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PSICÓLOGO 

Inscrição Nome Completo 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 

 Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 

 O tempo de duração da totalidade das Provas Objetiva será de 03 (três) horas corridas para todos os cargos. Este 

tempo inclui o necessário para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA. 

 Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.  

 O CARTÃO RESPOSTAS NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora 

dos locais destinados às respostas. 

 A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra 

correspondente à resposta solicitada de cada questão. 

 Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de 

mais de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.  

 Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do 

tempo da Prova Objetiva e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas. 

 O candidato que se retirar do local de provas após decorridos os primeiros 60 (sessenta) minutos do início da prova 

somente poderá anotar suas opções de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala. 

 Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, 

após a aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.  

 Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal, o Caderno de Questões e o CARTÃO 

RESPOSTA devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, 

para que ele tome as providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe 

caberá qualquer reclamação posterior. 

 O gabarito e a prova serão divulgados em 24 horas, no site do IDIB: www.idib.org.br.  
 Não haverá consulta de gabarito e resultado por telefone. 

 Ao receber este caderno, verifique se: 

 A sua opção de CARGO está correta. 

 Contém 40 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 40. 

 Caso contrário, solicite ao fiscal da sala um outro caderno. 

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
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CARGO: PSICÓLOGO 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO 
 

Transmissão da zika por pernilongo comum requer mudança 'radical' em medidas de controle 
 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 

A bióloga Constância Ayres, da Fiocruz Pernambuco, fez uma descoberta inédita que tem o potencial de 
proporcionar um salto no conhecimento dos cientistas sobre o vírus Zika, e mudar radicalmente a estratégia brasileira 
de prevenção dele. 
Ayres conseguiu encontrar, pela primeira vez, pernilongos carregando o vírus na natureza. 
Na quinta-feira, a Fiocruz anunciou oficialmente que o mosquito ‘Culex quinquefasciatus’, conhecido como muriçoca 
ou pernilongo doméstico, também pode transmitir o vírus que causa microcefalia e malformações em bebês. 
Até então, cientistas acreditavam que o mosquito Aedes aegypti era o principal vetor do vírus no Brasil. Agora, de 
acordo com Ayres, os cientistas precisam determinar qual das duas espécies é a mais importante na epidemia de 
Zika no Brasil. 
Durante o anúncio, a Fiocruz afirmou que, até que se compreenda a importância do pernilongo na epidemia, a 
política de controle da Zika continuará focada no Aedes aegypti. 
Mas dependendo dos resultados, seria necessária uma "mudança radical" na atual estratégia atual de controle da 
epidemia, afirma a pesquisadora. "Não existem estratégias de controle do Culex no Brasil. Isso vai ter de mudar 
radicalmente", diz. (...)  

     (http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/bbc/2016/07/24/transmissao-da-zika-por-pernilongo-comum-requer-mudanca-radical-em-medidas-de-controle.htm) 
 

 

01. De acordo com o texto, a descoberta de Constância Ayres: 
 

A) É nova, mas já era objeto de estudo de outros cientistas há 
algum tempo, tendo em vistas casos ocorridos em Recife. 

B) É inusitada, podendo promover um avanço no mundo 
científico quanto ao objeto de estudo citado. 

C) É incrível, pois muda todo o quadro de dados sobre a 
transmissão do vírus Zika, que se achava que era transmitido 
pelo mosquito Aedes Aegypti, o que foi negado pela 
descoberta. 

D) É recente e revolucionária, porque mostra e conclui que o 
modo de combate ao vetor de transmissão do vírus Zika no 
Brasil está totalmente errado e ineficaz. 

 

 
02. De acordo com a Fiocruz, em anúncio dessa entidade: 
 
I – Ainda não há dados científicos conclusivos sobre o alcance e 

a importância da muriçoca – ou pernilongo doméstico –, na 

ocorrência da epidemia. 

