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       PSICÓLOGO  
Código da Prova  

S24 X 
Verifique se o Código da Prova é o mesmo 
do seu cartão de respostas. 

Duração da prova: 3 horas e 30 minutos TARDE 
 

 

 

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

“A Educação, qualquer que seja ela, é sempre uma teoria posta 
em prática.” (Paulo Freire) 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 05 (cinco) 

alternativas de resposta – A, B, C, D e E. 

 

Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do cartão de respostas. 

 
 
 

 
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do cartão de respostas, conforme estabelecido no próprio. O cartão de respostas é 
personalizado, impossibilitando a sua substituição.  
 
Por motivo de segurança: 
 

 O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 

 Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu caderno de questões. 

 O candidato que optar por se retirar sem levar o seu caderno de questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio.  

 Ao terminar a prova, o candidato deverá retirar-se  imediatamente do local da prova, não sendo possível nem mesmo a utilização 
dos banheiros e/ou bebedouros. 

 
Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o cartão de respostas da Prova Objetiva assinado. Não se 
esqueça dos seus pertences.  
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o cartão de respostas. 
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 

 
BOA PROVA! 
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Língua Portuguesa 

TEXTO I 

A NOVA JUVENTUDE 

O que não falta é frase satirizando a primeira etapa da 
vida. Exemplo: A juventude é um defeito facilmente 
superável com a idade. Outro: A juventude é uma coisa 
maravilhosa, pena desperdiçá-la em jovens. Quem 
ultrapassou essa fase dourada hoje olha para ela com certo 
desprezo - Não de todo equivocado: a maturidade, de fato, 
se não é nosso período mais fértil, certamente é o mais 
sabido. Algum benefício tinha que haver nessa tal 
passagem do tempo. 

No entanto, em vez de fazer coro com a soberba habitual 
dos maduros, vale dar uma espiada mais generosa para a 
garotada. Afora os neorretardados que proliferam nas 
redes esbanjando pobreza de espírito, a geração atual tem 
uma postura mais humanizada em relação a questões 
importantes da vida. Vale a pena escutá-los. 

O tema da homossexualidade, ainda debatido à exaustão 
na mídia, já saiu de pauta entre os adolescentes. Nada 
mais natural do que meninos e meninas namorarem 
parceiros do mesmo sexo. Ser favorável ou desfavorável à 
causa gay? Concordo com eles: chega a ser constrangedor 
a gente se declarar a favor ou contra o que não nos diz 
respeito. É muita arrogância. 

Quanto à busca por uma profissão, mudanças visíveis 
também. O dinheiro continua sendo uma preocupação, 
mas já não ocupa o topo das paradas. O que se deseja é 
fazer diferença para a sociedade, trabalhar no que se 
gosta, personalizar sua atuação, deixar marcada uma ideia, 
uma consciência, um caminho diferente, um novo olhar. 
Nem que para isso se invente uma profissão que nunca 
existiu, que se formalizem atividades que antes não eram 
consideradas. O estudar segue fundamental, mas a 
sequência colégio-vestibular-faculdade vem ganhando 
bifurcações. Se a felicidade não estiver na vida sólida e 
estável que os pais sonharam, paciência. Os sonhos dos 
velhos terão que se adaptar a uma realidade menos 
regrada. 

Sim, ainda existem os adolescentes convencionais, que 
sonham com casamentos convencionais e empregos 
convencionais e que querem enriquecer, consumir e ser 
“alguém”. A diferença é que esse “alguém” padrão, que se 
amparava em hierarquias para estabelecer juízos de valor, 
não representa o jovem moderno que quer construir uma 
sociedade mais horizontalizada. A noção de riqueza está 
mudando de foco: ir para o trabalho de bicicleta pode dar 
mais status a um profissional do que conquistar uma vaga 
no estacionamento reservado aos patrões. 

Outro dia falava sobre tatuagens com duas garotas e me 
peguei aplicando o velho discurso a respeito do cuidado 
que elas deveriam ter antes de tomar decisões definitivas. 
Foi quando me dei conta de que até o definitivo mudou de 
configuração. Elas não veneram o “pra sempre” – o que 
acho ótimo, mas então por que fazer uma tatuagem? 
Simplesmente para homenagear uma etapa da vida. Não 
haverá arrependimento se o assunto não for levado com 
tanto drama. Tatuagem deixou de ser uma condecoração 
vitalícia. Nada mais é vitalício. 

