Concurso Público Prefeitura Municipal de Brejolândia
CADERNO DE PROVAS
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Edital de Abertura de Inscrições nº 001-2019

15 de Março de 2020

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO:
Instruções
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante
das provas e das normas que regem este Concurso Público.
1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.
2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente com tinta
azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de
qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata
exclusão do candidato.
3. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.
4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e

E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.
5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o
preenchimento da grade de respostas.
6. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo
assinar a Ata de Prova.
7. Nenhuma informação sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal.
8. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar e calcular.
9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de

Execução desse Concurso ou Processo Seletivo.
30 questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da
10. Certifique-se de que este caderno contém _____
sala a sua substituição.
Boa prova!

Nome do Candidato

Nº do Documento
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Língua Portuguesa
TEXTO 01
O texto abaixo servirá de base para responder as
questões de 01 a 06.
Site usa inteligência artificial para converter fotos
em retratos antigos

em 2024, segundo a consultoria.
§ 7 MarketsAndMarkets. A taxa de crescimento
anual prevista é de 16,6%, o que deve fazer o
faturamento saltar 118% de 2018 a 2024. A principal
aplicação da tecnologia nesse período é para
segurança pública, como já acontece no Rio de
Janeiro.
Fonte

(adaptada):

https://exame.abril.com.br/tecnologia/site-usa-inteligencia-artificial-para-converter-

§ 1 Um novo site chamado aiportraits.com
transforma suas fotos em retratos artísticos antigos.
Antes de você tentar converter a sua imagem, a
página deixa claro que não guarda ou comercializa
os dados de usuários.
§ 2 O AI Portraits foi feito com base em uma
tecnologia desenvolvida por pesquisadores do MIT
(Instituto de Tecnologia de Massachussets) junto
com a IBM, que tem a plataforma de inteligência
artificial que chama de Watson.
§ 3 Essa nova aplicação não apenas adiciona
características peculiares de pinturas de época com
base nas feições da sua foto, mas utiliza um 6
conceito de inteligência artificial, chamado rede
generativa adversa, para criar do zero novos
detalhes de imagens. Com isso, fotos de diferentes
estilos irão gerar resultados distintos.
§ 4 No total, são usados dois algoritmos de
inteligência artificial no processo de criação de
retratos: um para o reconhecimento de retratos e
outro para a modificação das imagens. O algoritmo
do site foi treinado com 45 mil imagens de pintura a
óleo tinta e aquarela.
§ 5 Logo após a transformação do seu retrato, os
seus dados são apagados dos servidores, para
manter a privacidade dos usuários do site. A questão
da privacidade ganhou evidência nas últimas
semanas em razão de termos confusos de uso e
gestão de dados do aplicativo russo FaceApp, que
mostra sua aparência com diferentes visuais,
inclusive como idoso. A empresa esclareceu que
apaga os dados de usuários após 48 horas, que os
dados não são enviados à Rússia e que não
comercializa informações para terceiros. Mas até
chegar a esse ponto o app já tinha virado alvo de
investigação do governo dos Estados Unidos,
preocupado com outro caso de influência
internacional em eleições presidenciais, como o
ocorrido em razão do compartilhamento indevido de
dados de aplicativos do Facebook com uma empresa
de marketing político chamada Cambridge Analytica.
§ 6 Empresas estão interessadas no mercado de
reconhecimento facial, como IBM, Microsoft e
Google. Logo, a tendência global, que requer
algoritmos de inteligência artificial para funcionar,
tem faturamento estimado em 7 bilhões de dólares
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fotos-em-retratos-antigos/

Questão 01
"Empresas estão interessadas no mercado de
reconhecimento facial, como IBM, Microsoft e
Google." (§. 6)
No que diz respeito aos termos da oração, o trecho
em negrito corresponde a um:
a)
b)
c)
d)
e)

Adjunto adnominal.
Complemento nominal.
Agente da passiva.
Adjunto adverbial.
Aposto.
Questão 02

Logo, a tendência global, que requer 18 algoritmos
de inteligência artificial para funcionar, tem
faturamento estimado em 7 bilhões de dólares em
2024, segundo a consultoria. (§ 6)
A palavra em negrito pode ser classificada como
uma:
a)
b)
c)
d)
e)

