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Psicólogo

NÍVEL SUPERIOR

CARGO:

EXAME GRAFOTÉCNICO:
(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

“Salve Areial cidade hospitaleira tuas areias nos deram a inspiração”.

01

       Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de 
Sala.
02

      Verifique se os dados existentes na Folha de Respostas conferem com os dados do Cartão de Inscrição.03

       Esta Prova tem duração de 4 (quatro) horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de 2 
(duas) horas.
04

      É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o 
uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o 
desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.

05

      Assine, ao sair da sala, a Lista de Presença e entregue o seu Caderno de Prova e a Folha de Respostas, devidamente 
assinados, ao Fiscal de Sala. O Candidato poderá destacar o gabarito rascunho da última folha da prova, e levá-lo para sua 
conferência.

06

INSTRUÇÕES:
      Verifique se este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo Português de 01 a 15, 
Raciocínio Lógico de 16 a 25 e Conhecimentos Específicos de 26 a 40.

 
 
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AREIAL - PB 
 





Leia o Texto 01 e responda da 1ª a 5ª questão.

Texto 01 -  É preciso diálogo

Acredito no diálogo. Sempre acreditei. Mesmo no mais duro, no mais áspero, ponho a minha fé. Na busca sincera do entendimento 
ou do convencimento, admiro as falas de cada um. A palavra certa no momento exato, o xeque-mate. Ou o discurso equivocado, mas 
cheio de verdadeira paixão. O falar pausado ou o desmedir a voz. O adicionar o choro, o recorrer ao berro. O calar súbito que 
surpreende e o recomeçar no tom baixo que desarma. Reconheço até que o chutar o balde faz parte do diálogo. Permite às vezes que a 
conversa vá adiante. Tudo vale quando se quer chegar ao outro honestamente. [...]
Fonte: AZEVEDO, Francisco. O Arroz de Palma. Rio de Janeiro/São Paulo: Record. 2017, p. 107.

1ª QUESTÃO
Avalie as proposições abaixo e coloque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas, observando que no enunciado “Acredito no diálogo. 
Sempre acreditei” (linha 1), há uma indicação temporal que

(    ) se refere a um momento delimitado na escala do tempo por meio do emprego de um termo adverbial.
(    ) equivale à ocorrência da enunciação enfatizada por um tempo indeterminado. 
(    ) demarca a circunstância da ação que se dá em um tempo específico.

A sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses é:

a) d) V, V e F.      F, F e V.
b) e) V, F e V.V, F e F.      
c) F, V e V.

2ª QUESTÃO
A construção linguística “Mesmo no mais duro, no mais áspero, ponho a minha fé” (linha 1) contempla

I- uma declaração que faz referência a segmentos do texto anteriormente citados.
II- um discurso progressivo evidenciado por termos da mesma cadeia semântica.
III- um recurso discursivo que contradiz a temática realçada no texto.

É CORRETO o que se afirma apenas em

a) d) II.      II e III.
b) e) I e II.I e III.      
c) I. 

3ª QUESTÃO
No decorrer do texto, ao utilizar os termos “A palavra certa [...]” (linha 2), “Ou o discurso equivocado [...]” (linha 2), “O falar 
pausado[...]” (linha 3), “O calar súbito[...]” (linha 3), o autor enfatiza uma 

a) ordenação gradual de ideias relatadas em diferentes momentos, de forma desconexa.
b) repetição de termos coesos que destacam uma relação inadequada entre os segmentos do texto.
c) progressão discursiva por meio da reiteração de recursos semânticos como mecanismo de coesão e coerência textuais.
d) redundância que contraria o princípio da textualidade, embora se observe articulação discursiva.
e) sequenciação de formas remissivas que se contrapõem e delimitam o texto como uma unidade de sentido.

4ª QUESTÃO
Avalie as proposições, abaixo, e coloque (V) para verdadeiro e (F) para falso, considerando que, no decorrer do texto, a expressão 
“Reconheço até que o chutar o balde faz parte do diálogo” (linha 4) 

(    ) compõe o repertório da variedade linguística, sendo reconhecido como uma expressão idiomática. 
(    ) constitui um jargão comumente utilizado por determinados grupos profissionais.
(    ) integra o conjunto discursivo da variação de registro, apresentando marcas da linguagem popular.

A sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses é:

a) V, F e V.      d) F, F e V.
b) e) V, V e F.F, V e V.      
c) V, F e F.
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5ª QUESTÃO
No fragmento do texto “Tudo vale quando se quer chegar ao outro honestamente” (linha 5), o termo  

I- “Tudo” implica numa afirmação de caráter genérico e abrangente.
II- “quando” remete a um efeito de sentido temporal com intenção de persuasão.
III- “honestamente” pode ser substituído por “de forma honesta” sem prejuízo semântico/sintático.

É CORRETO o que se afirma em:

a) III apenas.
b) I e II apenas.
c) II e III apenas.
d) II apenas.
e) I, II e III.

6ª QUESTÃO
Leia a Piada e avalie as proposições que seguem.

I- O diálogo acima promove uma confusão de sentido sobre os termos “mormente” e “sobretudo”.
II- O humor do texto se estabelece em consequência do uso de duas palavras parônimas.
III- A ambiguidade que causou o efeito humorístico, além do sentido de “mormente”, é observada também, pela polissemia do termo 

“usar”.

É CORRETO o que se afirma apenas em

a) I e III.
b) I e II.
c) I.
d) II e III.
e) III.

Leia o Texto 02 e responda da 7ª a 10ª questão.

Texto 02 -  Flores trocam de cor para se adaptar às mudanças do clima

Como alguém que passa filtro solar em dias mais quentes, flores reforçaram sua cobertura natural contra a radiação do Sol ao longo 
das últimas décadas. É o que mostra um estudo americano que analisou 1.238 flores de 42 espécies, coletadas de 1941 a 2017 na 
América do Norte, Europa e Austrália. A pesquisa descobriu que, em resposta ao aumento das temperaturas e às variações na camada 
de ozônio, plantas aumentaram, em média, 2% ao ano a quantidade de pigmentos ultravioleta que carregavam em suas pétalas. 
Invisíveis ao olho humano, mas flagrados por polinizadores, esses pigmentos servem também como uma espécie de protetor solar, 
evitando danos ao pólen.
Fonte: Revista Superinteressante. Sessão Fatos. São Paulo: Abril. Edição 420, ano 34, nº 10. Outubro/2020, p.15.

7ª QUESTÃO
O termo “para” no título do texto foi usado no sentido de 

a) mostrar movimento em direção ao surgimento de polinizadores nas espécies.
b) introduzir complemento que se refere à mudança do clima.
c) indicar ponto de referência temporal em relação aos pigmentos observados.
d) complementar a noção de finalidade em função da adaptação das flores.
e) acrescentar informação sobre a ausência dos pólens sob efeito climático.
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- Pai! O professor baixou a nota da minha redação porque usei “mormente”, em vez de “sobretudo”.

- Bem feito! Eu lhe disse para não sair desprotegido nesse tempo frio!

Fonte: VIANA, Chico. Escrever é sobretudo Comunicar. Piadas Linguísticas. Mundo Texto. Consulta à internet. Acesso em 
12/09/2020.
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8ª QUESTÃO
Em relação à composição discursiva do texto, o autor emprega procedimentos argumentativos para

I- convencer o leitor a refletir sobre descobertas científicas, por meio da citação de resultados de pesquisa.
II- mostrar e dar credibilidade à temática pela explicitação de termos e dados estatísticos comprobatórios.
III- revelar informações sobre determinadas espécies de plantas que respondem de forma imprecisa aos raios ultravioletas.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

a) II.
b) I e II.
c) II e III.
d) I.
e) I e III.

9ª QUESTÃO
O termo em destaque, no fragmento do texto “Como alguém que passa filtro solar em dias mais quentes, flores reforçaram sua 
cobertura natural contra a radiação do Sol .” (linhas 1-2), ao longo das últimas décadas

a) apresenta uma oposição que evidencia o período em que as flores respondem "contra a radiação do Sol".
b) anuncia a progressividade do discurso e esclarece sobre os "dias mais quentes".
c) indica um marco temporal e confirma de modo conclusivo que as "flores reforçaram sua cobertura natural".
d) revela um paradoxo, tendo em vista que provoca efeito de sentido sobre o uso de "filtro solar".
e) estabelece uma retificação do que foi exposto e informa sobre as flores e "a radiação do Sol".