Basta que seja sustentável. 
(O GLOBO, Marta Medeiros, 2013) 

 

Questão 1 

De acordo com o gênero textual, o texto I é classificado 
como uma / um: 

 

(A) parábola. 

(B) apólogo. 

(C) crônica. 

(D) editorial. 

(E) conto. 

 

Questão 2 

Sobre a linguagem utilizada no texto I, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) É um monólogo, a escritora fala com ela mesma 

(B) É totalmente impessoal, sem opinião da autora 

(C) É impessoal e objetiva 

(D) É coloquial, na busca de uma aproximação com o leitor 

(E) É predominantemente referencial 

 

Questão 3 

Sobre a ideia principal do texto, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) As sátiras da juventude moderna 

(B) O desprezo da juventude moderna 

(C) A postura da juventude moderna 

(D) A vida sólida da juventude moderna 

(E) As adversidades da modernidade 

 

Questão 4 

Sobre o tema homossexualidade, a autora: 

 

(A) diz ser um assunto que não está em pauta para ela. 

(B) concorda com a juventude. 

(C) discorda da juventude: assunto constrangedor. 

(D) diz ser muita arrogância da juventude. 

(E) é um defeito facilmente superável com a idade. 
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Questão 5 

O sinônimo da palavra “vitalício” é: 

 

(A) perene. 

(B) temporário. 

(C) transitório. 

(D) interino. 

(E) efêmero. 

 

Questão 6 

No trecho: “... deixar marcada uma ideia, uma 
consciência...”, o termo em destaque não é acentuado no 
mesmo caso que em:  

 

(A) papeis. 

(B) heroi. 

(C) doi. 

(D) aneis. 

(E) adenoide. 

 

Questão 7 

No trecho: “O estudar segue fundamental...”, o termo em 
destaque tem a função gramatical de: 

 

(A) verbo. 

(B) advérbio. 

(C) adjetivo. 

(D) pronome. 

(E) substantivo. 

 

Questão 8 

No termo “neorretardados” não se utiliza hífen no mesmo 
caso que em: 

 

(A) neoexpressionista. 

(B) neossimbólico. 

(C) neoimperialista. 

(D) neoortodoxo. 

(E) neorepública. 

 

Questão 9 

“...a maturidade, de fato, se não é nosso período mais 
fértil, certamente é o mais sabido.” O termo destacado 
pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, por: 

 

(A) contudo. 

(B) com efeito. 

(C) todavia. 

(D) porém. 

(E) enquanto que. 

 

Questão 10 

TEXTO II 

POEMA DE SETE FACES 

Quando eu nasci, um anjo torto 
desses que vivem na sombra 
disse: Vai, Carlos! ser gauche na vida. 

As casas espiam os homens 
que correm atrás de mulheres. 
A tarde talvez fosse azul, 
não houvesse tantos desejos. (....) 

Meu Deus, por que me abandonaste 
se sabias que eu não era Deus 
se sabias que eu era fraco. 
Mundo mundo vasto mundo, 
se eu me chamasse Raimundo 
seria uma rima, não seria uma solução. 
Mundo mundo vasto mundo 
mais vasto é o meu coração. 

(Carlos Drummond de Andrade. 

 "Obra completa". Rio de Janeiro: Aguilar, 1964. p. 53.) 

 

Infere-se do texto II que o autor: 

 

(A) reflete um sentimento pessimista. 

(B) vive uma prece. 

(C) apenas descreve traços físicos de seu mundo. 

(D) gostaria de ter outro nome. 

(E) narra sua vida desde o nascimento. 
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Legislação e Atualidades 

Questão 11 

Na licitação, o ente público seleciona a proposta mais 
vantajosa para realização do contrato, bem como 
possibilita a participação de qualquer interessado pela 
disputa das contratações. Sobre legalidade, um dos 
princípios da Licitação, é correto afirmar que: 
 

(A) o Procedimento Licitatório deve estar inteiramente 
vinculado à lei, cabendo aos participantes a 
observância do conteúdo estabelecido na mesma. 

