PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS
EDITAL 01/2017 - NÍVEL SUPERIOR

PSICÓLOGO
NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões objetivas
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos Gerais (10 questões),
Conhecimentos Específicos (20 questões) e uma prova discursiva.

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente,
solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse
sentido.
IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
VII. A resposta da Prova Discursiva deverá conter no mínimo 20 (vinte) e no máximo 30 (trinta) linhas. Transcreva, com caneta
azul ou preta, para a Folha de Respostas, no espaço da questão correspondente.
VIII. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
IX. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
X. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.
XI. Você dispõe de 03h30m (três horas e trinta minutos) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais
para marcar o cartão de respostas.
XII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova!

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO
Assinatura do Candidato:
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RASCUNHO

LÍNGUA PORTUGUESA

Considere o fragmento abaixo para responder às
questões 3, 4 e 5 seguintes.

Texto
No Brasil, entre o “pode” e o “não pode”, encontramos um
“jeito”, ou seja, uma forma de conciliar todos os interesses,
criando uma relação aceitável entre o solicitante, o funcionárioautoridade e a lei universal. Geralmente, isso se dá quando
as motivações profundas de ambas as partes são conhecidas;
ou imediatamente, quando ambos descobrem um elo em
comum banal (torcer pelo mesmo time) ou especial (um amigo
comum, uma instituição pela qual ambos passaram ou o
fato de se ter nascido na mesma cidade). A verdade é que a
invocação da relação pessoal, da regionalidade, do gosto, da
religião e de outros fatores externos àquela situação poderá
provocar uma resolução satisfatória ou menos injusta. Essa é
a forma típica do “jeitinho”. Uma de suas primeiras regras é
não usar o argumento igualmente autoritário, o que também
pode ocorrer, mas que leva a um reforço da má vontade do
funcionário. De fato, quando se deseja utilizar o argumento da
autoridade contra o funcionário, o jeitinho é um ato de força
que no Brasil é conhecido como o “Sabe com quem está
falando?”, em que não se busca uma igualdade simpática ou
uma relação contínua com o agente da lei atrás do balcão, mas
uma hierarquização inapelável entre o usuário e o atendente.
De modo que, diante do “não pode” do funcionário, encontra-se
um “não pode do não pode” feito pela invocação do “Sabe com
quem você está falando?”. De qualquer modo, um jeito foi dado.
“Jeitinho” e “Você sabe com quem está falando?” são os dois
polos de uma mesma situação. Um é um modo harmonioso
de resolver a disputa; o outro, um modo conflituoso e direto
de realizar a mesma coisa. O “jeitinho” tem muito de cantada,
de harmonização de interesses opostos, tal como quando
uma mulher encontra um homem e ambos, interessados num
encontro romântico, devem discutir a forma que o encontro
deverá assumir. O “Sabe com quem está falando?”, por seu
lado, afirma um estilo em que a autoridade é reafirmada , mas
com a indicação de que o sistema é escalonado e não tem uma
finalidade muito certa ou precisa. Há sempre outra autoridade,
ainda mais alta, a quem se poderá recorrer. E assim as cartas
são lançadas.
(DAMATTA, Roberto. O modo de navegação social: a malandragem
e o “jeitinho”. O que faz o brasil, Brasil?. Rio de Janeiro: Rocco,
1884. P79-89, (Adaptado) .

1) Ao afirmar ‘No Brasil, entre o “pode” e o “não pode”,
encontramos um “jeito”’, para a sustentação da sua
tese o autor faz uso de duas estratégias argumentativas
que podem ser identificadas como:
a) exemplificação e repetição de ideias.
b) postura objetiva e desconstrução de tese.
c) generalização e inclusão do emissor no discurso.
d) autoquestionamento e conformidade.
2) Ao estabelecer uma distinção entre o “Jeitinho” e o
“Você sabe com quem está falando?”, o autor mostra
que, em sua opinião, ambos são:
a) práticas que fazem uso da hierarquização como
mecanismo de obtenção de benefícios.
b) formas de evidenciar uma crítica clara aos sistemas das
instituições em geral.
c) meios regulamentados que solicitam a denúncia dos
envolvidos nas práticas.
d) estratégias diferenciadas que visam a driblar regras ou
mecanismos protocolares.