Conjunção adversativa.
Conjunção conclusiva.
Conjunção concessiva.
Conjunção causal.
Conjunção aditiva.
Questão 03

"Um novo site chamado aiportraits.com transforma
suas fotos em retratos artísticos antigos". (§ 1)
O sujeito da oração pode ser classificado como:
a) Oração sem Sujeito.
b) Sujeito Indeterminado.
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c) Sujeito Composto.
d) Sujeito Simples.
e) Sujeito Oculto ou Elíptico.
Questão 04
Qual dessas frases não poderia intitular o texto
considerando o assunto abordado?
a) Pesquisadores desenvolvem App de Inteligência
Artificial para reconhecimento artificial
b) Privacidade,
inteligência
especial
e
reconhecimento facial
c) O crescimento da industria de reconhecimento
facial é uma tendência global
d) Países estão preocupados com o mercado de
reconhecimento facial e a proteção de dados
e) Site usa inteligência artificial para converter fotos
em retratos antigos
Questão 05

Questão 07
Assinale a alternativa em que todas as palavras
estão grafadas CORRETAMENTE.
a)
b)
c)
d)
e)

Questão 08
Assinale a frase que em o pronome é empregado de
maneira INCORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

A desinência nominal da palavra servidores (§ 5)
seria:
a)
b)
c)
d)
e)

serv.
Não há desinência nominal na palavra.
dores.
es.
ser.

asterisco - encomodar - mexer - sobrancelha
excessão - ancioso - subcídio - paralizado.
licensa - descanço - estender - chuchu
xingar - beje - cambito - perturbar
ascenção - quis - jeito - emponderamento

Vou comprar aquela blusa para mim.
Vocês saíram antes de mim?
Ainda faltam dez dias para mim ir ao show.
Aquele presente era para mim.
Já tenho dinheiro para eu comprar aquela casa.
Questão 09

"Frases felizes...Frases encantadas... Ó festa dos
ouvidos! Sempre há tolices muito bem ornadas...
Como há pacóvios bem vestidos."
(Mario Quintana).
A palavra "pacóvios" pode ser substituída sem
prejuízo para o sentido da frase por:

Questão 06
Assinale a alternativa em que a frase está pontuada
INCORRETAMENTE.
a) § 4 O algoritmo do site foi treinado com 45 mil
imagens de pintura a óleo tinta e aquarela.
b) § 7 A taxa de crescimento anual prevista é de
16,6%, o que deve fazer o faturamento saltar
118% de 2018 a 2024.
c) § 5 Logo após a transformação do seu retrato, os
seus dados são apagados dos servidores, para
manter a privacidade dos usuários do site.
d) § 3 Com isso, fotos de diferentes estilos irão gerar
resultados distintos.
e) § 4 No total, são usados dois algoritmos de
inteligência artificial no processo de criação de
retratos: um para o reconhecimento de retratos
outro para a modificação das imagens.
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a)
b)
c)
d)
e)

Ignorantes.
Dissimulados.
Indelicados.
Cruéis.
Arrogantes.
Questão 10

Acerca do emprego da crase, julgue as frases
abaixo.
I - Por não ter carro, Pedro precisou vir à pé.
II - Espero que você fique bem à vontade nessa
reunião.
III - O casal pediu bife à Oswaldo Aranha.
Estão CORRETAS as seguintes proposições.
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a)
b)
c)
d)
e)