(B) está implícito ao princípio da competitividade, já que 
assegura igualdade de direitos a todos os interessados 
em contratar. 

(C) o edital deve ser claro quanto ao julgamento a ser 
utilizado, devendo este último conter regras prévias e 
induvidosas. 

(D) este ato convocatório é a “lei interna” da Licitação, 
estando, portanto, todos os participantes a ele 
vinculados.  

(E) o objeto da Licitação só poderá ser atribuído ao 
vencedor do procedimento.  

 

Questão 12 

De acordo com o texto constitucional, a República 
Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em 
Estado Democrático de Direito. Como preconiza o Art. 1 da 
Constituição Federal de 1988, a dignidade da pessoa 
humana é um/a: 

 

(A) Princípio. 

(B) Fundamento. 

(C) Diretriz. 

(D) Objetivo. 

(E) Competência. 

 

Questão 13 

De acordo com a matéria publicada no G1, em 
25/08/2020, o Presidente Jair Bolsonaro lançou nesta data 
um novo Programa Habitacional. O programa irá substituir 
o Minha Casa Minha Vida e vai permitir a construção de 
cômodos, como banheiro, quarto, cozinha, com recursos 
públicos. Segundo a matéria do G1, como é o nome do 
Programa Habitacional? 
 

(A) Conjunto Habitacional 

(B) Casa Brasil 

(C) Casa Verde e Amarela 

(D) Casa Cidadã 

(E) Casa Emergencial 

 

Questão 14 

A moral, verificada na ação reiterada no tempo e espaço, 
como nos costumes e hábitos, é tida como particular. A 
ética, de cunho filosófico, é tida como universal. Enquanto 
a ética, como disciplina filosófica, é especulativa, a moral, 
seu objeto de estudo, é/são: 
 

(A) o estudo das ideias. 

(B) teórica. 

(C) espiritual. 

(D) normativa. 

(E) princípios gerais. 

 

Questão 15 

A Lei nº 12.527/2011 que regula o acesso às informações 
previstas no texto constitucional, diz em seu Art. 3º que os 
procedimentos previstos destinam-se a assegurar o direito 
fundamental de acesso à informação e devem ser 
executados em conformidade com os princípios básicos da 
Administração Pública e também com algumas diretrizes. 
Assinale a alternativa que corresponda a uma dessas 
diretrizes previstas no referido artigo. 

 

(A) Divulgação de informações de interesse privado, 
pendente de solicitações 

(B) Fomento ao desenvolvimento da cultura de 
transparência na Administração Privada 

(C) Gestão transparente da informação, propiciando amplo 
acesso a ela e sua divulgação 

(D) Desenvolvimento do controle privado da Administração 
Pública 

(E) Observância da publicidade como preceito geral e do 
sigilo como exceção 
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Geografia e História de Rondônia 

Questão 16 

O ano de 1616 marca uma ação concreta da Corte 
Portuguesa que foi a expulsão de holandeses e franceses 
da foz do rio Amazonas o que promoveu o inicio de uma 
nova fase na conquista portuguesa em território brasileiro. 
O que permitiu essa fase de conquista portuguesa?  

 

(A) A futura delimitação do território rondoniense sob 
domínio da Coroa lusitana 

(B) Iniciar os latifúndios em território rondoniense 

(C) O assentamento de um número relativo de 
trabalhadores rurais sem-terra 

(D) A escravização dos índios 

(E) A busca por riquezas minerais 

 

Questão 17 

A primeira bandeira a ser considerada na ocupação do 
atual território de Rondônia e que teve grande importância 
na delimitação do atual território é a bandeira paulista de 
Antônio Raposo Tavares. De acordo com os historiadores, 
esse bandeirante buscava reconhecer o oeste do território 
colonial supostamente português, e também: 

 

(A) organizar vilas e cidades. 

(B) riquezas naturais e capturar índios para escravizar. 

(C) construir ferrovias. 

(D) petróleo e catequizar índios. 

(E) organização agrária e petróleo. 