“A verdade é que a invocação da relação pessoal, da
regionalidade, do gosto, da religião e de outros fatores
externos àquela situação poderá provocar uma resolução
satisfatória ou menos injusta.”
3) Em períodos mais longos, deve-se reforçar o cuidado
para a análise de suas partes. Nesse sentido, percebese que a segunda oração é subordinada à primeira e
deve ser classificada como:
a) substantiva predicativa.
b) adverbial concessiva.
c) adjetiva restritiva.
d) adverbial causal.
4) A locução verbal destacada no trecho permite inferir,
por parte do enunciador, uma expressão de:
a) possibilidade.
b) submissão.
c) desinteresse.
d) convicção.
5) Cumprem
papel
caracterizador,
podendo
ser
classificados como adjetivos, todos os vocábulos
abaixo, EXCETO:
a) “pessoal”.
b) “externos”.
c) “menos”.
d) “injusta”.
6) Em “Há sempre outra autoridade, ainda mais alta,”,
o emprego do singular na forma verbal em destaque
deve-se:
a) à impessoalidade do verbo “haver” no contexto.
b) à concordância entre o verbo e o sujeito “autoridade”.
c) ao emprego do advérbio sempre com sentido atemporal.
d) ao sujeito desinencial subentendido pelo verbo “haver”.
7) Na última frase do texto, o autor faz uso de uma ideia
que confere à conclusão um sentido figurado que deve
ser entendido como uma:
a) hipérbole.
b) metáfora.
c) antítese.
d) prosopopeia.
8) No fragmento “Um é um modo harmonioso de
resolver a disputa; o outro, um modo conflituoso
e direto de realizar a mesma coisa.”, o autor faz uso
das construções em destaque que se encontram em
paralelismo sintático. A estratégia coesiva ilustrada
nesse procedimento é o emprego de:
a) um termo sinônimo, equivalente.
b) uma expressão de sentido mais abrangente.
c) um hipônimo de caráter mais específico.
d) uma nominalização de forma verbal.
9) No início do texto, o emprego da vírgula que segue a
expressão “No Brasil” deve ser justificado por tratarse de:
a) uma oração intercalada.
b) um aposto ilustrativo de lugar.
c) um objeto anteposto ao verbo que complementa.
d) um adjunto adverbial deslocado da ordem direta.
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10) No trecho “A verdade é que a invocação da relação
pessoal”, aponta-se uma “verdade” que se propõe
inquestionável. Esse sentido é atribuído em função do
seguinte recurso linguístico:
a) a conjunção “que”.
b) a ausência de vírgulas.
c) o primeiro artigo definido.
d) a omissão do sujeito.

15) “Ser relator da Lava-jato mexeu na rotina do ministro que
mantinha hábitos simples e era de poucos holofotes.
O novo relator, que ocupa hoje o gabinete que era de
Teori Zavaski, ex-relator da Lava-jato que morreu na
queda de um avião, não pode mais almoçar com os
funcionários no bandejão do STF, está sempre com
seguranças, viaja menos para ver a família, e tem tido
menos tempo para ler algo que não seja relacionado
com o maior caso de corrupção do país.”
(Fonte - Globo CBN - 01/06/2017)

CONHECIMENTOS GERAIS
11) Em janeiro de 2018, um país europeu assumiu pela
primeira vez na história a presidência semestral do
Conselho da União Europeia (EU). O país em questão,
que presidirá o Conselho de janeiro a junho/2018, é:
a) Bulgária
b) Portugal
c) Noruega
d) Croácia
12) O acordo firmado entre países europeus que entrou em
vigor em 1995, que é um dos mais importantes pilares
da União Europeia (EU), e que trata sobre uma política
de abertura de fronteiras entre os países signatários
e permite a livre circulação de pessoas denomina-se
Acordo de:
a) Maastricht
b) Roma
c) Lisboa
d) Schengen
13) “Um novo ataque de sequestro de dados (ransomware)
afetou países do Leste Europeu na manhã desta quartafeira, 25, e começa a se espalhar pelo mundo. O ataque
afetou as redes do aeroporto de Odessa, na Ucrânia,
do metrô de Kiev e alguns bancos russos, reportaram
empresas de segurança e o banco central russo. Além
disso, já há casos afetando computadores em países
como Turquia, Alemanha, EUA e Coreia do Sul.”

O relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal
Federal mencionado no texto, que substituiu Teori
Zavaski, é:
a) Luiz Fux
b) João Pedro Gebran Neto
c) Luiz Edson Fachin
d) José Antonio Dias Toffoli
16) Em 2018, o governo quer conceder à iniciativa privada a
exploração do turismo em três parques nacionais. Hoje,
apenas quatro parques brasileiros contam com esse
tipo de serviço. O primeiro parque nacional no Brasil
com manutenção e serviços concedidos à iniciativa
privada é o:
a) Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha
b) Parque Nacional do Iguaçu
c) Parque Nacional da Chapada Diamantina
d) Parque Nacional da Serra da Capivara
17) “A Prefeitura de Manaus decretou situação de
emergencial social devido ao intenso processo de
imigração dos indígenas da etnia Warao para capital
amazonense. Grupos estão acampados em viaduto
e na Rodoviária de Manaus. A crise econômica e a
falta de alimentos fizeram com que indígenas nativos
deixassem o seu país. Mais de 400 índios estão na
capital do Amazonas.”
(Fonte - Globo CBN - 01/06/2017 – ADAPTADO)

Os indígenas da etnia Warao que estão imigrando para
o Brasil, estão fugindo da crise político-econômica de
seu país de origem que é:
a) A Venezuela
b) O Equador
c) A Guiana Francesa
d) O Suriname

(Fonte: O Estadão - 25/10/2017 - adaptado)

O nome do vírus responsável pelo ataque cibernético
mencionado no texto acima, que afetou países do Leste
Europeu em 25/10/2017, é:
a) Wanna Cry
b) NotPetya
c) Bad Rabbit
d) Lazarus
14) O presidente Juan Manuel Santos, empossou nesta
segunda-feira (15) os magistrados do sistema especial
de justiça surgido do acordo de paz com a ex-guerrilha
FARC e que julgará os crimes mais graves do conflito
armado. “Alcançamos um modelo sem impunidade
para os crimes internacionais e contra a humanidade,
que também respeita nossa Constituição e nossas leis,
e os tratados internacionais sobre o tema”, assinalou o
presidente durante a cerimônia na sede do governo.

18) “Além do escândalo de doping envolvendo atletas
russos e a crise da baixa venda de ingressos, o Comitê
organizador da Olimpíada de Inverno de 2018, tem
outra grande preocupação: o frio. De acordo com os
organizadores do evento, que iniciará em fevereiro, a
abertura da competição será a mais fria dos últimos 20
anos.”

(Fonte - Revista Isto É - 15.01.18 - adaptado)

FARC é um grupo guerrilheiro criado em 1964, por
Pedro Antonio Marín (também conhecido como
Manuel Marulanda Vélez), que desenvolveu suas
atividades na/no:
a) Equador
b) Colômbia
c) Venezuela
d) Chile
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(Fonte: IG Esportes - 08/12/2017 - adaptado)

Os Jogos Olímpicos de Inverno de 2018 ocorreram em:
a) Sapporo, Japão
b) Pequim, China
c) Sóchi, Rússia
d) PyeongChang, na Coreia do Sul

19) “O empresário e idealizador do Instituto Inhotim,
Bernardo Paz, foi condenado a nove anos e três meses
de prisão por lavagem de dinheiro. A irmã dele, Virgínia
Paz, foi condenada pelo mesmo crime a cinco anos e
três meses, em regime semiaberto. O Instituto é um dos
maiores museus a céu aberto do mundo, sede de um
dos acervos de arte contemporânea mais importantes
do Brasil.”
(Fonte: G1 - 16/11/2017 - Adaptado)