II – É imperiosa e urgente uma mudança radical na forma de 

combate ao mosquito Aedes Aegypti, independentemente de 

mais dados de pesquisa. 

III – A política de controle da Zika continuará centrada no Aedes 

Aegypti, até que se entenda o alcance do pernilongo na 

epidemia. 
 

A) Apenas I e II estão corretos. 
B) Apenas II e III estão corretos. 
C) Apenas I e III estão corretos. 
D) Todos estão corretos.  

 
 

 

03. Segundo o texto, o Zika vírus, que foi encontrado no ‘Culex 
quinquefasciatus’: 
 

A) Causa apenas microcefalia nos bebês. 
B) Causa apenas problemas de formação nos bebês. 
C) Não causa microcefalia nem problemas de formação nos 

bebês. 
D) Causa microcefalia e problemas de formação nos bebês. 

 

 

04. Quanto à classificação do texto, é possível afirmar que: 
 

A) É dissertativo-informativo. 
B) É predominantemente narrativo. 
C) É predominantemente descritivo. 
D) É exclusivamente dissertativo. 

 

 
05. A função da linguagem predominante no texto é a: 

 

A) Poética. 
B) Metalinguística. 
C) Conativa. 
D) Referencial. 

 

 
06. Assim como a concordância verbal correta em “Não existem 

estratégias de controle”, está também obedecendo ao padrão 
da norma culta a opção: 
 

A) Não devem haver estratégias de controle. 
B) Não pode ocorrer estratégias de controle. 
C) Não deve haver estratégias de controle. 
D) Não podem haver estratégias de controle. 
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CARGO: PSICÓLOGO 
 
 07. Em “fez uma descoberta inédita que tem o potencial de 

proporcionar”, o termo em destaque pode ser corretamente 
substituído, sem alteração do sentido original, por: 
 

A) cujo. 
B) onde. 
C) na qual. 
D) a qual. 

 

 

08. Marque a opção em que todas as palavras são acentuadas 
por seguirem a mesma regra de acentuação: 
 

A) Continuará, vírus, bebês. 
B) Estratégia, espécies, anúncio. 
C) Importância, inédita, bióloga. 
D) Doméstico, política, estratégia. 

 

 

09. Na passagem “os cientistas precisam determinar qual das 
duas espécies é a mais importante”, a oração em destaque:  
 

A) É substantiva e exerce a função de complemento verbal da 
oração principal. 

B) É adverbial e tem valor de explicação para a oração principal. 
C) É adjetiva e tem valor explicativo para a oração principal. 
D) É coordenada explicativa e tem valor de explicação para a 

outra coordenada. 
 

 

10.  No trecho “Durante o anúncio, a Fiocruz afirmou que, até 
que se compreenda a importância do pernilongo na epidemia, 
a política de controle da Zika continuará focada no Aedes 
aegypti” está corretamente reescrito, com outra pontuação e 
mantido com o sentido original, em: 
 

A) A Fiocruz afirmou durante o anúncio, que até que se 
compreenda a importância do pernilongo na epidemia, a 
política de controle da Zika continuará focada no Aedes 
aegypti. 

B) A Fiocruz afirmou que, até que se compreenda a importância 
do pernilongo na epidemia, durante o anúncio, a política de 
controle da Zika continuará focada no Aedes aegypti. 

C) A Fiocruz, durante o anúncio, afirmou que a política de 
controle da Zika continuará focada no Aedes aegypti, até que 
se compreenda a importância do pernilongo na epidemia. 

D)  A Fiocruz durante o anúncio afirmou que, até que se 
compreenda a importância do pernilongo na epidemia, a 
política de controle da Zika continuará focada no Aedes 
aegypti. 

 

 

11. A voz verbal passiva de “a pesquisadora fez uma descoberta” 
é: 
 

A) Tem feito. 
B) Foi feita. 
C) Tinha feito. 
D) Tinha sido feita. 