 

Questão 18 

Rondônia é fruto de uma das conquistas da antiga marcha 
civilizatória dos Bandeirantes rumo ao Oeste, assim como 
da saga dos jesuítas com seu discurso de salvação da alma 
dos selvagens por meio da conversão ao cristianismo. Por 
outro lado, a história recente aponta que a conquista se 
efetivou: 

 

(A) com a construção da Estrada de Ferro Madeira-
Mamoré. 

(B) com a construção da rodovia federal que atravessa o 
estado desde a divisa com o Mato Grosso até a 
fronteira com o Acre. 

(C) com a colonização da expansão agrária de povos vindos 
do sul do Brasil no século XX. 

(D) pelos diversos grupos de migrantes de diferentes 
lugares que chegaram à região. 

(E) através do ciclo da borracha que foi determinante em 
vários sentidos, como o povoamento colonizador e a 
demarcação territorial entre Brasil e Bolívia. 

 

Questão 19 

Quais são os dois grupos protagonistas envolvidos na 
formação sócio histórica do Estado de Rondônia que, 
segundo historiadores, foram negligenciados e silenciados 
diante da noção de civilização enquanto o missionário e, 
principalmente, o Bandeirante, são tratados como heróis 
civilizadores? 

 

(A) Indígenas e portugueses 

(B) Negros e paraibanos 

(C) Holandeses e bolivianos 

(D) Indígenas e negros 

(E) Indígenas e nordestinos 

 

Questão 20 

O estado de Rondônia tem sua hidrografia inserida na 
região Amazônia, tem como uma de suas bacias a do Rio 
Madeira e outras tributárias. Assinale a alternativa que 
corresponde a uma dessas bacias tributárias do Rio 
Madeira.  

 

(A) Aguapeí 

(B) Turvo 

(C) Grande 

(D) Ghandu 

(E) Jamari 
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Conhecimentos Específicos 

Questão 21 

Considerando as disposições contidas na Lei Orgânica de 
Saúde nº 8.080/90, é correto afirmar que: 
 

(A) a União poderá executar ações de vigilância 
epidemiológica, ambiental e sanitária em circunstâncias 
especiais, como na ocorrência de agravos habituais à 
saúde, que possam escapar do controle da direção 
estadual do Sistema Único de Saúde (SUS) ou que 
representem risco de disseminação nacional. 

(B) as ações e serviços de saúde, executados pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), seja diretamente ou mediante 
participação complementar da iniciativa privada, serão 
organizadas de forma regionalizada e hierarquizada em 
níveis de complexidade decrescente. 

(C) os municípios poderão constituir consórcios para 
desenvolver em conjunto as ações e os serviços de 
saúde que lhes correspondam, de modo que não se 
aplica aos consórcios administrativos intermunicipais o 
princípio da direção única. 

(D) a vigilância epidemiológica é um conjunto de ações que 
proporcionam o conhecimento, a detecção ou 
prevenção de qualquer mudança nos fatores 
determinantes e condicionantes de saúde individual ou 
coletiva, com a finalidade de recomendar e adaptar as 
medidas de prevenção e controle das doenças ou 
agravos. 

(E) serão criadas comissões intersetoriais de âmbito 
nacional, subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, 
integradas pelos Ministérios e órgãos competentes, 
excluindo as entidades representativas da sociedade 
civil. 

 

Questão 22 

“Toda profissão define-se a partir de um corpo de práticas 
que busca atender demandas sociais, norteado por 
elevados padrões técnicos e pela existência de normas 
éticas que garantam a adequada relação de cada 
profissional com seus pares e com a sociedade como um 
todo.” De acordo com o Código de Ética Profissional do 
Psicólogo, é dever fundamental do Psicólogo: 
 

(A) prestar serviços profissionais em situações de 
calamidade pública ou de emergência, visando 
benefício pessoal, podendo induzir qualquer pessoa ou 
organização a recorrer a seus serviços profissionais. 

(B) fornecer, a quem demandar, na prestação de serviços 
psicológicos, informações concernentes ao trabalho a 
ser realizado e ao seu objetivo profissional, mesmo 
afetando a qualidade do trabalho e a fidelidade de 
resultados. 

(C) assumir responsabilidades profissionais por qualquer 
atividade relacionada ao exercício da psicologia, 
podendo prolongar, desnecessariamente, a prestação 
de serviços profissionais. 