O Instituto Inhotim, fundado em 2006, localiza-se no
estado brasileiro:
a) Da Bahia
b) Do Acre
c) De Minas Gerais
d) Do Rio Grande do Sul
20) O brasileiro Luiz Gabriel Tiago é um dos indicados de
2018 para um prêmio internacional muito importante,
por criar o projeto Pontinho de Luz que atua no combate
à fome em regiões de alta vulnerabilidade.
Pontinho de Luz é uma rede de solidariedade que
conta com 35 mil pessoas, responsáveis por ações
sociais realizadas no Brasil e no exterior, com recursos
arrecadados por treinamentos e doações.
O prêmio para o qual Luiz Gabriel Tiago recebeu a
indicação para o ano de 2018 é:
a) O prêmio Here For Good
b) O prêmio Indira Gandhi
c) O prêmio Mundial de Alimentação
d) O prêmio Nobel Da Paz
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) De acordo com a teoria do desenvolvimento
psicossexual do ser humano, a personalidade
se constitui a partir de fases do desenvolvimento
psicossexual infantil. De acordo com esta teoria,
assinale a alternativa que define corretamente a fase
citada:
a) Genital: Nesta fase consolida-se a maturação fisiológica
dos sistemas de funcionamento sexual, sendo que os
principais objetivos desta fase são a separação final da
dependência e do apego aos pais, e o estabelecimento
de relações de objeto maduras e não incestuosas
b) Oral: Nesta fase, o pênis torna-se o principal órgão
de interesse para crianças de ambos os sexos, e
sua ausência nas meninas é vista como castração.
Além disso, o envolvimento e o conflito edipiano são
estabelecidos
c) Anal: É a primeira fase do desenvolvimento psicossexual
infantil, e seu principal objetivo é que a criança possa
estabelecer um relacionamento de dependência
com sujeitos que proporcionam nutrição e sustento,
obtendo uma expressão confortável e a gratificação de
necessidades
d) Fálica: Esse período, que compreende por volta do
terceiro e quarto ano de vida da criança, é marcado
pelo controle neuromuscular sobre os esfíncteres. Além
disso, esta fase é marcada por uma intensificação dos
impulsos agressivos

22) Jean Piaget (1896 – 1980), estudioso do desenvolvimento
cognitivo da criança, propôs que o desenvolvimento
acontece através de alguns processos, durante todos
os estágios do desenvolvimento cognitivo, conforme
descritos a seguir:
I. Consiste na tentativa do indivíduo em solucionar uma
determinada situação a partir da estrutura cognitiva
que ele já possui naquele momento específico da sua
existência, no uso de esquemas já existentes para dar
sentido aos novos acontecimentos e experiências.
II. Consiste na capacidade de modificação da estrutura
mental antiga para dar conta de dominar um novo objeto
do conhecimento.
III. Processo de auto regulação do organismo, necessário
para assegurar uma interação eficiente do indivíduo
com o meio-ambiente.
As descrições acima correspondem aos conceitos de:
a) I – acomodação, II – equilibração, III – assimilação
b) I – equilibração, II – assimilação, III – acomodação
c) I – equilibração, II – acomodação, III – assimilação
d) I – assimilação, II – acomodação, III – equilibração
23) De acordo com a psicologia do desenvolvimento
cognitivo infantil proposta por Jean Piaget, assinale a
alternativa incorreta:
a) O estágio conhecido como pré-operatório é o primeiro
pelo qual passa a criança, a partir de seu nascimento,
e acontece quando os bebês começam a aprender
por meio da observação dos sentidos, e adquirem
controle das funções motoras a partir de exploração e
manipulação do ambiente
b) O estágio que possui como uma de suas características
o pensamento operando de maneira altamente lógica,
sistemática e simbólica, existindo também a capacidade
de pensar de forma abstrata, de raciocinar de forma
dedutiva, e de definir conceitos é o estágio definido
como operatório formal
c) Jean Piaget classificou as etapas do desenvolvimento
em estágios claros e qualitativamente diferentes pelos
quais cada criança deve passar
d) No estágio operatório concreto o pensamento
egocêntrico é substituído pela capacidade da criança
em lidar com uma ampla variedade de informações
externas, sendo esta capaz de enxergar as coisas
através da perspectiva de outra pessoa
24) No desenvolvimento humano, o período da
adolescência possui características específicas, como
constantes flutuações de humor, tendência grupal,
questionamento e contestação de valores éticos,
morais, familiares e religiosos, além da elaboração
de lutos. Esse período pode ser chamado, de acordo
com a literatura da área, de:
a) Síndrome ciclotímica
b) Transtorno afetivo
c) Síndrome normal da adolescência
d) Transtorno de humor
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25) O conceito de normalidade na área da saúde mental é
um conceito constantemente debatido, principalmente
quando está envolvido na elucidação diagnóstica.
Nesse processo de saúde x doença mental, assinale
como verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmações em
relação ao conceito de normalidade:
( ) Em casos limítrofes, em que as barreiras entre o normal
e o patológico não estão bem definidas, o conceito de
normalidade é uma questão controversa.
( ) A definição do conceito de normalidade independe
da abordagem teórica do profissional, suas opções
filosóficas e ideológicas.
( ) Historicamente, o uso de termos como típico, e aceitável
foram criticados pelo caráter ambíguo, por envolver
julgamento de valores, e variar para cada cultura.
A ordem correta de afirmações verdadeiras e falsas, de
cima para baixo é:
a) F; F; V
b) V; V; V
c) F; V; F
d) V; F; V
26) O envelhecimento da população, comprovado por
dados dos últimos censos demográficos, é uma
realidade sentida por toda a sociedade, sejam os
idosos, seus familiares e profissionais da área da
saúde. A depressão é muito frequente entre os idosos,
especialmente nos de idade mais avançada. Sobre a
depressão nos idosos, avalie as afirmações a seguir:
I. A depressão no idoso tem as mesmas características
que a depressão em qualquer outra fase da vida.
II. A presença de sintomas depressivos é inerente ao
processo de envelhecimento normal.
III. Irritabilidade, falta de sentimentos e emoções, culpa,
desamparo, perda do interesse ou prazer em atividades
que eram antes consideradas prazerosas podem ser
sintomas depressivos nos idosos.
IV. No idoso a apresentação do quadro depressivo pode
manifestar-se unicamente como um sintoma somático
ou déficit cognitivo.
Assinale a alternativa correta:
a) Todas as afirmações estão corretas
b) Somente as afirmações III e IV estão corretas
c) Somente as afirmações II e III estão corretas
d) Somente as afirmações I, III e IV estão corretas
27) Refere-se ao sofrimento que pode acompanhar a
incongruência entre o gênero experimentado ou
expresso e o gênero designado de uma pessoa. Tal
descrição caracteriza, de acordo com a mais recente
literatura da área, o diagnóstico de:
a) Transtorno esquizofreniforme
b) Transtorno afetivo bipolar
c) Disforia de gênero
d) Dispaurenia