 
 

12. Em “Agora, de acordo com Ayres, os cientistas precisam 
determinar”, a expressão sublinhada: 

 
 

A) Tem valor concessivo e pode ser substituída por “conquanto” 
sem prejuízo semântico. 

B) Tem valor consecutivo e pode ser substituída por “segundo” 
sem prejuízo semântico. 

C) Tem valor explicativo e pode ser substituída por “sequer” sem 
prejuízo semântico. 

D) Tem valor conformativo e pode ser substituída por 
“consoante” sem prejuízo semântico. 

 

 

13. A regência verbal está correta em todos os casos 
empregados na opção: 

 

A) A cientista visava à descoberta de outro mosquito 
transmissor, o que implicaria mais pesquisas para obedecer 
aos critérios do rigor científico, os quais ela não esquecia.  

B) A cientista visava a descoberta de outro mosquito 
transmissor, o que implicaria em mais pesquisas para 
obedecer os critérios do rigor científico, dos quais ela não 
esquecia.  

C) A cientista visava à descoberta de outro mosquito 
transmissor, o que implicaria em mais pesquisas para 
obedecer aos critérios do rigor científico, dos quais ela não se 
esquecia.  

D) A cientista visava a descoberta de outro mosquito 
transmissor, o que implicaria mais pesquisas para obedecer 
aos critérios do rigor científico, dos quais ela não se 
esquecia.  

 

 
14. _______________ altura, _____ Fiocruz informou _____ 

comunidade científica _____ descoberta inédita relativa ____ 
condições de transmissão do vírus Zika. 

 

A) Àquela, a, a, à, as. 
B) Aquela, a, a, à, as. 
C) Àquela, a, à, a, às. 
D) Aquela, a, à, a, às. 

 
 

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
 

15. O Artigo 198, da Constituição Federal de 1988, diz que as 

ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 

regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 

organizado de acordo com três diretrizes. Marque o item 

INCORRETO em relação a essas diretrizes: 

A) Descentralização, com direção única em cada esfera de 
governo. 

B) Universalização, buscando alcançar todos os brasileiros 
inexistindo qualquer barreira restritiva. 

C) Atendimento integral, com prioridade para as atividades 
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 

D) Participação da comunidade. 
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CARGO: PSICÓLOGO 
 
 16. A Lei nº 8.142/90, que dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e 
sobre as transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde e dá outras providências, diz 
que o Sistema Único de Saúde – SUS, contará, em cada 
esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder 
Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a 
Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Em relação a 
essas instâncias, analise os itens a seguir tendo como base o 
artigo 1º da Lei 8.142/90: 
 

I. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com 
a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a 
situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação 
da política de saúde nos níveis correspondentes, convocada 
pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou 
pelo Conselho de Saúde. 

II. O Conselho de Saúde, em caráter temporário e consultivo, 
órgão colegiado 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 serão 
homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em 
cada esfera do governo. 

III.  A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e 
Conferências será majoritária em relação ao conjunto dos 
demais segmentos. 

IV.  As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão 
sua organização e normas de funcionamento definidas em 
regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho. 
 

Analisados os itens, é CORRETO afirmar que: 
 

A) Todos os itens estão corretos. 
B) Todos os itens estão incorretos. 
C) Apenas os itens I e II estão incorretos. 
D) Apenas os itens II e III estão incorretos. 

 

 
17. De acordo com a Lei 8.080, de 19 de setembro de 1990, as 

ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único 
de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com as 
diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal e 
obedecem a princípios determinados na supra citada Lei. 
Marque o item INCORRETO em relação a esses princípios: 
 

A) Participação na normatização, fiscalização e controle dos 
serviços de saúde do trabalhador nas instituições e empresas 
públicas e privadas. 

B) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os 
níveis de assistência. 

C) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 
integridade física e moral. 

D) Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais 
e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde 
da população. 