(D) realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou 
apresentar resultados de serviços psicológicos em 
meios de comunicação, de forma a expor pessoas, 
grupos ou organizações desde que julgue pertinente e 
necessário. 

(E) sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por 
motivos justificáveis, não puderem ser continuados 
pelo profissional que os assumiu inicialmente, 
fornecendo ao seu substituto as informações 
necessárias à continuidade do trabalho. 

 

Questão 23 

Vygotsky considera que a criança aprende na interação 
social. “A distância entre o que a criança pode fazer de 
forma independente e o que ela faz com a ajuda de 
pessoas mais experientes” é a descrição de um dos 
principais conceitos do autor. Assinale a alternativa que 
nomeia tal conceito. 
 

(A) Zona de Desenvolvimento Proximal 
(B) Adaptação 
(C) Reforçamento 
(D) Equilibração 
(E) Assimilação 
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Questão 24 

Quanto à prática do Psicólogo Hospitalar: 
I- Cabe ao psicólogo estar atento à família, tanto quanto ao 
paciente, trabalhando as questões voltadas ao sofrimento 
decorrente da experiência de adoecimento e atuando 
como ponte na comunicação entre paciente, família e 
equipe de saúde; 
II- Mesmo em um ambiente hospitalar, o psicólogo deve 
atuar de forma profunda, assim como em uma atuação 
psicoterápica em consultório com atendimento individual 
ou grupal; 
III- O psicólogo atua acompanhando apenas pacientes que 
apresentem aspectos psicológicos como causa do seu 
adoecimento, justificando assim o tratamento psicológico; 
IV- O psicólogo realiza atividades como psicodiagnóstico; 
acompanhamento psicoterapêutico individual e grupal; 
pronto atendimento, interconsulta; seleção e treinamento 
dos profissionais de saúde. 

Está(ão) correto(s): 

 

(A) II, III e IV, somente. 

(B) IV, somente. 

(C) I, II e IV, somente. 

(D) II e III, somente. 

(E) I, somente. 

 

Questão 25 

Sobre a Clínica Ampliada, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Tratamento dado ao espaço físico entendido como 
espaço social, profissional e de relações interpessoais 
que deve proporcionar atenção acolhedora, resolutiva 
e humana 

(B) Trabalho clínico que visa o sujeito e a doença, a família 
e o contexto, tendo como objetivo produzir saúde e 
aumentar a autonomia do sujeito, da família e da 
comunidade 

(C) Prática configurada pela proposição, planejamento, 
direção e condução ética, política, técnica e 
administrativa de processos que constituem uma 
determinada organização, e as tarefas e atividades por 
realizadas em seu âmbito 

(D) Processo de transferência de responsabilidades de 
gestão para os municípios, atendendo às 
determinações constitucionais e legais que embasam o 
SUS e que definem atribuições comuns e competências 
específicas à União, aos estados, ao Distrito Federal e 
aos municípios 

(E) Abrange as atividades de vigilância das doenças 
transmissíveis, vigilância das doenças e agravos não 
transmissíveis e seus fatores de risco, a vigilância 
ambiental em saúde e a vigilância da situação de saúde 

 

Questão 26 

No que se refere aos testes psicológicos, analise as 
afirmativas a seguir. 
 
I- Adequação do ambiente, do vestuário dos aplicadores e 
de outros estímulos que possam interferir, direta ou 
indiretamente, na aplicação; 

II- Os testes de aptidão indicam a habilidade potencial de 
uma pessoa na realização de um tipo especializado de 
atividade; 

III- O teste Desenho da Figura Humana (DFH) é de 
formatação objetiva e independe da história singular do 
indivíduo; 

IV- Os testes projetivos, embora não se fundamentem na 
teoria da medida, fazem uso obrigatório da estatística. 

 

Assinale a alternativa correspondente. 

(A) II e III estão corretas. 
(B) I, II e IV estão corretas. 

(C) I e IV estão corretas. 

(D) I e II estão corretas, apenas. 

(E) II e IV estão corretas. 

 

Questão 27 

Temos, na Constituição Federal, que a saúde é direito de 
todos e dever do Estado. As ações e serviços públicos de 
saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada, e 
constituem um sistema único, organizado de acordo com 
as seguintes diretrizes: 
 

(A) Universalidade, equidade e igualdade. 