III.
I, II e III.
I e III.
II e III.
II.

Conhecimentos Específicos
Questão 11
A construção de uma rede comunitária de cuidados é
fundamental para a consolidação da Reforma
Psiquiátrica. A articulação em rede dos variados
serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico é
crucial para a constituição de um conjunto vivo e
concreto de referências capazes de acolher a
pessoa em sofrimento mental. A rede de atenção à
saúde mental do SUS define-se assim como de base
comunitária. Os Centros de Atenção Psicossocial
(CAPS), entre todos os dispositivos da rede de
atenção à saúde mental, têm valor estratégico para a
Reforma Psiquiátrica Brasileira. Sobre os CAPS
podemos afirmar:
a) Os CAPS devem ser complementares ao hospital
psiquiátrico.
b) É função dos CAPS prestar atendimento clínico
de emergência.
c) São serviços de saúde estaduais que oferecem
atendimento agendado com psiquiatras e
psicólogos (as).
d) Os CAPS, no processo de construção de uma
lógica comunitária de atenção à saúde mental,
oferecem os recursos fundamentais para a
reinserção social de pessoas com transtornos
mentais.
e) Os CAPS se diferenciam como CAPS I, CAPS II,
CAPS III, CAPSi e CAPSad. Os CAPS I são os
Centros de Atenção Psicossocial de menor porte,
capazes de oferecer uma resposta efetiva às
demandas de saúde mental em municípios com
população entre 20.000 e 50.000 habitantes - e
atende somente adultos com transtornos mentais
severos.
Questão 12
Apoiada em estudos de Vygotsky, Martha Kohl
Oliveira afirma que a linguagem humana constitui
sistema simbólico fundamental na mediação entre o
sujeito e o objeto de conhecimento, sendo duas as
suas funções básicas:

a) intercâmbio de subjetividade e objetividade e de
formas de comunicação.
b) intercâmbio
social
e
de
pensamento
generalizante.
c) articulação dos processos cognitivos e de sua
representação mental.
d) expressão da subjetividade e de transmissão de
conhecimentos.
e) acesso direto a objetos culturais e de sua
nomeação.
Questão 13
"Daphne, uma menina de 13 anos na 1a série do
ensino médio, foi levada para avaliação psiquiátrica
devido
a
atribulações
acadêmicas
e
comportamentais. Suas maiores dificuldades eram
relacionadas a começar e completar tarefas
escolares e seguir instruções, além de ter recebido
notas vermelhas em matemática. Quando solicitada
a completar tarefas, Daphne discutia e ficava
irritável. Ela ficou cada vez mais resistente em ir à
escola, pedindo para ficar em casa com a mãe.
Testes indicaram que a inteligência de Daphne
estava acima da média, seu rendimento escolar
estava adequado à idade em todas as matérias
(exceto em matemática) e que havia um pouco de
dificuldade nas habilidades visuoespaciais".
A partir do relato do caso acima, assinale a
alternativa que identifique o diagnóstico indicado:
a)
b)
c)
d)
e)

Transtorno de Linguagem.
Transtorno do Espectro Autista.
Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade.
Transtorno Específico de Aprendizagem.
Deficiência Intelectual.
Questão 14

20.A elaboração de documentos decorrentes da
avaliação psicológica tem como finalidade fazer a
devolução dos resultados encontrados, sintetizando
dados importantes sobre a situação e o problema
que lhes deu origem, além de auxiliar na tomada de
decisão quanto ao tratamento ou encaminha mento
necessários. A RESOLUÇÃO Nº 6, DE 29 DE
MARÇO DE 2019 institui regras para a elaboração
de documentos escritos produzidos pela(o)
psicóloga(o) no exercício profissional e revoga a
Resolução CFP nº 15/1996, a Resolução CFP nº
07/2003 e a Resolução CFP nº 04/2019. Segundo
este documento, julgue as afirmativas abaixo:
(__) O documento psicológico constitui instrumento
de comunicação escrita resultante da prestação de
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serviço psicológico à pessoa, grupo ou instituição.
(__) O documento escrito resultante da prestação de
serviços psicológicos deve considerar a natureza
dinâmica, não definitiva e não cristalizada do
fenômeno psicológico.
(__) O Atestado é um documento que visa a informar
a ocorrência de fatos ou situações objetivas
relacionados
ao
atendimento
psicológico,
informando, por exemplo, sobre as condições do
atendimento (tempo de acompanhamento, dias ou
horários).
Assinale a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