10ª QUESTÃO
No enunciado “Invisíveis ao olho humano, mas flagrados por polinizadores, servem como uma espécie de esses pigmentos também 
protetor solar, evitando danos ao pólen.” (linhas 5-6), o termo " "também

I- estabelece uma relação de comparação entre dois segmentos do texto.
II- indica uma vinculação de acréscimo com sentido argumentativo.
III- atribui destaque para causar ênfase à temática exposta.

É CORRETO o que se afirma apenas em

a) II.
b) II e III.
c) I.
d) I e II.
e) III.

Leia o Texto 03 e responda da 11ª a 15ª questão.

Texto 03 -  Sherazade
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[...]

Possuidora de uma beleza incomum, não foi por sua juventude nem pela harmonia de suas formas que seduziu 
o tirano, mas pela fascinante destreza para triunfar sobre o esquecimento e remover os sedimentos da memória, 
o que levaria seus sucessores, ao resgatarem suas histórias em caracteres poliglotas, a declarar que escrever é 
recordar. Para esse fim suas palavras vertiam em manuscritos, para fixar as folhas de um embelezamento que 
começava a se apagar na voz de rapsodos ou repetidores que recontavam lendas, epopeias e mitos ao modo dos 
roteiros homéricos.
Dominava a entonação, as cadências e as vastas e complicadas metáforas que costumam enfeitiçar os amantes 
das histórias fantásticas. Sua voz era um fio entre o mistério da invenção e as habilidades praticadas pelos 

1rawis  nos bazares, nas cafeterias e nos salões em que os homens do leste islâmico gastavam suas tardes 
cultivando, do paladar ao ouvido, o deleite de seus sentidos, quando o islã era sinônimo de beleza e de prazer.
Real ou fictícia, deusa ou heroína noturna que triunfa sobre o poder e sobre a morte, Sherazade é a voz 
fundadora da literatura e o santuário, para todos os tempos, da arte da palavra.

_____
1. Na tradição árabe, o contador de histórias que se apresenta nos bazares e casbás é chamado rawi (aquele que 
acalma a sede). [N. de T]

Fonte: ROBLES Martha. Mulheres, mitos e deusas: o feminino através dos tempos. São Paulo: Aleph. 2019, p. 204.
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11ª QUESTÃO

Na construção do enunciado “não foi por sua juventude nem pela harmonia de suas formas que seduziu o tirano” (linhas 1-2), o 

emprego do termo "nem" 

I- marca uma relação de adição entre os segmentos "juventude" e "harmonia das formas" que caracterizam a bela Sherazade.

II- reforça uma declaração de equivalência entre duas particularidades que se alternam para configurar "a destreza de Sherazade".

III- indica a unidade de negação que estabelece a união entre os termos "juventude" e "harmonia". 

É CORRETO o que se afirma apenas em:

a)  c) e) I e II.    III.     I. 

b) I e III.     d) II e III.   

12ª QUESTÃO

O fragmento do texto "Para esse fim suas palavras vertiam em manuscritos [...]" (linha 4) apresenta uma

a) relação de termos que servem de elos de referenciação de causalidade.

b) recorrência de palavras que caracterizam as escritas de Sherazade.

c) referência ao resgate das histórias contadas por Sherazade enfatizada pelo uso de "Para esse fim".  

d) substituição de enunciados anteriormente descritos e fixados na memória dos "sucessores".

e) imprecisão de forma genérica sobre os manuscritos mencionados nas histórias. 

13ª QUESTÃO

Em “[...] que recontavam lendas, epopeias e mitos  dos roteiros homéricos.” (linhas 5-6) o termo em destaque “ao modo” pode ao modo

ser substituído sem prejudicar o sentido do enunciado por

a) à maneira.

b) de certa forma.

c) ao mesmo tempo.

d) acima.

e) apesar.

