrutural correta para a expressão 

destacada na oração em evidência é 

 

A) hão movimentos. 

B) têm movimentos 

C) ocorrerá movimentos. 

D) existem movimentos. 

 

07) A expressão que pode ser retirada do contexto, sem 

comprometer o entendimento da mensagem, é 

 

A) “É que” (L.2). 

B) “nos” (L.3). 

C) “Tal” (L.7) 

D) “seu” (L.27) 
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08) No texto, a relação estabelecida pela preposição 

transcrita está corretamente indicada em 

 

A) “de” em “Mas poderia estar regressando de qualquer 

cidade brasileira,“ (L.1/2) - posse 

B) “de”, em “que na altura de Magé o trânsito virasse um 

pandemônio.“ (L.9) - assunto 

C)  “para”, em “apenas armou o cenário para a 

dramatização“ (L.13) - finalidade 

D) “em" em “leva vantagem em tudo".  (L.14) -  

quantidade 

 

09) Há correspondência modo-temporal entre a forma 

verbal simples “armou“ (L.13) e a composta em 

 

A)  tivesse armado 

B) tinha armado 

C) tem armado 

D) teria armado 

 

10) Com referência ao texto é correto afirmar 
 

A) A palavra “apenas” (L.13) conota exclusão. 

B) A expressão “uma vez que” (L. 10) indica causa. 

C) O vocábulo “Porque” (L.12) dá a ideia de consequência. 

D)  O termo “já” (L.21) denota inclusão. 

 

11) A alternativa cuja afirmação não encontra respaldo na 

norma padrão é a 
 

A) O vocábulo “se” (L.9) indica uma condição. 

B) A palavra ”brasileiros” (L.12), no contexto, tem 

derivação imprópria. 

C) A expressão “por acaso” (L.23) pode ser substituída por 

“inesperadamente” e sem prejuízo de sentido do 

contexto.  

D) A expressão “ao rito do brasileiro esperto” (L.14), por 

ser complemento de um verbo com regência transitiva 

indireta pode ser substituída pelo pronome oblíquo 

‘lhe’. 

 

12) Atente para a frase: 
 

“Descobre-se a causa”. (L.5)   

 

Transpondo o fragmento em evidência para a voz ativa, a 

forma verbal corresponderá a 
 

A) Descobrem 

B) Descobriram 

C) Descobriu 

D) Descobrirá. 

13) Leia o trecho abaixo: 

 

“que costumam usar para evitar  engarrafamentos 

(L.6/7) 

Na oração em evidência, o termo em negrito possui o 

mesmo valor sintático que a oração 

A) “que a situação seria a mesma “ (L.2) 

B) “que vota seu desonesto jeton “ (L.26/27) 

C) “que já não somos três filas apenas“ (L.21) 

D) “que "leva vantagem em tudo".“ (L.14) 

 

14) Leia o trecho abaixo e em seguida responda o que se 

pede: 

 

Vamos começar a assistir ao rito do "brasileiro esperto" 

que "leva vantagem em tudo" (L.13/14).  

  

As aspas usadas na frase em destaque foram usadas para 

 

A) Para enfatizar o tom irônico com que o autor se 

expressa. 

B) indicar impropriedade do termo usado no contexto. 

C) destacar um neologismo. 

D) evidenciar uma incorreção gráfica. 

 

15) Analisando as principais características do texto lido, 

podemos dizer que seu gênero predominante é: 

 

A) Conto, porque tem linguagem linear e curta, envolve 

poucas personagens, que geralmente se movimentam 

em torno de uma única ação, dada em um só espaço, 

eixo temático, conflito e clímax.  

B) Notícia, pois possui como característica a linguagem 

narrativa e descritiva, e seu objetivo é informar um fato 

ocorrido. 

C) Prosa poética, considerando que se trata de um texto 

escrito como prosa, mas funcionando como poesia, 

através da sensibilidade transmitida. 

D) Crônica - uma vez que apresenta uma narrativa informal 

ligada à vida cotidiana, com, a exposição dos 

sentimentos e a reflexão sobre o que se passa. 
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16) Leia as afirmativas abaixo: 

 

1. Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde 

(SUS) são depositados em conta especial, em cada 

esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização, 

dos respectivos Conselhos de Saúde. 