F, V, F.
V, V, F.
V, F, F.
F, V, V.
V, V, V.
Questão 15

Piaget faz uma investigação sobre as concepções
morais infantis em relação ao dever e confirma a
existência da heteronomia através do realismo
moral. Marque a alternativa que caracteriza o
conceito de realismo moral.
a) É considerado bom todo ato que revela uma
obediência às regras ou aos adultos que as
impuseram.
b) Concepção subjetiva da responsabilidade.
c) Julga-se pela intencionalidade do ato.
d) As normas morais já estão elaboradas.
e) As regras são interpretadas pelo seu espírito.
Questão 16
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. Um Código
de Ética profissional, ao estabelecer padrões
esperados quanto às práticas referendadas pela
respectiva categoria profissional e pela sociedade,
procura fomentar a autorreflexão exigida de cada
indivíduo acerca da sua práxis, de modo a
responsabilizá-lo, pessoal e coletivamente, por
ações e suas consequências no exercício
profissional. O Código de Ética Profissional do
Psicólogo (RESOLUÇÃO CFP Nº 010/05) entrou em
vigor no dia 27 de agosto de 2005.
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Sobre os Princípios Fundamentais do Código de
Ética do Psicólogo, julgue os itens a seguir e marque
a alternativa que contenha a sequencia CORRETA:
(__) O psicólogo baseará o seu trabalho apoiado nos
valores que embasam a Declaração Universal dos
Direitos Humanos.
(__) O psicólogo trabalhará visando promover a
saúde e a qualidade de vida das pessoas de forma a
trabalhar somente a individualidade de cada um.
(__) O psicólogo atuará com responsabilidade, por
meio do contínuo aprimoramento profissional,
contribuindo para o desenvolvimento da Psicologia
como campo científico de conhecimento e de prática.
(__) O psicólogo deverá salvaguardar seus
conhecimentos científicos para não banalizar a
profissão.
(__) O psicólogo considerará as relações de poder
nos contextos em que atua e os impactos dessas
relações sobre as suas atividades profissionais,
posicionando-se de forma crítica e em consonância
com os demais princípios deste Código.
a)
b)
c)
d)
e)

V, F, V, F, V.
V, V, F, F, V.
F, V, F, V, V.
F, F, V, V, F.
V, F, V, V, F.
Questão 17

A nossa vida cotidiana é demarcada pela vida em
grupo. Estamos o tempo todo nos relacionando com
outras pessoas. Para tanto, precisamos encontrar
certa regularidade que é normatizada pelo próprio
grupo, que é chamada de institucionalização. As
pessoas precisam combinar algumas regras para
viverem juntas. Dada a importância da vida dos
grupos (e em grupo) e do processo de
institucionalização, esses dois temas tem se
destacado ultimamente no campo da Psicologia
Social. Sobre os conceitos de Instituições,
organizações e grupos, faça a relação entre as
colunas e marque a alternativa que contém a
sequência CORRETA:
I. Instituição
II.Organização
III. Grupo
(__) É a base concreta, o polo prático da sociedade.
(__) Realiza as regras e promove os valores sociais.
(__) É um valor ou regra social reproduzida no
cotidiano com estatuto de verdade.
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a)
b)
c)
d)
e)

II, I, III.
II, III, I.
III, II, I.
I, III, II.
I, II, III.
Questão 18

A avaliação psicológica pode ser definida como um
conjunto de técnicas e procedimentos que tem o
objetivo de verificar determinadas características
psicológicas de uma pessoa, sendo o psicólogo o
único profissional habilitado por lei para exercer esta
função (CFP 007/2003). A avaliação psicológica é
um processo multifacetado e integrado, que é
constituído de algumas etapas e recursos, como a
entrevista, a observação e o uso de testes. Os testes
são classificados a partir de sua forma de construção
e de acordo com o constructo que pretendem medir.
Um dos constructos avaliados é a personalidade.
Qual dos testes abaixo não avalia a personalidade?
a)
b)
c)
d)
e)