29) A crise, do ponto de vista psicológico, é uma condição
de reação frente a uma situação de perigo, capaz de
ameaçar a integridade da pessoa. Tal situação pode
ser abordada pela Psicoterapia Breve, e é uma forma
de intervenção terapêutica utilizada frequentemente
em instituições de saúde. Assinale a alternativa que
não corresponde a uma característica da Psicoterapia
Breve de abordagem psicodinâmica:
a) Permite a dinamização do processo terapêutico,
colocando em ação mais rapidamente um processo de
mudança a partir do foco de trabalho
b) Favorece maior flexibilidade de ação, possibilitando ao
terapeuta lidar com a realidade externa do paciente,
bem como com aspectos transferenciais
c) Favorece a neutralidade absoluta do terapeuta, que
obedece a regra da abstinência, mantendo a atenção
flutuante
d) Permite a formulação de um plano terapêutico a ser
atingido, uma vez feita a avaliação psicodinâmica e a
escolha de um foco de atuação, para onde convergirão a
interpretação, atenção, e negligência seletiva do terapeuta
30) De acordo com o referencial teórico da psicanálise, pode
ocorrer na entrevista inicial um fenômeno conhecido
como transferência, que pode ser caracterizado como:
a) Reação do entrevistador frente ao que o paciente
mobiliza nos seus núcleos inconscientes
b) Atualização de sentimentos, atitudes e condutas
inconscientes, por parte do entrevistado, que
correspondem a modelos que se estabeleceu no
curso do desenvolvimento, especialmente na relação
interpessoal com seu meio familiar
c) Um mecanismo de defesa psíquico relacionado a
atualização de um modo de funcionamento ligado a
etapas mais precoces do desenvolvimento, que permite
satisfações de necessidades afetivas primitivas,
fazendo com que o indivíduo passe a se comportar de
acordo com etapas já superadas
d) Conteúdos apresentados pelo paciente, que despertam
no profissional, sentimentos de raiva, medo, piedade,
carinho, repulsa
31) O atendimento psicológico em grupo tem sido
comumente utilizado nos espaços de saúde por
apresentar uma série de aspectos positivos. A realização
de atendimentos psicológicos em grupos, voltados
para a realização de tarefas objetivas, num modo de
intervenção, organização e resolução dos problemas
grupais, que foi pela primeira vez utilizada e começou a
ser sistematizada por Pichon- Rivière é chamado de:
a) Grupo de sala de espera
b) Grupo de convivência
c) Grupo psicodramático
d) Grupo operativo
32) Avalie as afirmações abaixo relacionadas ao
funcionamento de um grupo terapêutico de abordagem
psicanalítica, julgando cada uma delas como verdadeira
(V) ou falsa (F).
( ) No funcionamento do grupo, observa-se um permanente
jogo de assunção de papéis.
( ) Um indicador de que está havendo uma boa
evolução grupal é quando os papéis deixam de ser
fixos e estereotipados e adquirem uma plasticidade
intercambiável.
( ) O papel de bode expiatório é assumido por um dos
participantes do grupo que o desempenha através
de inúmeros recursos resistenciais, que procura
obstaculizar o andamento exitoso da tarefa grupal, e em
geral é assumido pelo indivíduo que seja portador de
uma excessiva inveja e defesas narcisísticas.
A ordem correta de afirmações verdadeiras e falsas, de
cima para baixo é:
a) V, V, F
b) V, F, F
c) F, F, V
d) V, F, V