14ª QUESTÃO

No fragmento do texto "  entre o mistério da invenção e as habilidades praticadas pelos  [...]" (linhas 8-9) o Sua voz era um fio rawis

enunciado em destaque foi empregado para

a) indicar palavras com sentidos opostos, mas que se fundem no mesmo enunciado.

b) realçar o contraste de sentidos em relação à comparação entre "voz" e "fio".

c) se referir à substituição de um termo por outro destacado na relação de interdependência.

d) estabelecer relação lógico-semântica resultante do sentido figurado entre "voz" e "fio".

e) enfatizar o tom irônico que evidencia a relação de intersecção entre "voz" e "fio".

15ª QUESTÃO

Na composição do enunciado "Sherazade é a voz fundadora da literatura e o santuário, para todos os tempos, da arte da palavra." (linhas 

11-12) a autora

a) descreve com fidelidade as características da "voz fundadora da literatura".

b) exalta a habilidade literária de Sherazade.

c) informa os efeitos de sentidos "da arte da palavra". 

d) realça com precisão linguística a intencionalidade discursiva de Sherazade.

e) narra com detalhes o estilo metafórico de Sherazade.
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RACIOCÍNIO LÓGICO
16ª QUESTÃO

Considere os conjuntos A = {2, 3, 5, 7, 11, 13, ...}, B = {0, 2, 4, 6, 8, 10, ...} e C = {0, 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, ...}. Qual a alternativa 

CORRETA?

a) B está contido em C

b) O conjunto obtido pela interseção entre os conjuntos A e B é {2}

c) O conjunto obtido pela interseção entre B e C é o conjunto vazio

d) O conjunto obtido pela interseção entre A e B é o conjunto vazio

e) A    B = C

17ª QUESTÃO

Uma sala de aula possui x+2 alunos homens e 2/3 dos alunos são mulheres. Sabendo que a sala possui 60 alunos, qual 

o valor de x-5?

a) 20     

b) 15     

c) 18     

d) 13

e) 10

18ª QUESTÃO

Quantos retângulos e quadrados existem na figura abaixo?

a) 10     

b) 16     

c) 13     

d) 17

e) 14

19ª QUESTÃO

Qual das alternativas abaixo apresenta uma afirmação equivalente à afirmação “Se dirijo embriagado, perderei a Carteira Nacional de 

Habilitação (CNH) por 12 meses e levarei multa no valor de R$ 2.934,70.”?

a) Dirijo embriagado e levarei multa no valor de R$ 2.934,70, mas não perderei a CNH por 12 meses.

b) Se perdi a CNH por 12 meses e levei multa no valor de R$ 2.934,70, então dirigi embriagado.

c) Se não perdi a CNH por 12 meses ou não levei multa no valor de R$ 2.934,70, então dirigi embriagado.

d) Dirijo embriagado e perderei a CNH por 12 meses, mas não levarei multa no valor de R$ 2.934,70.

e) Não dirijo embriagado ou perderei a CNH por 12 meses e levarei multa no valor de R$ 2.934,70.

∩
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20ª QUESTÃO

Qual dos itens abaixo corresponde aos valores lógicos omissos (de 

cima para baixo) da última coluna da tabela-verdade abaixo?

a) VVFF

b) VVVV

c) VVVF

d) VFFF

e) FFFF

21ª QUESTÃO

Sendo A, B, C e D proposições falsas, qual o valor lógico da 

proposição E abaixo?

E : { [ ( A → B ) ↔  C ]  D }   ( A →  D )?∼ ∨ ∨∼ ∼

a) E não tem valor lógico

b) Falso

c) Não é possível determinar o valor lógico de E

d) Verdadeiro

e) E é verdadeiro e falso

22ª QUESTÃO

Classifique cada uma das equivalências lógicas       a seguir com 

(V) para as verdadeiras e (F) para as falsas.

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA de 

preenchimento dos parênteses.

a) FVVV

b) VFVV

c) VVFV

d) VVVF

e) FVFV
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23ª QUESTÃO

O que deve vir no lugar das interrogações (??) na seguinte 

sequência de letras, com base na ordem alfabética em português 

vigente?