2. Na esfera federal, os recursos financeiros, originários do 

Orçamento da Seguridade Social, de outros Orçamentos 

da União, além de outras fontes, são administrados pelo 

Ministério da Saúde, através do Fundo Nacional de 

Saúde. 

3. O Ministério da Saúde acompanha, através de seu 

sistema de auditoria, a conformidade à programação 

aprovada da aplicação dos recursos repassados a 

Estados e Municípios. Constatada a malversação, desvio 

ou não aplicação dos recursos, cabe ao Ministério da 

Saúde aplicar as medidas previstas em lei. 

 

De acordo com a Lei 8.080/90, quais afirmativas estão 

CORRETAS? 

 

A) Todas 

B) Apenas 1 e 3 

C) Apenas 1 

D) Nenhuma  

 

17)  Em caráter permanente e deliberativo, este órgão 

colegiado é composto por representantes do governo, 

prestadores de serviço, profissionais de saúde e 

usuários, atua na formulação de estratégias e no controle 

da execução da política de saúde na instância 

correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e 

financeiros, cujas decisões são homologadas pelo chefe 

do poder legalmente constituído em cada esfera do 

governo. De acordo com a Lei nº 8.142, de 28/12/90, a 

que órgão o texto se refere? 
 

A) Conselho de Saúde 

B) Conferência de Saúde 

C) Secretaria de Saúde 

D) Ministério da Saúde 

 
 

 

 

 

 

18) De acordo com a Lei nº 8.142, de 28/12/90, os recursos 

do Fundo Nacional de Saúde (FNS) são alocados como: 

 

I. Despesas de custeio e de capital do Ministério da 

Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 

direta e indireta; 

II. Investimentos previstos em lei orçamentária, de 

iniciativa do Poder Legislativo e aprovado pelo 

Congresso Nacional; 

III. Investimentos previstos no Plano Anual do Ministério 

da Saúde; 

IV. Cobertura das ações e serviços de saúde a serem 

implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 

Federal. 

 

Estão corretas as afirmativas: 

 

A) I, II, III e IV 

B) I, II e III 

C) I, II e IV 

D) Nenhuma está correta 

 

19)  Assinale a alternativa que NÃO é uma responsabilidade 

das secretarias municipais de saúde e distrito federal 

com relação à atenção básica.  

 

A) Destinar recursos municipais para compor o 

financiamento tripartite da atenção básica. 

B) Inserir a Estratégia Saúde da Família em sua rede de 

serviços como tática prioritária de organização da 

atenção básica. 

C) Organizar, executar e gerenciar os serviços e ações de 

atenção básica, de forma universal, dentro do seu 

território. 

D) Articular com o Ministério da Educação estratégias de 

indução às mudanças curriculares nos cursos de 

graduação e pós-graduação na área da saúde. 

 

20)  A atenção básica deve cumprir algumas funções para 

contribuir com o funcionamento das Redes de Atenção à 

Saúde. São elas, EXCETO: 

 

A) Ser resolutiva 

B) Ser centralizada 

C) Coordenar o cuidado 

D) Ordenar as redes 

LEGISLAÇÃO DO  SUS                                                    QUESTÕES DE 16 A 20 
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21)  Assinale a alternativa INCORRETA em relação a 

Ética do psicólogo. 

 

A) O psicólogo não divulgará, ensinará, cederá, emprestará 

ou venderá a leigos instrumentos e técnicas psicológicas 

que permitam ou facilitem o exercício ilegal da 

profissão. 

B) Em caso de interrupção do trabalho do psicólogo, por 

quaisquer motivos, ele deverá zelar pelo destino dos 

seus arquivos confidenciais. 

C) É dever do psicólogo, respeitar o sigilo profissional a 

fim de proteger, por meio da confidencialidade, a 

intimidade das pessoas, grupos ou organizações, a que 

tenha acesso no exercício profissional. 

D) É dever do psicólogo, aconselhar as convicções 

políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas e de 

orientação sexual visando o bom desempenho de sua 

profissão. 

 

22)  Relacione a 2ª coluna de acordo com a 1ª coluna. 

 

1ª coluna: 

1-Perspectiva Psicanalítica. 

2-Perspectiva Neo-analítica. 

3-Perspectiva Humanista. 

 

2ª coluna: 

[    ] Considera o indivíduo como uma pessoa inteira, cuja 

vida passa da imaturidade para a maturidade. 