 

18. A Norma Operacional da Assistência à Saúde – 2002, institui 
o Plano Diretor de Regionalização - PDR como instrumento 
de ordenamento do processo de regionalização da 
assistência em cada estado e no Distrito Federal, baseado 
nos objetivos de definição de prioridades de intervenção 
coerentes com as necessidades de saúde da população e 
garantia de acesso dos cidadãos a todos os níveis de 
atenção, levando em consideração alguns conceitos-chaves 
para a organização da assistência no âmbito estadual. 
Analise o conceito a seguir e depois marque o item 
correspondente a esse conceito: 

 

“Representa a base territorial mínima a ser submetida à 
aprovação do Ministério da Saúde e Comissão Intergestores 
Tripartite para qualificação na assistência à saúde. Deverá 
ser a menor base territorial de planejamento regionalizado 
com complexidade assistencial acima do módulo assistencial, 
conforme definido no PDR. Poderá ser uma microrregião ou 
uma região de saúde, de acordo com o desenho adotado 
pelo estado.” 

 

O conceito acima corresponde a(o): 
 

A) Região de Saúde. 
B) Unidade territorial de qualificação na assistência à saúde. 
C) Município-pólo. 
D) Módulo Assistencial. 

 

 

19. Em relação às alterações promovidas no artigo 198, da 
Constituição Federal, pela Emenda Constitucional nº 29, de 
2000, é CORRETO afirmar que: 

 

A) O § 1º foi incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000 
e versa sobre o financiamento do SUS. 

B) O § 2º foi incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000 
e versa sobre recursos a serem aplicados exclusivamente 
pela União em ações e serviços públicos de saúde. 

C) O § 1º se trata da renumeração do parágrafo único do artigo 
198 da CF e versa sobre o financiamento do SUS. 

D) O § 2º foi incluído pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000 
e versa sobre recursos a serem aplicados exclusivamente 
pela União e Estados em ações e serviços públicos de 
saúde. 
 

 

20. O Pacto pela Vida (Portaria nº 399/2006) está constituído por 
um conjunto de compromissos sanitários, expressos em 
objetivos de processos e resultados e derivados da análise 
da situação de saúde do País e das prioridades definidas 
pelos governos federal, estaduais e municipais. Significa uma 
ação prioritária no campo da saúde que deverá ser 
executada com foco em resultados e com a explicitação 
inequívoca dos compromissos orçamentários e financeiros 
para o alcance desses resultados. Não figura como um dos 
objetivos do Pacto pela Vida: 
 

A) Saúde do Idoso. 
B) Câncer de Colo de Útero e Mama. 
C) Políticas de Saneamento Básico. 
D) Mortalidade Infantil e Materna. 
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CARGO: PSICÓLOGO 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Para a Psicanálise não há descontinuidade na vida mental. 
Freud afirma que os processos mentais não ocorrem ao 
acaso. A partir dessa ideia, assinale a alternativa que aponta 
para o conceito anunciado acima. 

 

A) Associação Livre. 
B) Superego. 
C) Determinismo psíquico. 
D) Id. 
 

 

22. No Brasil, as instituições de saúde constituem um novo 
campo de atuação para os psicólogos. O crescente interesse 
pela atuação nessa área específica surge da necessidade de 
entender e pensar o processo saúde/doença numa dimensão 
psicossocial e de compreender e intervir sobre os contextos 
do indivíduo ou grupos, expostos a diferentes doenças e 
condições de saúde impróprias. Sobre a Psicologia da 
Saúde, podemos afirmar que:  

 

A) A intervenção em Centros de Saúde e Hospitais deve levar 
em consideração apenas uma dupla dimensão de 
intervenção: os pacientes e seus familiares. 

B) A atuação do psicólogo da saúde pode ser centrada na 
promoção da saúde e prevenção de doença, nos serviços 
clínicos a indivíduos saudáveis ou doentes, sendo focada 
somente na área assistencial, não havendo as vertentes da 
pesquisa e do ensino. 