PMK.
Palográfico.
Pfister.
Quati.
BPR-5.
Questão 19

A saúde pública brasileira não vinha se ocupando
devidamente com o grave problema da prevenção e
tratamento de transtornos associados ao consumo
de
álcool
e
outras
drogas.
Produziu-se
historicamente uma importante lacuna na política
pública de saúde, deixando-se a questão das drogas
para as instituições da justiça, segurança pública,
pedagogia, benemerência, associações religiosas.
As implicações sociais, psicológicas, econômicas e
políticas do uso de drogas não são consideradas na
compreensão global do problema e a percepção
distorcida da realidade do uso de álcool e outras
drogas acabou por promover a disseminação de uma
cultura que associa o uso de drogas à criminalidade
e que combate substâncias que são inertes por
natureza, fazendo que o indivíduo e o seu meio de
convívio fiquem aparentemente relegados a um
plano menos importante.
Sobre a Política Nacional de combate ao uso/abuso
de álcool e drogas, marque a alternativa
INCORRETA:
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a) O Programa Nacional de Atenção Comunitária
Integrada aos Usuários de Álcool e outras Drogas
foi instituída no âmbito do SUS no ano de 2002.
b) O paradigma da redução de danos visa a reduzir
os danos causados pelo abuso de drogas lícitas e
ilícitas, resgatando o usuário em seu papel
auto-regulador, sem a exigência imediata e
automática da abstinência.
c) O conceito de redução de danos vem sendo
consolidado como um dos eixos norteadores da
política do Ministério da Saúde para o álcool e
outras drogas.
d) Os CAPSad - Centros de Atenção Psicossocial
para Atendimento de Pacientes com dependência
e/ou uso prejudicial de álcool e outras drogas são os dispositivos estratégicos da rede de saúde
mental para cuidar dessa demanda específica.
e) Os CAPSad fazem atendimento ambulatorial a
partir da procura do usuário (ou seu familiar) pelo
serviço.
Questão 20
A gestão da política de saúde mental é tarefa
complexa, descentralizada, com diversos níveis de
decisão e de controle social. É a III Conferência
Nacional de Saúde Mental (Dezembro de 2001), com
ampla participação dos movimentos sociais, de
usuários e de seus familiares, que forneceu, na
melhor tradição do Sistema Único de Saúde, os
substratos políticos e teóricos para a política de
saúde mental no Brasil nos últimos anos. A
formulação, a pactuação e a articulação das
diretrizes propostas pela III Conferência exigiram
uma instância democrática e articulada de gestão
pública deste processo. A articulação de uma rede
de atenção à saúde mental de base comunitária foi
um dos principais desafios desta gestão.
Sobre a rede de atenção à saúde mental, marque V
(Verdadeiro) ou F (Falso):
(__) Somente uma rede, com seu potencial de
construção coletiva de soluções, é capaz de fazer
face à complexidade das demandas e de garantir a
resolutividade e a promoção de autonomia e
cidadania às pessoas com transtornos mentais.
(__) A rede de saúde mental é complexa,
diversificada, de base territorial, e deve constituir-se
como um conjunto vivo e concreto de referências
para o usuário dos serviços.
(__) Os Centros de Atenção Psicossocial (Caps), são
estruturas auxiliares de menor porte na organização
da rede de atenção à saúde mental num
determinado território.
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Assinale a alternativa que corresponde a sequência
CORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)