[    ] Não considera que a personalidade fosse exclusivamente 

determinada por pulsões inconscientes, nem que a libido 

constituísse a fonte energética das pulsões. 

[    ] A personalidade desenvolve-se se no ambiente com 3 

fatores primordiais: a empatia, a visão positiva e as 

relações congruentes. 

[  ] A personalidade se desenvolvia segundo 6 estádios de 

desenvolvimento da infância à adolescência, 

encontrando-se cada um centrado numa relação 

interpessoal única. 

[    ] Existem 5 fases no desenvolvimento da personalidade, 

sendo estas a oral, a anal, a fálica, o período de latência 

e a fase genital. 

 

A sequência CORRETA é: 
 

A) 3-2-1-2-1 

B) 2-2-3-2-1 

C) 2-3-2-1-2 

D) 1-3-2-3-1 

 

 

 

 

23) “A entrevista é um instrumento insubstituível e 

indispensável nas diferentes tarefas que realiza um 

psicólogo”. 

 

São objetivos da entrevista psicológica, EXCETO: 

 

A) Coleta de dados sobre a história do paciente e sua 

motivação para o tratamento. 

B) Estabelecer o diagnóstico e o prognóstico do paciente, 

bem como as indicações terapêuticas adequadas. 

C) Avaliar como o paciente refere-se aos três tempos de 

sua vida (passado, presente, futuro), quanto às 

indagações do psicólogo. 

D) Compilação de dados preestabelecidos, que permitem 

fazer uma síntese, seja da situação presente, ou da 

história de doença e de saúde do indivíduo. 

 

24)  São objetivos dos Serviços Residenciais Terapêuticos 

em Saúde Mental, EXCETO: 

 

A) Promover a reinserção desta clientela à vida 

comunitária. 

B) Atuar como unidade de suporte destinada, 

prioritariamente, aos portadores de transtornos mentais 

submetidos a tratamento psiquiátrico em regime 

hospitalar prolongado. 

C) Garantir assistência aos portadores de transtornos 

mentais com grave dependência institucional que não 

tenham possibilidade de desfrutar de inteira autonomia 

social e não possuam vínculos familiares e de moradia. 

D) Ampliar a desinterdição jurídica e social, bolsa-salário 

ou outra forma de benefício pecuniário e a inserção no 

mercado de trabalho. 

 

25)  Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao 

projeto terapêutico. 

 

A) O Projeto terapêutico é construído por normatizações e 

utilizado através de protocolos previamente 

estabelecidos para a sua operacionalização e avaliação 

anual. 

B) O Projeto terapêutico deve ser um instrumento que 

responda as demandas objetivas e subjetivas dos 

usuários e tem como objetivo a produção de sua 

autonomia e apropriação de seu processo de cuidado. 

C) O Projeto terapêutico como o conjunto de condutas 

terapêuticas articuladas, resultantes de discussão 

coletiva de equipe interdisciplinar. 

D) O Projeto terapêutico deve ser centrado no usuário, em 

todas as suas necessidades e contexto, flexível às 

mudanças de cada momento de vida e ser reavaliado 

periodicamente. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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26)  Assinale a alternativa INCORRETA em relação aos 

testes psicológicos.  

 

A) Os testes psicológicos são instrumentos de avaliação ou 

mensuração de características psicológicas, 

constituindo-se um método ou uma técnica de uso 

privativo do psicólogo. 

B) Os testes psicológicos são procedimentos sistemáticos 

de observação e registro de amostras de 

comportamentos e respostas de indivíduos. 

C) Os testes psicológicos são procedimentos que ajudam os 

pacientes a reconhecer as experiências reais e 

diferenciá-las das alucinatórias ou delirantes. 

D) Os testes psicológicos têm como objetivo de descrever 

e/ou mensurar características e processos psicológicos, 

compreendidos tradicionalmente nas áreas 

emoção/afeto, cognição/inteligência, motivação, 

personalidade, psicomotricidade, atenção, memória, 

percepção, dentre outras. 

 

27)  Assinale a alternativa INCORRETA em relação à 

doença mental. 

 

A) As doenças mentais são distúrbios graves que causam 

alterações biológicas no cérebro e são debilitantes em 

diferentes graus. 

B) A doença mental é caracterizada por apenas um sintoma 

somático que pode ser adequadamente explicado com 

base em exames físicos e laboratoriais. 