C) A Psicologia da Saúde é uma área mais antiga, desenvolvida 
principalmente a partir da década de 30, que se caracteriza 
apenas pelo atendimento nas unidades básicas de saúde e 
cujas pesquisas e aplicações, respectivamente, visam a 
compreender e atuar sobre a inter-relação entre 
comportamento e saúde e comportamento e doenças. 

D) A Psicologia da Saúde pode ser definida como um conjunto 
de contribuições educacionais, científicas e profissionais 
específicas da Psicologia, utilizadas para a promoção e 
manutenção da saúde, prevenção e tratamento das doenças, 
identificação da etiologia e diagnóstico (de problemas) 
relacionados à saúde, doença e disfunções, para a análise do 
sistema de atenção à saúde e formação de políticas de 
saúde. 

 

 

23. “O Espetáculo de imagens ofertado pela sociedade capturam 

angústias e desejos, de modo que a vida psíquica do homem 

moderno situa-se no intervalo entre os sintomas somáticos e 

a transformação de seus desejos em imagens.” (LEMOS, 

2015: 82). Marque a alternativa que aponta as origens das 

psicopatologias. 
 

A) Artificialização e Hedonismo. 
B) Altruísmo e Dissociação. 
C) Potencialização da Subjetividade e Medicalização. 
D) Medicalização e Alteridade. 
 

24. Com base nas contribuições psicanalíticas sobre as 
estruturas psíquicas do sujeito, julgue os itens a seguir e 
assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) Sobre o Complexo de Édipo, o que difere a organização da 
estrutura psíquica entre neurose e perversão é que a neurose 
é marcada pela negação do Édipo e a perversão pelo 
recalque. 

B) O sujeito inserido na estrutura clínica da neurose aceita a 
castração se submetendo a ela, mas desenvolve uma 
nostalgia sintomática diante da perda sofrida. 

C) Freud afirma que a perversão tem suas raízes na angústia de 
castração e, com isso, mobiliza permanentes mecanismos 
defensivos para contorná-la: a fixação; a introjeção e a 
projeção. 

D) A entrada do sujeito neurótico no mundo do simbólico se dá 
através da fixação no outro pólo da fantasia, no pólo 
pulsional, no pólo de gozo. Ele tem uma fantasia de 
completude de gozo. 

 

 

25. No contexto hospitalar, onde o risco de vida e a possibilidade 
da morte estão sempre presentes, o profissional da 
Psicologia pode facilitar e/ou favorecer a escuta e a 
elaboração das questões vivenciadas pelos pacientes e a isto 
se pode denominar promoção de saúde e de qualidade de 
vida. Neste sentido, sobre a Psicologia Hospitalar, aponte a 
alternativa INCORRETA:  

 

A) Muitas vezes, o espaço físico do hospital é tumultuado, as 
condições de privacidade no momento do atendimento são 
precárias e as interrupções por outros profissionais são 
frequentes.  

B) A psicoterapia breve é uma prática exclusiva do psicólogo 
hospitalar, sendo a única forma possível de trabalho do 
profissional nesse contexto, devido à alta rotatividade da 
instituição. 

C) Conforme a Resolução do CFP nº 02/2001, o título de 
especialista em Psicologia Hospitalar será concedido pelos 
Conselhos Regionais de Psicologia, após aprovação em 
concurso de provas e títulos prestados junto ao CFP ou 
conclusão de curso de especialização credenciado pelo CFP. 

D) Uma das principais atribuições do psicólogo hospitalar é 
acolher e trabalhar com pacientes, bem como suas famílias, 
em sofrimento psíquico decorrente de suas patologias, 
internações e tratamentos. 

 

 
 

26. “É uma psicose que se caracteriza por um delírio mais ou 

menos sistematizado, articulado sobre um ou vários temas. 

Não existe deterioração da capacidade intelectual. Aqui se 

incluem os delírios de perseguição, de grandeza.” (BOCK, 

1999:352) Marque a alternativa que representa o tipo de 

psicose descrita acima. 
 