(B) Descentralização, equidade e igualdade. 
(C) Descentralização, atendimento integral e participação 

da comunidade. 
(D) Universalidade, participação da comunidade e 

atendimento integral. 
(E) Equidade, igualdade, atendimento integral. 
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Questão 28 

A Lei Federal nº 10.216/01 dispõe sobre a proteção e os 
direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 
Assinale a alternativa INCORRETA em relação aos direitos 
da pessoa portadora de transtorno mental. 
 

(A) Receber o maior número de informações a respeito de 
sua doença e de seu tratamento, se autorizado pela 
família ou responsável legal 

(B) Ser tratada, preferencialmente, em serviços 
comunitários de saúde mental 

(C) Ter direito à presença médica, em qualquer tempo, 
para esclarecer a necessidade ou não de sua 
hospitalização involuntária 

(D) Ser tratada com humanidade e respeito, e no interesse 
exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua 
recuperação pela inserção na família, no trabalho e na 
comunidade 

(E) Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, 
consentâneo às suas necessidades 

 

Questão 29 

A morte traz significados e representações influenciadas 
por questões sociais e culturais da sociedade na qual o 
sujeito está inserido, variando também de acordo com o 
momento histórico. Além disso, cada um pode construir 
sua própria representação da morte, marcada também por 
sua individualidade. Entre as emoções abaixo, a que 
constitui um aspecto comum ligando os ocidentais à morte 
é a: 

 

(A) raiva. 

(B) barganha. 

(C) negação. 

(D) depressão. 

(E) aceitação. 

 

Questão 30 

Em relação à Psicoterapia Breve, é correto afirmar que: 

 

(A) em situações emergenciais, visa avaliar os sentimentos 
predominantes, o nível de estresse pós-traumático, a 
desorganização da vida pessoal e as reações 
psicossomáticas. 

(B) exige a construção de vínculos com os membros da 
família, a habilidade de escutar, de obter colaboração 
da pessoa doente e de seus familiares. É fundamental 
conhecer as ferramentas que auxiliam nesse vínculo 
familiar. 

(C) devem ser avaliados os fatores genéticos e políticos 
predominantes no momento do atendimento, além dos 
fatores intra-hospitalares. 

(D) causa no paciente um sentimento de inferioridade e 
prejudica a adesão ao tratamento por ter um foco 
muito delimitado e pelo excesso de objetividade, 
principalmente em relação à questão temporal. 

(E) visa apenas diminuir a ansiedade, visto que nem todas 
as condições de saúde podem e devem ser objeto de 
investigação tanto no contexto hospitalar quanto fora 
dele. 

 

Questão 31 

O trabalho em equipe pode ocorrer de maneiras distintas. 
São elas: 

I-Rompimento de paradigmas e modelos das disciplinas a 
fim de ultrapassar barreiras que as afastavam uma das 
outras e que, agora, se fundem em outra coisa que 
transcende a todas; 

II-Modelo tradicional em saúde, caracterizado pela 
intervenção de profissionais, que atendem de forma 
isolada ao paciente, aplicando seus conhecimentos e 
práticas, sem atuação conjunta com os demais 
componentes da equipe; 

III-Substituição de uma concepção fragmentária para uma 
concepção unitária do ser humano, através de trocas de 
conhecimento entre os especialistas e da integração das 
práticas em saúde. 
 

Esses conceitos se referem, respectivamente, à: 

 

(A) Multidisciplinaridade, Interdisciplinaridade e 
Transdisciplinaridade  

(B) Interdisciplinaridade, Multidisciplinaridade e 
Transdisciplinaridade 

(C) Interdisciplinaridade, Transdisciplinaridade e 
Multidisciplinaridade 

(D) Transdisciplinaridade, Interdisciplinaridade e 
Multidisciplinaridade 

(E) Transdisciplinaridade, Multidisciplinaridade e 
Interdisciplinaridade 
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Questão 32 

A respeito dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), 
assinale a alternativa correta. 