C) A doença mental é igual à doença cerebral. Sua origem 

é endógena, dentro do organismo, e refere-se a alguma 

lesão de natureza anatômica ou distúrbio fisiológico 

cerebral. 

D) A doença mental é um mau funcionamento das 

atividades psíquicas, sendo esta, portanto própria ao 

indivíduo, porém que pode ser influenciada de alguma 

maneira pelo meio em que este se insere, bem como 

pelas circunstâncias emocional ou social as quais este se 

encontra submetido. 

 

28)  Tendo em vista o modelo cognitivo-piagetiano, é 

INCORRETO afirmar que: 
 

A) A função do desenvolvimento consiste em produzir 

cópias internalizadas da realidade externa e em produzir 

estruturas lógicas que permitam ao indivíduo atuar 

sobre o mundo de formas cada vez mais flexíveis e 

complexas. 

B) Apresenta uma visão interacionista. 

C) Enfatiza a presença de impulsos primitivos como a base 

da conduta. 

D) Mostra a conduta como resultante de processos de 

aprendizagem, que podem ser controlados pela 

estimulação ambiental. 

29)  São direitos da pessoa portadora de transtorno mental, 

EXCETO: 

 

A) Receber o maior número de informações a respeito de 

sua doença e de seu tratamento. 

B) Ser tratada, preferencialmente, em serviços hospitalar, 

em alguns casos de modo isolado. 

C) Ter garantia de sigilo nas informações prestadas. 

D) Ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis. 

 

30) Sobre os testes gráficos é CORRETO afirmar: 

 

A) Através da sequência de testes gráficos não podemos 

verificar se o sujeito se organiza ou se desorganiza cada 

vez mais. 

B) O H.T.P é um teste gráfico incompleto, o qual não 

explora diferentes níveis de projeções da personalidade. 

C) Os testes gráficos são os mais adequados para começar 

um exame psicológico, principalmente em paciente que 

apresente sérios transtornos orgânicos. 

D) Os testes gráficos refletem os aspectos mais estáveis da 

personalidade, os mais difíceis de serem modificados. 

 

31)  O desenvolvimento da personalidade passa por cinco 

fases. A permanência em uma fase particular pode 

resultar em distúrbios de personalidade. Esse fenômeno, 

chama-se: 

 

A) sublimação.  

B) repressão. 

C) fixação.  

D) fantasia.  

 

32)  O sintoma da esquizofrenia catatônica pode incluir: 

 

A) Caretas ou outras expressões faciais estranhas. 

B) Comportamento hiperativo. 

C) Comportamento infantil. 

D) Responder constantemente as pessoas. 
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33)  Relativamente ao teste Rorschach, marque a alternativa 

INCORRETA: 

 

A) Pela especificidade do teste, não é necessário o 

conhecimento da história do sujeito, mesmo porque, o 

teste apresenta certa garantia em termos de precisão 

diagnóstica. 

B) É difícil o controle de certas variáveis associadas a 

características individuais do psicólogo, durante a 

administração e inquérito. 

C) O teste é limitado, pois, se por um lado, num protocolo, 

é relativamente fácil distinguir uma depressão 

situacional de quadros depressivos crônicos, por outro 

lado é extremamente difícil fazer o diferencial entre “o 

depressivo unipolar crônico do bipolar (maníaco-

depressivo)”.  

D) Já que toda a fundamentação para a classificação das 

respostas está na existência de um material que 

desencadeia operações percepto-cognitivas e em relação 

ao qual se testam a qualidade e a especificidade das 

respostas do sujeito, somente uma administração 

adequada e um inquérito satisfatório podem garantir a 

qualidade científica dos resultados. 

 

34)  Sobre o sigilo profissional, marque a alternativa 

ERRADA: 

 

A) A quebra do sigilo só será admissível quando se tratar 

de fato delituoso e a gravidade de suas consequências 

para o próprio atendido ou para terceiros puder criar 

para o psicólogo o imperativo de consciência de 

denunciar o fato. 

B) Na remessa de laudos ou informes a outros 

profissionais, o psicólogo assinará o caráter confidencial 

do documento e a responsabilidade de quem o receber 

de preservar o sigilo. 

C) O psicólogo remeterá informações confidenciais a 

pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao 

sigilo por código de ética. 