A) Paranoia. 
B) Esquizofrenia. 
C) Mania. 
D) Melancolia. 
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CARGO: PSICÓLOGO 
 
 27. Considerando a técnica dos grupos operativos e seus 

pressupostos, responda: 
 

A) Os grupos operativos tem um caráter terapêutico, assim 
como todos os grupos terapêuticos podem denominar-se de 
grupos operativos.  

B) A técnica de grupo operativo propõe a presença apenas de 
um observador que registra o que ocorre na reunião, resgata 
a história do grupo e depois analisa sozinho os pontos 
emergentes, o movimento do grupo em torno da tarefa e os 
papéis desempenhados pelos integrantes.  

C) Em relação aos papéis estabelecidos no grupo, pode-se dizer 
que somente o papel do observador é fixo, enquanto outros 
emergem no decorrer do processo, articulando-se com as 
necessidades e as expectativas tanto individuais quanto 
grupais, podendo alternar-se. 

D) Na concepção de Pichon-Rivière (1988), o grupo é um 
instrumento de transformação da realidade, e seus 
integrantes estabelecem relações grupais que vão se 
constituindo, na medida em que começam a partilhar 
objetivos comuns, a ter uma participação criativa e crítica e a 
poder perceber como interagem e se vinculam. 

 

 

28. Sobre o Psicodiagnóstico, qual das alternativas a seguir NÃO 
apresenta uma característica desse processo: 
 

A) Um de seus objetivos é a investigação de um diagnóstico 
clínico diferencial. 

B) No plano de avaliação elaborado, não há um limite em 
relação ao tempo aproximado ou número de sessões a 
serem realizadas nesse processo. 

C) Pode ter um caráter preventivo, identificando problemas 
precocemente, avaliando riscos, e fazendo uma estimativa de 
forças e fraquezas do ego. 

D)  Fornece subsídios na área da perícia forense, avaliando 
questões como sanidade mental, competência para o 
exercício de função, e patologias associadas com infrações 
da lei. 

 

 

29. Em relação ao campo do atendimento à família, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 

A) A partir do enfoque sistêmico, várias escolas de terapia 
familiar se desenvolveram, entre elas a Escola Estrutural, a 
Estratégica, a de Milão, exceto a Escola Construtivista. 

B) Em seu texto "Fragmento da Análise de um Caso de Histeria" 
(1905), Freud afirma que devemos prestar tanto atenção às 
condições humanas dos enfermos quanto aos dados 
somáticos e aos sintomas patológicos, não havendo um foco 
nas condições sociais, ressaltando que o interesse do 
psicanalista não deve dirigir-se para as relações familiares 
dos pacientes. 

C) O atendimento à família e a participação da mesma no 
processo terapêutico de pacientes com transtornos mentais e 
dependentes químicos não contribui de forma significativa no 
tratamento. 

D) No campo da Terapia Familiar, a família é vista como um 
sistema equilibrado e o que mantém este equilíbrio são as 
regras do funcionamento familiar. Quando, por algum motivo, 
estas regras são quebradas, entram em ação meta-regras 
para restabelecer o equilíbrio perdido.  

30. O objetivo principal de qualquer ciência da vida, seja ela 
individual ou social, é a definição e explicação do estado 
normal, bem como a diferenciação do seu estado patológico. 
Baseado na discussão entre o normal e o patológico, analise 
as proposições a seguir e, em seguida, aponte a alternativa 
CORRETA: 
 

I -  Os critérios de normalidade e de doença em psicopatologia 
variam consideravelmente em função dos fenômenos 
específicos com os quais trabalhamos, e também de acordo 
com as opções filosóficas do profissional. Esta é uma área da 
psicopatologia que exige uma postura permanentemente 
crítica e reflexiva dos profissionais. 

II – A distinção entre o normal e o patológico se torna mais fácil 
de ser delineada em alguns casos em que existem alterações 
comportamentais e/ou mentais de intensidade acentuada e 
longa duração.  