F, F, F.
V, V, V..
V, F, V.
V, V, F.
F , F, V.
Questão 21

A delimitação entre o que pode ser considerado
normal e o que deve ser tido como "patológico" é
uma questão que gera constantes discussões
conceituais. No terreno da psicopatologia, essa
discussão ainda é mais relevante, já que sua
demarcação é muito mais atuante e suas fronteiras
pouco rígidas. Há vários critérios de normalidade e
anormalidade em medicina e psicopatologia. A
adoção de um ou outro depende, entre outras
coisas, de opções filosóficas, ideológicas e
pragmáticas do profissional. Sobre os critérios de
normalidade, marque a alternativa INCORRETA:
a) A Normalidade como processo, considera os
aspectos
dinâmicos
do
desenvolvimento
psicossocial, das desestruturações e das
reestruturações ao longo do tempo, de crises, de
mudanças próprias a certos períodos etários.
b) Outro critério é o da Normalidade ideal, onde se
estabelece arbitrariamente uma norma ideal, o
que é supostamente "sadio", mais "evoluído".
c) Na normalidade estatística, normal é aquilo que
se apresenta com maior frequência.
d) O conceito de normalidade como bem-estar,
definido pela Organização Mundial de Saúde, é
considerado falho por ser muito amplo.
e) O primeiro critério que geralmente se utiliza é o de
saúde como "ausência de sintomas, de sinais ou
de doenças", sendo o critério mais usado na
atualidade.
Questão 22
"Brandon, um menino de 12 anos de idade, foi
levado por sua mãe para avaliação psiquiátrica
devido a ataques de raiva que pareciam estar
contribuindo para o declínio de seu rendimento
escolar. Os professores relataram que Brandon era
academicamente competente, mas tinha pouca
capacidade de fazer amigos. Parecia desconfiar das
intenções de colegas que tentavam ser simpáticos
com ele, mas confiava em outros que, aos risos,
fingiam interesse nos carrinhos e caminhões de
brinquedo que ele levava à escola. De acordo com a
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mãe, sempre foi "muito tímido" e nunca teve um
melhor amigo. Tinha dificuldades com piadas e
provocações típicas da infância porque "leva tudo ao
pé da letra"".
A partir da leitura do caso acima, marque a
alternativa CORRETA:
a) Brandon apresenta sintomas compatíveis com
transtorno de aprendizagem.
b) Brandon apresenta sintomas compatíveis com o
diagnóstico de Deficiência Intelectual.
c) Brandon apresenta sintomas compatíveis com
transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade.
d) Brandon apresenta sintomas compatíveis com
transtorno de Linguagem.
e) Brandon apresenta sintomas compatíveis com
transtorno do espectro autista (TEA).
Questão 23
Sobre
a
caracterização
do
processo
de
Psicodiagnóstico, leia as assertivas abaixo e marque
a alternativa CORRETA.
I- Caracterizamos o psicodiagnóstico como um
processo científico, porque deve partir de um
levantamento prévio de hipóteses que serão
confirmadas ou infirmadas através de passos
predeterminados e com objetivos precisos.
II- O processo do Psicodiagnóstico é limitado no
tempo, baseado num contrato de trabalho entre
paciente ou responsável e o psicólogo.
III- O plano de avaliação é estabelecido com base
nas perguntas ou hipóteses iniciais, definindo-se não
só quais os instrumentos necessários, mas como e
quando utilizá-los.
a)
b)
c)
d)
e)

Somente a II e a III estão correta.
Somente a I e a III estão correta.
Somente a I está correta.
Somente a II está correta.
A I, a II e a III estão corretas.
Questão 24

A entrevista clínica, em Psicologia, consiste num
conjunto de técnicas de investigação, de tempo
delimitado, dirigido por um entrevistador treinado,
que utiliza conhecimentos psicológicos, em uma
relação profissional. Sobre esta técnica, assinale a
alternativa INCORRETA:
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a) Supõe-se que a entrevista clínica deve ter como
beneficiado direto as pessoas entrevistadas.
b) É de responsabilidade do entrevistado a
condução do processo da entrevista.
c) Todos os tipos de entrevista têm alguma forma de
estruturação na medida em que a atividade do
entrevistador direciona a entrevista no sentido de
alcançar seus objetivos.
d) A entrevista clínica é único procedimento capaz
de adaptar-se à diversidade de situações clínicas
relevantes e de fazer explicitar particularidades
que
escapam
a
outros
procedimentos,
principalmente aos padronizados.
e) É um meio de investigação, o que pressupõe o
levantamento de informações, a partir das quais
se torna possível relacionar eventos e
experiências, fazer inferências, estabelecer
conclusões e tomar decisões.
Questão 25
Segundo a Constituição Federal de 1988, Seção II
DA SAÚDE, o Art. 196 afirma que a "saúde é direito
de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução
do risco de doença e de outros agravos e ao acesso
universal e igualitário às ações e serviços para sua
promoção, proteção e recuperação". O art. 198.
Afirma que "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:
I - Descentralização, com direção única em cada
esfera de governo.
II - Atendimento integral, com prioridade para as
atividades curativas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais.
III - Participação da comunidade.
Das diretrizes expostas acima, qual(is) está (ão)
errada (s)?
a)
b)
c)
d)
e)

II.
II e III.
I.
I e II.
III.
Questão 26

O psiquiatra suíço Carl Gustav Jung (1875-1961)
criou a Psicologia analítica como método
interpretação da psique humana. Diferentemente da
Psicanálise Freudiana, ele dava grande importância
PSICOLOGO (SAÚDE)

para as experiências simbólicas vividas por todas as
pessoas e não apenas focava na história individual
de cada um. São conceitos da Psicologia Analítica:
a) Inconsciente coletivo e arquétipos.
b) Experiência emocional corretiva e
carambola.
c) Role-play e questionamento socrático.
d) Seio bom x seio mal.
e) Repressão e deslocamento.