28) A seguir são apresentadas algumas características de
transtornos da personalidade:
I. Um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e
intensos caracterizado pela alternância entre extremos
de idealização e desvalorização.
II. É excessivamente consciencioso, escrupuloso e
inflexível quanto aos assuntos de moralidade, ética ou
valores.
III. Perturbação da identidade, com instabilidade acentuada
e persistente da autoimagem ou da percepção de si
mesmo.
IV. Tem dificuldades em tomar decisões cotidianas sem uma
quantidade excessiva de conselhos e reasseguramento
de outros.
São características do transtorno da personalidade
borderline, segundo a literatura específica da área:
a) I, II, III e IV
b) Somente II e IV
c) Somente I, II e III
d) Somente I e III
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33) No atendimento psicoterapêutico de uma criança em
abordagem psicanalítica, uma técnica constantemente
utilizada é a técnica do jogo. De acordo com a literatura
específica da área, julgue as afirmações a seguir.
I. A técnica do jogo pode ser utilizada tanto no início de
uma análise, quanto para observação diagnóstica.
II. Tal técnica pode colaborar para o surgimento de fantasia
inconsciente na criança, de enfermidade ou de cura.
III. A criança comunica, através desta técnica, qual o
conflito pelo qual é trazida ao tratamento.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas II e III estão corretas
b) Apenas I e III estão corretas
c) Todas estão corretas
d) Todas estão incorretas
34) Sobre a Análise Institucional (A.I), assinale a alternativa
incorreta:
a) As primeiras intervenções sócio analíticas encabeçadas
por Lapassade na década de 1960 colocavam em
análise as instituições envolvidas exclusivamente em
saúde mental, como os manicômios
b) Propõe-se no contexto da A.I brasileira o conceito de
pesquisa-intervenção, radicalizando a proposta da
pesquisa-ação e a indissociabilidade entre produção de
conhecimento e intervenção social
c) A A.I. tem influenciado muitos movimentos no Brasil,
seja na clínica psicológica, nas práticas em saúde
coletiva, intervenções no campo da gestão ou na
pesquisa universitária
d) As experiências de intervenção tanto em Psicoterapia
Institucional como na A.I. tiveram como marca seu
caráter coletivo
35) A lei conhecida como Paulo Delgado, que dispõe
sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras
de transtornos mentais e redireciona o modelo
assistencial em saúde mental, sofreu influência direta
de fatos, eventos e fenômenos na sua construção, com
exceção de:
a) Declaração de Caracas
b) Reforma Sanitária
c) Reforma Psiquiátrica
d) Movimento da Luta Antimanicomial
36) A Rede de Atenção Psicossocial, cuja finalidade é a
criação, ampliação e articulação de pontos de atenção
à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno
mental e com necessidades decorrentes do uso de
crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema
Único de Saúde, tem uma série de componentes, que
possuem como pontos de atenção.
I. Unidade Básica de Saúde.
II. SAMU.
III. Unidade de Recolhimento.
IV. Enfermaria Especializada em Hospital Geral.
São corretas as seguintes afirmações:
a) I e IV somente
b) II e III somente
c) I, III e IV somente
d) I, II, III e IV
37) Assinale a alternativa que não pode ser considerada
uma das características do dispositivo de atenção à
saúde mental caracterizado como Hospital Dia:
a) Presta assistência intermediária entre a internação e o
atendimento ambulatorial
b) Pode haver a realização de procedimentos clínicos,
cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos
c) Atende prioritariamente pacientes egressos de hospitais
psiquiátricos sem possibilidades de retornar à sua
família de origem, num regime de moradia temporária
d) A permanência do paciente na unidade acontece por
um período máximo de 12 horas