III – É possível definir uma patologia baseada apenas em um 
critério estritamente quantitativo, sendo dispensável o 
discurso do sujeito ou da família. 

 

A) Somente I e III estão corretas.  
B) Somente a alternativa II está correta. 
C) Somente II e III estão corretas. 
D) Somente I e II estão corretas. 

 

 

31. “A sua função é medir diferença entre indivíduos, ou entre as 
reações do mesmo indivíduo em diferentes ocasiões”. 
Marque a alternativa que indica o instrumento que 
corresponde o conceito acima. 
 

A) Entrevista semi-estruturada. 
B) Questionário. 
C) Testes psicológicos. 
D) Anamnese. 

 

 

32. A Psicopatologia é um termo que se refere ao estudo dos 
estados mentais psicológicos, quanto à manifestação de 
comportamentos e experiências que podem indicar um 
estado mental ou patológico em desequilíbrio. Considerando 
a temática em questão, analise as afirmativas e marque a 
opção CORRETA: 
 

I – Os sintomas psicopatológicos, ao serem nomeados pelo 
paciente, por seu meio cultural ou pelo médico passam a ser 
“símbolos linguísticos”, no interior de uma linguagem, ou seja, 
passa a ser compreendido dentro de um sistema simbólico 
em determinado universo cultural.   

II - Quando o sujeito adoece é este corpo, a princípio, que 
padece e que sinaliza, através dos sinais vistos e dos 
sintomas ditos, que algo não vai bem. 

III – Existem autores que defendem que o diagnóstico tem a 
finalidade de rotular as pessoas, legitimando o controle de 
pessoas “desadaptadas” ou contestadoras, e outros afirmam 
ser o diagnóstico imprescindível na direção do tratamento e 
na evolução da ciência médica acerca dos transtornos 
mentais. 

 

A) Apenas a alternativa III está correta. 
B) Apenas II e III estão corretas. 
C) Todas as alternativas estão corretas. 
D) Apenas I e III estão corretas. 
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CARGO: PSICÓLOGO 
 
 33. A psicoterapia individual visa reduzir o sofrimento do 

indivíduo; identificar e partilhar com o paciente/cliente as 
causas e as condições que o mantém sofrendo; buscar 
estratégias para que ele, por si mesmo, aprenda a lidar, no 
futuro, com novas dificuldades e/ou novos sofrimentos que 
possam aparecer. Sobre essa modalidade de atendimento 
psicológico responda: 
 

A) Não existe um tratamento padronizado na psicologia clínica 
individual, as diversidades clínicas ocorrem na escolha do 
terapeuta ao utilizar o corpo de conhecimento de uma 
abordagem teórica. 

B) A psicoterapia individual é uma modalidade indicada para 
pacientes com demandas como crises existenciais (lutos, 
crises profissionais, mudanças de fases de vida), conflitos 
interpessoais e grupais (conjugais, familiares), distúrbios 
psicossomáticos (estresse, síndrome de Bournout), exceto 
para demandas que envolvam tratamentos de transtornos 
mentais. 

C) A atividade de psicoterapia individual como se conhece, 
tornou-se popular a partir dos trabalhos de Charcot, Breuer e 
Freud debruçados sobre seus estudos de histeria, dando 
início ao movimento nomeado de Psicologia Analítica. 

D) Faz parte de uma boa psicoterapia individual auxiliar o 
indivíduo a vislumbrar maneiras novas e mais saudáveis de 
estar no mundo, consigo e com suas relações, inclusive 
dando conselhos sobre suas decisões, tornando a relação 
terapeuta paciente amigável. 

 

 

34. Em relação ao atendimento com crianças na clínica, marque 
a alternativa INCORRETA: 
 

A) Muitas vezes existe uma demanda de análise da criança, 
mas quem está realmente demandando é um dos pais.  