CH GL KP OT ??� � � �

a) TW

b) SY

c) SX

d) TX

e) YZ

24ª QUESTÃO

Quatro amigos (João, Maria, Lucas e Bianca) fizeram uma 

aposta. Ganharia a aposta aquele que vencesse uma corrida de 

Kart entre os quatro. Sabe-se que:

· Bianca terminou a corrida depois de Lucas.

· João chegou antes que Maria.

· Maria chegou depois que Lucas.

De acordo com as informações acima, pode-se concluir 

logicamente que:

a) Lucas não chegou em primeiro lugar na corrida

b) Maria chegou em último lugar na corrida

c) Lucas foi o primeiro colocado na corrida

d) João foi o primeiro colocado na corrida

e) Bianca não foi a primeira colocada na corrida

25ª QUESTÃO

Qual das alternativas abaixo NÃO é uma equivalência lógica da 

proposição a seguir?

A → ~ ( B ↔ C )

a) [ ( B ˄  C ) ˅  ( C ˄  ~ B ) ] ˅  A

b) ˄ ˅ ˄ ˅[ ( B  ~ C )  ( C  ~ B ) ]  ~ A

c) ( B ↔ C ) → ~A

d) ˅~A  ~( B ↔ C )

e) ˄~ ( A  ( B ↔ C ) )
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26ª QUESTÃO
Determinado profissional da psicologia decidiu divulgar seus serviços através de suas redes sociais. Na propaganda colocou o local de 
atendimento, horários, o seu CPF e o valor da sessão. Porém, não colocou o número de registro (CRP) do Conselho de Psicologia. Esta 
situação indica que ele feriu o Código de Ética, que orienta a necessidade desta informação na referida propaganda. Essa situação é 
passível de: 

a) Censura pública.
b) Cassação do exercício profissional. 
c) Multa. 
d) Advertência. 
e) Suspensão do exercício profissional. 

27ª QUESTÃO
Ao ingressar em uma organização para o exercício profissional o psicólogo deve considerar a missão, a filosofia, as políticas, as normas 
e as práticas em vigência nela. Havendo incompatibilidades com as normas do Código de Ética cabe ao psicólogo: 

a) Prestar serviços e estabelecer diálogo com os funcionários da organização para revisão das normas e posterior apresentação aos 
responsáveis.

b) Prestar serviços e estabelecer diálogo com os responsáveis pela organização para revisão das normas. 
c) Recusar-se a prestar serviços e, se pertinente, apresentar denúncia ao órgão competente. 
d) Recusar-se a prestar serviços e apresentar denúncia ao órgão competente para as providências cabíveis. 
e) Prestar serviços e ignorar as divergências das normas da organização em relação ao Código de Ética de sua profissão. 

28ª QUESTÃO
A vanguarda de S. Freud e de sua teoria podem ser julgadas, não só pelo interesse e debate contínuos sobre aspectos da Teoria 
Psicanalítica, mas principalmente por suas ideias que se tornaram parte da herança comum da cultura ocidental (Fadiman e Frages, 
1986). Assim, é possível concluir que Sigmund Freud: 

a) Revelou a vida inconsciente que subjaz à existência humana.
b) Revelou o mundo que repousa sob o nosso inconsciente. 
c) Revelou a nossa vida psíquica que havia sido recalcada. 
d) Revelou a nossa vida psíquica que havia sido sublimada. 
e) Revelou o mundo que repousa sob a nossa consciência. 

29ª QUESTÃO
No transcorrer de seus estudos Sigmund Freud concluiu que o aprendizado do paciente não ajudava em sua melhora. Mesmo tendo 
acesso aos conteúdos do seu inconsciente, isto não ajudava em sua recuperação. A partir desta realidade, aos poucos, Freud cria a 
técnica que se tornou o processo padronizado da psicanálise, o método catártico ou de associação livre. São características desta 
técnica, EXCETO: 

a) Tudo que o paciente diz está relacionado com o que disse anteriormente.
b) O paciente recebe instruções para dizer tudo o que lhe ocorre no momento. 
c) O terapeuta apenas ouve e estimula com perguntas quando o paciente se cala. 
d) O papel do terapeuta é aparentemente ativo, porque, às vezes, pergunta ao paciente. 
e) A análise atenta do psicanalista pode identificar o significado inconsciente da verbalização do paciente. 