38) As equipes de consultório de rua (eCR) desenvolvem
ações de Atenção Básica dentro da Política de Saúde
Mental. Em relação as eCR julgue as afirmações a
seguir.
I. As eCR são multiprofissionais e lidam com os diferentes
problemas e necessidades de saúde da população em
situação de rua.
II. As atividades das eCR incluem a busca ativa e o cuidado
aos usuários de álcool, crack e outras drogas.
III. Os médicos não podem compor as eCR, já que estes
prestarão atendimento apenas nas unidades de saúde
para onde as pessoas atendidas forem encaminhadas.
IV. Os atendimentos prestado pelas eCR acontecem
somente ao longo do dia, não incluindo a realização de
atendimentos noturnos.
Assinale a alternativa correta:
a) Somente II e IV são corretas
b) Somente I e II são corretas
c) Somente I, II e IV são corretas
d) Somente II, III e IV são corretas
39) Os Serviços Residenciais Terapêutico (SRT) fazem
parte das estratégias para atendimento em saúde
mental. Assinale a alternativa incorreta em relação aos
SRT:
a) Os SRT deverão acolher pessoas com internação de
longa permanência, egressas de hospitais psiquiátricos
e hospitais de custódia
b) Existem duas modalidades de SRT, sendo que uma
delas é destinada a pessoas com transtorno mental
em processo de desinstitucionalização, e a outra é
destinada a pessoas com transtorno mental e acentuado
nível de dependência, especialmente em função do seu
comprometimento físico, que necessitam de cuidados
permanentes específicos
c) As modalidades de SRT devem se manter como unidades
de moradia, inseridos na comunidade, prioritariamente
dentro dos limites de unidades hospitalares gerais ou
especializadas, estando vinculadas a rede pública de
serviços de saúde
d) São consideradas internações de longa permanência
a internação de dois anos ou mais ininterruptos em
hospitais psiquiátricos ou hospitais de custódia
40) A respeito das Unidades de Acolhimento, criadas a partir
da necessidade de intensificar, ampliar e diversificar as
ações orientadas para prevenção, promoção de saúde,
e tratamento associados ao consumo de substâncias
psicoativas, assinale a alternativa correta:
a) A Unidade de Acolhimento tem como objetivo oferecer
acolhimento voluntário e involuntário, e cuidados
contínuos para pessoas com necessidades decorrentes
do uso de crack, álcool e outras drogas, em situação
de vulnerabilidade social e familiar e que demandem
acompanhamento terapêutico e protetivo
b) As Unidades de Acolhimento tem como características
o funcionamento nas 24 horas do dia e nos 7 dias da
semana, e tem caráter residencial transitório
c) As Unidades de Acolhimento são destinadas
exclusivamente às pessoas maiores de 18 anos, de
ambos os sexos, não cabendo o atendimento a menores
d) As ações a serem desenvolvidas pelas Unidades de
Acolhimento e o tempo de permanência de cada usuário
deverão ser sempre as mesmas, previamente definidos
de forma geral a abranger todos os atendidos
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QUESTÃO DISCURSIVA
Transcreva a resposta da questão discursiva de 20 a 30 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.
De acordo com as propostas da Reforma Psiquiátrica que deram origem às Políticas Públicas de Saúde Mental, em
quais dispositivos poderia ser realizado o tratamento prioritário de dependentes químicos em situação de rua, e
quais estratégias poderiam ser utilizadas?
RASCUNHO
1
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