B) As entrevistas preliminares são um momento importante para 
compreender a demanda trazida pelos pais ou responsáveis, 
como também situar a entrada da criança em terapia. 

C) Após o início do tratamento com a criança, o psicólogo 
trabalha junto aos pais somente no momento de alta 
terapêutica do paciente ou quando a terapia precisa ser 
interrompida. 

D) Cabe ao profissional de Psicologia decidir se há critérios de 
indicação e condições emocionais de iniciar um tratamento 
com a criança, apoiado incialmente em três pilares: 
diagnóstico, presença ou não de sintomas e relação 
transferencial. 

 
 

 

35. Para a Psicanálise, grande parte dos conflitos psíquicos tem 
como origem a infância e o desenvolvimento sexual do 
sujeito, assim, transtornos neuróticos de histeria, obsessão, 
depressão, perversões e psicopatias podem ser explicados a 
partir da família e da infância. Tendo como premissa esta 
realidade, qual a fase onde o menino deseja estar próximo da 
mãe e o pai assume imaginariamente um papel de rival 
nessa relação? 

 

A) Fálica. 
B) Complexo de Édipo. 
C) Anal. 
D) Latência. 

 

36. São responsabilidades do Psicólogo que trabalha na área de 
educação: efetuar diagnósticos de pacientes e crianças em 
idades pré-escolar, detectando problemas na área de 
psicomotricidade, disfunções cerebrais mínimas, disritmias e 
outros distúrbios psíquicos; propor soluções convenientes 
para problemas de desajustamento escolar, profissional e 
social; manter-se atualizado nas novas técnicas utilizadas 
pela psicologia. Pensando nessas atividades, marque a 
alternativa verdadeira que indica uma das principais técnicas 
utilizadas para representação de famílias. 

 

A) Instagrama. 
B) Eneagrama. 
C) Genograma. 
D) Geograma. 

 

 

37. Sobre as Residências Terapêuticas, marque a alternativa 
VERDADEIRA. 

 

A) Em todo o território nacional existem mais de 240. 
B) As residências terapêuticas foram instituídas pela 

Portaria/GM n° 204 de Fevereiro de 2008. 
C) São casas, locais de moradia, destinadas às pessoas com 

transtornos mentais que permaneceram em longas 
internações psiquiátricas e podem retornar ao convívio 
familiar. 

D) Tais casas são mantidas com recursos financeiros 
anteriormente destinados aos leitos psiquiátricos. Assim, para 
cada morador de hospital psiquiátrico transferido para a 
residência terapêutica, um igual número de leitos 
psiquiátricos deve ser descredenciado do SUS. 

 

 

38. São dois fenômenos modernos referentes às formas 
contemporâneas de sofrimento e adoecimento psíquicos, os 
quais têm se configurado como a demanda avassaladora 
dirigidas ao CAPS, e ao mesmo tempo, como o grande 
desafio ético do saber e da técnica no campo da Saúde 
Mental. (LEMOS, 2015: 175). 

 

A) Fenômeno depressivo e dependência química. 
B) Dependência psicológica e Transtorno obsessivo compulsivo. 
C) Esquizofrenia e Transtorno obsessivo compulsivo. 
D) Mal de Parkinson e Dependência química. 

 

 

39. Sobre a depressão, marque a alternativa VERDADEIRA. 
 

A) Surge a partir de uma personalidade neurótica histérica. 
B) É resultado do massacre da ansiedade decorrente do 

cotidiano da nossa cultura. 
C) O ápice da depressão se dá por meio do preenchimento de 

significações afetivas da vida humana. 
D) A depressão como sofrimento pela capacidade de viver 

significativamente. 
 

 

40. Marque a alternativa que indica as origens do sofrimento 
humano de acordo com a teoria psicanalítica. 

 

A) Stress, Angústia e Depressão. 
B) Corpo, relações afetivas e Realidade externa. 
C) Sublimação, Recalque e Pulsão. 
D) Recalque, Complexo de Édipo e Realidade externa. 
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