30ª QUESTÃO
Segundo Marx e Hillix (1973) quatro membros importantes do grupo inicial de Sigmund Freud que, no primeiro momento ocuparam 
uma posição privilegiada e no segundo momento discordaram das convicções freudianas, se rebelaram a este grupo. A partir deste 
contexto, assinale a alternativa em que a sequência de saída desses membros do referido grupo está CORRETA. 

a) Jung, Rank, Adler e Ferenczi.
b) Jung, Adler, Rank e Ferenczi. 
c) Rank, Ferenczi, Adler e Jung. 
d) Ferenczi, Rank, Jung e Adler. 
e) Adler, Jung, Rank e Ferenczi.
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31ª QUESTÃO

Na base da ciência psicológica há sistemas (escolas) que dão base para a diversidade de enfoques/abordagens que a psicologia tem 

hoje. Com base neste cenário relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. 

A sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses está na alternativa.
 
a)   d)   ES – BE – AS – GE – FU. AS – GE – FU – ES – BE. 
b) FU – ES – BE – AS – GE.  e)   GE – FU – ES – BE – AS.  
c) BE – ES – AS – GE – FU. 

32ª QUESTÃO
Uma premissa essencial da Abordagem Centrada na Pessoa – ACP, é o pressuposto de que os indivíduos usam sua experiência para se 
definirem, reconhecendo assim a existência do Campo da Experiência. Considerando as características desta categoria assinale (V) 
para verdadeiro e (F) para falso.
 
(    ) É limitado por restrições psicológicas e limitações fisiológicas. 
(    ) Tende a dirigir nossa atenção para perigos imediatos, assim como para experiências seguras ou agradáveis. 
(    ) É único para cada indivíduo e não está potencialmente acessível à consciência. 
(    ) Sua atenção é colocada naquilo que a pessoa experimenta como seu mundo, não na realidade comum. 

A sequência CORRETA é: 

a) V, V, F e V.    d)   F, F, V e F.  
b) e)   V, F, F e V.F, V, F e V.     
c) V, F, V e F. 

33ª QUESTÃO
Rogers (1960) procedeu a estudos sobre relação íntima a longo prazo, a exemplo do casamento, focalizando quatro elementos básicos 
para análise deste fenômeno. Assim, o elemento básico que sugere que devemos nos comprometer tanto com os efeitos que nossos 
sentimentos causam em nosso parceiro quanto com a expressão original dos sentimentos em si mesmos, é o elemento:

a) self Tornar-se um separado.
b) Dedicação e compromisso. 
c) Não aceitação de papéis. 
d) Comunicação – expressão de sentimento. 
e) Dedicação e envolvimento. 

34ª QUESTÃO
A Política Nacional de Humanização (2003) buscou pôr em prática os princípios e filosofia do Sistema Único de Saúde – SUS com o 
objetivo de mudança na maneira de gerir e cuidar na rede de saúde. Há um conjunto de diretrizes que norteiam esta política e, uma 
delas, é a Gestão Participativa e Cogestão. Assim, assinale e alternativa em que NÃO está denotado um tipo de arranjo de trabalho desta 
diretriz. 

a) Fórum de saúde. 
b) Colegiados gestores da Unidade de Saúde. 
c) Câmaras técnicas de humanização. 
d) Gerência de porta aberta. 
e) Mesas de negociação permanente. 

35ª QUESTÃO
No século XVII, segundo M. Foucault (1972), ocorreu na Europa a chamada 'grande internação' com a construção de várias casas de 
internamento. É CORRETO afirmar que esses espaços se prestaram: 

a) À reclusão, tratamento e cura.
b) Ao acolhimento, humanização e reclusão. 
c) A correção, exclusão e sofrimento. 
d) À correção, humanização e exclusão. 
e) Ao acolhimento, correção e reclusão.