D) O sigilo profissional protegerá o menor impúbere ou 

interdito, devendo ser comunicado aos responsáveis o 

estritamente necessário para promover medidas em seu 

benefício. 

 

35)  São problemas de saúde ocupacional EXCETO: 

 

A) Distúrbio psíquico 

B) Assédio Moral 

C) Asma Convencional 

D) Pneumoconiose. 

 

36)  Relacione a 2ª coluna  de acordo com a 1ª coluna.  

 

1ª coluna: 

1-História pessoal ou anamnese. 

2- História clínica. 

 

2ª coluna: 

[    ] Pressupõe uma reconstituição global da vida do paciente, 

como um marco referencial em que a problemática atual 

se enquadra e ganha significação. 

[     ] Deve ser enfocada conforme os objetivos do exame e 

dependendo do tipo e da idade do paciente, o que vai se 

refletir, logicamente, na natureza e quantidade de dados 

que devem constar ou não do laudo. 

[  ] Pretende caracterizar a emergência de sintomas ou de 

mudanças comportamentais, numa determinada época, e 

a sua evolução até o momento atual, que habitualmente 

é entendido como a ocasião em que o exame foi 

solicitado. 

 

Assinale a sequência CORRETA: 

 

A) 1-1-2 

B) 2-1-2 

C) 1-2-2 

D) 1-2-1 

 

37)  Leia o trecho e identifique. 

 

 

 

 

 

O tipo de entrevista é: 

 

A) Entrevista Fenomenológica. 

B) Entrevista Diagnóstica. 

C) Entrevista Psicanalítica. 

D) Entrevista Investigativa. 

 

Nesta entrevista colocam-se em primeiro lugar os 

conteúdos relativos ao mundo interno do paciente e a 

relação terapêutica como reflexo. Neste contexto o 

terapeuta evita expressões e julgamentos valorativos. 
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38)  “A psicoterapia é muito rica em teorias, que foram 

sendo desenvolvidas através da história.” Assinale a 

alternativa INCORRETA em relação as abordagens 

terapêuticas.  

 

A) A psicanálise junguiana, possibilitou a pesquisa clínica 

e experimental sobre a dinâmica biopsíquica das 

emoções permitindo o descobrimento do fenômeno do 

encouraçamento, elucidando aspectos fundamentais da 

relação entre soma e psiquismo. 

B) A psicanálise junguiana, também trabalha com 

conceitos como os de inconsciente e recalque, mas 

introduz uma diferença, que Jung chamava de 

“inconsciente coletivo”. 

C) A psicanálise reichiana, a partir de seus estudos sobre o 

manejo clínico da transferência e da resistência, 

desenvolveu a Análise do Caráter, uma das mais 

importantes contribuições à abordagem clínica da 

psicanálise. 

D) A psicanálise Winnicottiana ,privilegiou o papel do 

ambiente na constituição da subjetividade e destacou as 

figuras do trauma, da regressão à dependência e do jogo 

no manejo clínico. 

 

39)  Sobre reforma psiquiátrica é correto afirmar, 

EXCETO: 

 

A) As internações, quando necessárias, são feitas em 

hospitais gerais ou nos Caps/24 horas. Os hospitais 

psiquiátricos de grande porte vão sendo 

progressivamente substituídos. 

B) É a ampla mudança do atendimento público em Saúde 

Mental, garantindo o acesso da população aos serviços e 

o respeito a seus direitos e liberdade; 

C) O atendimento não é feito em CAPS – Centros de 

Atenção Psicossocial, o atendimento será somente 

realizado em Residências Terapêuticas, Ambulatórios, 

Hospitais Gerais, Centros de Convivência; 

D) Significa a mudança do modelo de tratamento: no lugar 

do isolamento, o convívio na família e na comunidade; 

 

40)  A atuação do psicólogo na Equipe Saúde da Família, 

tem como objetivo, EXCETO:    

 

A) Atuar na prevenção do bem-estar psíquico. 

B) Diagnosticar problemas e fazer encaminhamentos a 

centros de referências quando for necessário. 

C) Criar e conduzir programas de trabalho com grupos que 

visam tanto a prevenção, quanto a promoção da saúde 

mental da comunidade. 

D) Utilizar as técnicas projetivas reduzindo aos estudos 

psicométricos. 

 
 