efeito

Questão 27
A
Terapia
Cognitivo-comportamental
tem
comprovado sua eficácia no tratamento de diversos
transtornos neuropsiquiátricos em diversas etapas
do neurodesenvolvimento. Seu objetivo é possibilitar
ao cliente a aprendizagem de novas estratégias mais
funcionais, para que possa atuar no ambiente de
forma a promover as mudanças necessárias.
São princípios da Psicoterapia Cognitiva, EXCETO:
a) O cliente é passivo no seu processo de melhora.
b) É preciso que o paciente se sinta acolhido, ter
uma aliança terapêutica segura.
c) É orientada em meta e focaliza problemas.
d) Enfatiza o presente, recorrendo ao passado em
casos específicos.
e) É educativa.
Questão 28
Segundo Lobosque (2001), expoente da luta
antimanicomial, um dos fundamentos do modelo
ressocializador em Saúde Mental diz respeito ao
abandono de soluções exclusivamente técnicas para
a inclusão, no campo terapêutico, de questões
relacionadas à presença das experiências da loucura
e de sua produção na cultura. Aponta Lobosque
(2001) que a necessidade de consideração da
subjetividade da clientela dos serviços de Saúde
Mental decorre de que sua radical exclusão sempre
subsidiou os modelos manicomiais de atendimento,
o que serviu de mecanismo primordial para a
exclusão social da loucura. Sobre a consideração da
subjetividade na clientela dos serviços de saúde
mental podemos afirmar, EXCETO:
a) A
subjetividade
do
sujeito
é
pensada
independentemente das relações deste nos
grupos e nas comunidades.
b) O trabalho por esta perspectiva inclui a abertura
ao convívio com as redes relacionais dos
usuários.
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c) A noção de subjetividade no trabalho
ressocializador
em
Saúde
Mental
está
intrinsecamente vinculada à de cidadania.
d) Essa inclusão não deve se restringir a
considerações
de
cunho
subjetivista
ou
psicologizante.
e) A noção de subjetividade é pensada em termos
das formas concretas de presença do sujeito em
sociedade, na cultura, na história de seu tempo.
Questão 29
Segundo o Código de ética, são
fundamentais dos psicólogos, EXCETO:

(__) Primeiro processo desencadeado quando
encontramos o outro social.
(__) Elementos que servem de intermediários entre o
conjunto social mais amplo e o indivíduo.
a)
b)
c)
d)
e)

II, III, I.
III, I, II.
I, III, II.
II, I, III.
I, II, III.

deveres

a) Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que
caracterizem
negligência,
discriminação,
exploração, violência, crueldade ou opressão.
b) Prestar serviços psicológicos de qualidade, em
condições de trabalho dignas e apropriadas à
natureza desses serviços, utilizando princípios,
conhecimentos e técnicas reconhecidamente
fundamentados na ciência psicológica, na ética e
na legislação profissional.
c) Assumir responsabilidades profissionais somente
por atividades para as quais esteja capacitado
pessoal, teórica e tecnicamente.
d) Prestar serviços profissionais em situações de
calamidade pública ou de emergência, sem visar
benefício pessoal.
e) Estabelecer acordos de prestação de serviços
que respeitem os direitos do usuário ou
beneficiário de serviços de Psicologia.
Questão 30
A Psicologia Social tem sua origem marcada pelas
preocupações
decorrentes
da
expansão,
consolidação e crise do capitalismo durante o século
XIX.
Tornava-se
necessário
entender
o
comportamento dos indivíduos quando eles se
encontravam em grandes massas e multidões. Para
tanto, a Psicologia Social lançou mão de alguns
conceitos como percepção social, atitudes e grupos
sociais.
Sobre os conceitos acima, faça a correlacione as
colunas abaixo e assinale a alternativa com a
sequência CORRETA:
I.Percepção Social
II.Atitudes
III. Grupos sociais
(__) Informações com forte carga afetiva que
predispõem o indivíduo para determinada ação.
PSICOLOGO (SAÚDE)
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