 

(A) O atendimento nos CAPS é preferencialmente para 
indivíduos com transtornos mentais leves e com 
pequeno comprometimento psíquico 

(B) Com a autorização da família, o usuário em sofrimento 
psíquico pode permanecer internado no dispositivo 
CAPS 

(C) O projeto terapêutico dos CAPS segue padrões e 
protocolos, não levando em consideração o território 
ou identidade local e regional 

(D) O projeto terapêutico foi abolido com a Reforma 
Psiquiátrica, pois este aprisiona o sujeito em sua 
patologia 

(E) Deve oferecer acolhimento diurno e, quando 
necessário, acolhimento em ambiente terapêutico 
noturno em situação de crise 

 

Questão 33 

As relações de trabalho passaram por intensas 
transformações. Diante de tal conjuntura, a atuação do 
psicólogo organizacional e do trabalho se depara com 
incontáveis desafios, principalmente na manutenção e 
resgate da dignidade do trabalhador e a proteção de seus 
direitos.  Avalie as afirmativas a seguir e, em seguida, 
assinale a alternativa correta. 

I - Os testes psicológicos, instrumentos de avaliação ou 
mensuração de características psicológicas, podem ser 
utilizados livremente por todos os profissionais que 
trabalhem com gestão de pessoas; 

II - Investigar a rotatividade no trabalho pode ajudar a 
aumentar o nível de satisfação dos trabalhadores, 
buscando descobrir e intervir sobre os fatores 
determinantes da rotatividade; 

III – O psicólogo na organização realiza pesquisas e ações 
relacionadas à saúde do trabalhador e suas condições de 
trabalho. 

(A) Apenas a afirmativa II está correta. 

(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  

(D) Apenas a afirmativa III está correta. 

(E) As afirmativas I, II e III estão corretas. 

 

Questão 34 

A testagem psicológica pode ser considerada uma etapa da 
avaliação psicológica que implica a utilização de teste(s) 
psicológico(s) de diferentes tipos. Analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta. 

 I- O profissional psicólogo pode adaptar a aplicação de 
testes quando julgar necessário, responsabilizando-se por 
suas alterações; 

II- O uso de fotocópias de testes é permitido pelo Conselho 
Federal de Psicologia, desde que o profissional tenha 
adquirido o teste original e faça cópias de boa qualidade; 

III – O Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos – 
SATEPSI apresenta os instrumentos que podem ser usados 
pelos psicólogos na prática profissional e aqueles que não 
podem ser utilizados na prática profissional. 

(A) Apenas a afirmativa I está correta 

(B) Apenas a afirmativa III está correta 

(C) As afirmativas II e III estão corretas 

(D) Apenas a afirmativa II está correta 

(E) As afirmativas I e II estão corretas 

 

Questão 35 

Exame do Estado Mental é a pesquisa sistemática de sinais 
e sintomas de alterações do funcionamento mental. Sua 
realização não é restrita aos psiquiatras. As 10 áreas da 
conduta humana que devem ser avaliadas nesse exame 
são: 

 

(A) atenção, moral, inteligência, afetividade, pensamento, 
linguagem, memória, conduta, sensopercepção e 
tendência. 

(B) atenção, consciência, inteligência, afetividade, 
pensamento, linguagem, memória, conduta, 
sensopercepção e orientação. 

(C) atenção, consciência, inteligência, afetividade, 
pensamento, linguagem, memória, compulsão, 
sensopercepção e orientação. 

(D) atenção, consciência, moral, emoção, pensamento, 
linguagem, memória, conduta, sensopercepção e 
orientação. 

(E) atenção, consciência, inteligência, afetividade, 
pensamento, linguagem, memória, conduta, 
sensopercepção e disperção. 
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Questão 36 

As ações de Psicólogos podem contribuir para a efetivação 
de um processo de ensino e de aprendizagem promotor de 
desenvolvimento e oferecer reflexões que fundamentam 
teoricamente a constituição dessas práticas psicológicas 
que denominamos de críticas. Sobre a Psicologia Escolar, 
assinale a alternativa INCORRETA. 