AS – Associacionismo.                            (    ) Pragmatismo 
ES – Estruturalismo.                                (    ) Introspecção.  
FU – Funcionalismo.                               (    ) Determinismo. 
BE – Behaviorismo.                            (    ) Empirismo.  
GE – Gestalt.                                            (    ) Isomorfismo.  
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36ª QUESTÃO
Com o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF, a atenção básica deixa de ser ofertada por meio de um modelo fragmentado, 
fechado, médico-centrado e passa a ser organizada por equipes compostas por clínico, ginecologista, pediatra, etc. O psicólogo neste 
contexto atua com as ações de saúde mental. A partir destas ações, assinale a alternativa em que se caracteriza como o maior desafio 
deste profissional em sua atuação no NASF. 

a) Propiciar o acesso ao sistema de saúde.
b) Dar atenção aos usuários e familiares em risco psicossocial. 
c) Romper com a lógica de referência e contra referência. 
d) Possibilitar a reinserção social dos pacientes. 
e) Desenvolver ações de redução de danos e combate à discriminação.

37ª QUESTÃO
Os serviços oferecidos pelo SUS – Sistema Único de Saúde, são divididos em dois grupos: o da prevenção e o da assistência. Em cada 
grupo desses temos os níveis de atendimento definidos em primário, secundário e terciário. De acordo com NASCIMENTO (1999), as 
atividades tradicionalmente conhecidas como de atuação do psicólogo, a exemplo do atendimento clínico psicoterápico individual ou 
grupal, psicodiagnóstico, atuação em equipes multiprofissionais, etc., estão definidas no grupo e no nível descrito na alternativa:

a) Prevenção e primária.
b) Assistência e secundária. 
c) Assistência e terciária. 
d) Assistência e primária. 
e) Prevenção e terciária. 

38ª QUESTÃO
A Estratégia Saúde da Família – ESF, é uma importante política do Ministério da Saúde do Brasil (1997). Ela visa reorientar o modelo 
assistencial do SUS a partir da atenção básica, procurando reorganizar os serviços e reorientar as práticas profissionais na lógica da 
promoção da saúde, prevenção de doenças e reabilitação. Considerando as etapas para operacionalização desta política, assinale a 
alternativa em que NÃO se configura como uma dessas ações.
 
a) Definição territorial da clientela.
b) Identificar os problemas de saúde prevalentes e situações de risco desta população. 
c) Realização de um trabalho em equipe inter e multidisciplinar. 
d) Criação de vínculo entre os profissionais e as famílias assistidas. 
e) Definição da noção de família como foco da assistência. 

39ª QUESTÃO
O Centro de Referência de Assistência Social – CRAS, tem por objetivo prevenir para que não ocorram situações de vulnerabilidades e 
riscos sociais nos territórios, buscando fortalecer vínculos familiares e comunitários. Considerando os aspectos de sua implantação 
preencha as lacunas do texto abaixo. 
A implantação do CRAS é uma estratégia de ______________e ______________ de serviços de assistência social e, portanto, 
elemento essencial do processo de planejamento ____________ e da política de assistência social do______________. Deve-se 
prever a gradual cobertura, de todos os territórios vulneráveis existentes e reconhecidos no ________________, com o Centro de 
Referência de Assistência Social.

A sequência CORRETA de preenchimento das lacunas é

a) descentralização, hierarquização, territorial, município, Plano Municipal
b) descentralização, hierarquização, territorial, município, Plano Estadual 
c) territorialização, descentralização, ambiental, município, Plano Municipal
d) hierarquização, descentralização, ambiental, estado, Plano Estadual 
e) territorialização, hierarquização, territorial, estado, Plano Municipal

40ª QUESTÃO
Os tratamentos realizados pelo CAPS – Centro de Atenção Psicossocial, diante dos problemas decorrentes do uso de álcool e outras 
drogas, são complexos e exigem um conjunto de estratégias. Há uma teoria que se presta a este tratamento partindo do pressuposto de 
que o reforço negativo diminui a frequência de um comportamento indesejado. Ao utilizar uma psicoterapia breve para modificar 
ideias distorcidas e comportamentos disfuncionais. Esta teoria tem tido resultados significativos neste contexto.

a) Teoria Psicanalítica.
b) Teoria Centrada na Pessoa. 
c) Teoria Cognitivo-Comportamental. 
d) Teoria Logoterápica. 
e) Teoria Behaviorista.