 

(A) O contexto sociopolítico e econômico, tampouco o 
sistema de ensino e sua estrutura são considerados 
como constituintes do fenômeno denominado fracasso 
escolar 

(B) Quando há uma visão individualizante dos problemas 
na escola, estes acabam se multiplicando e podendo 
produzir adoecimento de alunos e professores, 
conforme demonstram levantamentos divulgados com 
frequência na mídia 

(C) A Psicologia Escolar deve atuar no rompimento com 
concepções normatizantes e adaptativas, resgatando a 
função social da escola e tendo papel de difusora do 
pensamento científico e formadora do sujeito crítico 

(D) O Psicólogo Escolar atua no projeto político-pedagógico 
da unidade, na intervenção no processo de ensino e de 
aprendizagem, e ainda, atua na formação de 
educadores e com grupos de alunos, assim como com a 
educação inclusiva 

(E) Deve-se investir no diálogo como espaço de expressão 
dos sujeitos, abrindo a possibilidade de ressignificação 
das experiências vividas no interior da escola 

 

Questão 37 

Estudos etiológicos sobre a síndrome de Burnout 
defendem que as características individuais somadas às do 
ambiente propiciam o aparecimento dos sintomas. Sobre 
isso, pode-se afirmar que: 

 

(A) o elevado reconhecimento no trabalho por parte dos 
pares e superiores leva o sujeito à SB. 

(B) está relacionada a uma escolha profissional equivocada 
e sensação de impotência para mudar de profissão. 

(C) apresenta um quadro de exaustão emocional, 
despersonalização e diminuição da realização 
profissional. 

(D) caracteriza-se pela presença de tiques motores 
múltiplos ocasionados pelo estresse. 

(E) está relacionada aos interesses limitados e dificuldades 
cognitivas 

Questão 38 

A Lei nº 13. 146, de 6 de julho de 2015 institui a Lei 
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência ( Estatuto 
da Pessoa com Deficiência). É correto afirmar que: 

 

(A) a deficiência afeta a plena capacidade civil da pessoa, 
não podendo exercer o direito de decidir sobre o 
número de filhos e de ter acesso a informações 
adequadas sobre reprodução e planejamento familiar. 

(B) a pessoa com deficiência não tem direito a receber 
atendimento prioritário ainda que com a finalidade de 
proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. 

(C) a pessoa com deficiência poderá ser obrigada a se 
submeter à intervenção clínica ou cirúrgica, a 
tratamento ou à institucionalização forçada. 

(D) à pessoa com deficiência internada ou em observação é 
assegurado o direito a acompanhante ou à atendente 
pessoal,em período noturno, devendo o órgão ou a 
instituição de saúde proporcionar condições adequadas 
a tal acompanhante. 

(E) os serviços do SUS e do SUAS deverão promover ações 
para garantir à pessoa com deficiência e sua família a 
aquisição de informações, orientações e formas de 
acesso às políticas públicas disponíveis. 

 

Questão 39 

Quanto ao Psicodiagnóstico, é correto afirmar que: 

 

(A) deve ser feito em uma única sessão prolongada, 
conforme está previsto no CID-10. 

(B) deve seguir sempre o modelo biomédico. 

(C) a comunicação dos resultados e o início do processo 
psicoterápico são etapas do Psicodiagnóstico. 

(D) é essencial a aplicação de testes psicológicos para o 
diagnóstico preciso e com validade científica. 

(E) é uma atividade exclusiva do Psicólogo com sua 
especificidade em técnicas de avaliação. 
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Questão 40 

A Lei No 10.741, de 1º de outubro de 2003 dispõe sobre o 
Estatuto do Idoso e dá outras providências. Assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) Nenhum idoso será objeto de qualquer tipo de 
negligência, discriminação, violência, crueldade ou 
opressão, a não ser que tal ação seja praticada por 
familiar ou cuidador 

(B) Ao idoso internado ou em observação é assegurado o 
direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde 
proporcionar as condições adequadas para a sua 
permanência em tempo integral, segundo o critério 
médico 

(C) Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino 
formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo 
de envelhecimento, ao respeito e à valorização do 
idoso, de forma a respaldar o preconceito 

(D) É dever da família zelar pela dignidade do idoso, 
colocando-o a salvo de qualquer tratamento 
desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou 
constrangedor 

(E) Para ter acesso à gratuidade, é necessário que o idoso 
apresente cartão específico para transportes públicos 
somado ao documento original com foto 

 


