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PROVA OBJETIVA
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CARGO: AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PSICÓLOGO.
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Não é permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual ou fotofobia,
desde que informe no ato da inscrição) ou portando aparelhos eletrônicos, quaisquer tipos de relógios, chaves e
acessórios que cubram a cabeça e/ou rosto.
2. Caso o candidato porte algum dos itens mencionados anteriormente, antes do início das provas deverá
acondicioná-los em saco plástico, lacrá-lo e acomodá-lo(s) EMBAIXO DE SUA CADEIRA, sob sua guarda e
responsabilidade, mantendo o(s) aparelho(s) eletrônico(s) desligado(s), sob pena de ser eliminado deste Concurso
Público.
3. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde estará ocorrendo o Concurso Público, o candidato
deverá manter o celular desligado, sendo permitido ligá-lo somente após ultrapassar o portão de saída do prédio,
sob pena de ser eliminado deste Concurso Público.
4. Confira se sua prova tem 40 questões, cada qual 5 alternativas, veja se o cargo para o qual se inscreveu está
correto.
5. Confira seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu) e
ASSINE o mesmo.
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo,
ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro
de impressão.
8. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem dele, confira o caderno de
provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita
depois de iniciada a prova.
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.
10. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas, incluído o tempo para leitura das instruções,
realização da Prova Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta.
11. O Candidato poderá se retirar do local da prova somente 1 h (uma hora) após seu início, levando seu caderno
de prova.
12. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado.
13. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado.
14. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo
mais permitido o uso do banheiro e bebedouro.
15. Não será permitido ao candidato fumar nas dependências onde está ocorrendo o concurso.
BOA PROVA!
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS.
01. As situações causadoras ou desencadeadoras da ansiedade incluem as seguintes situações, exceto
uma situação. Qual?
a) Perda de um objeto desejado. Por exemplo, uma criança privada de um dos pais, de um amigo íntimo ou de um
animal de estimação.
b) Perda de amor. A rejeição ou o fracasso em reconquistar o amor, por exemplo, ou a desaprovação de alguém
que lhe importa.
c) Perda de identidade. É o caso, por exemplo, daquilo que Freud chama de medo de castração, da perda de
prestígio, de ser ridicularizado em público.
d) Perda de autoestima. Por exemplo a desaprovação do superego por atos ou que resultam em culpa ou ódio em
relação a si mesmo.
e) Prazer, satisfação, reconhecimento, como por exemplo promoção no trabalho.
02. As equipes de saúde mental de apoio à atenção básica incorporam ações de supervisão, atendimento
em conjunto e atendimento específico, além de participar das iniciativas de capacitação.
Além disso, algumas das seguintes ações devem ser compartilhadas:
I- Desenvolver ações conjuntas, priorizando: casos de transtornos mentais severos e persistentes, uso
abusivo de álcool e outras drogas, pacientes egressos de internações psiquiátricas, pacientes atendidos
nos CAPS, tentativas de suicídio, vítimas de violência doméstica intradomiciliar.
II- Discutir casos identificados pelas equipes da atenção básica que necessitem de uma ampliação da
clínica em relação às questões subjetivas.
III- Criar estratégias comuns para abordagem de problemas vinculados a violência, abuso de álcool e
outras drogas, estratégias de redução de danos, etc. nos grupos de risco e nas populações em geral.
IV- Evitar práticas que levem à psiquiatrização e medicalização de situações individuais e sociais, comuns
à vida cotidiana.
Diante do exposto, assinale a alternativa correta.
a) Todas as proposições estão corretas.
b) Somente as proposições I, II e III estão incorretas.
c) Somente as proposições I e IV estão incorretas.
d) Somente as proposições I e II estão corretas.
e) Somente as proposições II e IV estão corretas.
03. De acordo com o Código de Ética profissional do psicólogo, assinale a opção incorreta quanto ao
dever desse profissional:
a) Fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes ao trabalho a ser
realizado e ao seu objetivo profissional.
b) Ter, para com o trabalho dos psicólogos e de outros profissionais, respeito, consideração e solidariedade, e,
quando solicitado, colaborar com estes, salvo impedimento por motivo relevante.
c) Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a qualquer tipo
de preconceito, quando do exercício de suas funções profissionais.
d) Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal,
teórica e tecnicamente.
e) Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem visar benefício
pessoal.
04. O papel do psicólogo na equipe multiprofissional de saúde baseia -se em, exceto:
a) Avaliação de possível aprendizagem e problemas.
b) Promover prevenção e o tratamento de doenças.
c) Contribuir para a definição de condutas e tratamentos.
d) Integração do conhecimento psicológico e nas ações dos profissionais de saúde.
e) Proporcionar diálogo entre os profissionais envolvidos.
05. São objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS) os abaixo. Eles se referem a qual Lei?
I - a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde.
II - a formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, a
observância do disposto no § 1º do art. 2º desta lei.
III - a assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde,
com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas.
a) Lei 8.069 de 1990
b) Lei 8.080 de 1990
c) Lei 5.766 de 1971
d) Lei 8.142 de 1990
e) Lei 5.766 de 1990
06. São tipos de violência referenciados na Lei Maria da Penha, exceto os da alternativa:
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a) Danos, perdas, subtração ou retenção de objetos.
b) Conduta de discriminação, agressão ou coerção.
c) Aquela que pode ser impingida por humilhação, isolamento social e familiar, rejeição, exploração e agressão
verbal.
d) Calúnia, difamação, lesão corporal.
e) Situação de conflito, episódio de violência, arrependimento e promessa de mudança, fase de lua de mel.
07. A portaria nº 2.446, de 11 de novembro de 2014, redefine a política nacional de promoção da saúde
(PNPS) em seu Art. 14. Refere-se às Competências das Secretarias Municipais de Saúde. Assinale a
alternativa que não apresenta uma dessas competências.
a) Apresentar no Conselho Municipal de Saúde estratégias, programas, planos e projetos de promoção da saúde.
b) Incorporar ações de Promoção da Saúde aos Planos Plurianual e Municipal de Saúde.
c) Não tem a responsabilidade maior da prestação de serviços de saúde.
d) Destinar recursos orçamentários e financeiros para realização das ações de promoção da saúde.
e) Promover a participação e o controle social e reforçar as ações comunitárias de promoção da saúde nos
territórios.
08. Todos podem definir normalidade. O conceito de normal e patológico é extremamente relativo. Não é
possível discutir a questão da normalidade e da patologia sem retomar as contribuições de Freud para a
questão. Para a Psicanálise, o que é normalidade?
Assinale a alternativa que melhor define normalidade para Freud.
a) Normalidade como ausência de sintomas, de sinais ou de doenças. Neste sentido, normal é o indivíduo não
portador de um transtorno mental definido.
b) Completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente como ausência de doença.
c) A definição se fundamenta sobre o conceito de normal e seu oposto, anormal (lido como patológico), a verdade
é que o problema de conceituação desses termos não foi resolvido, nem ao menos ficou delineada a fronteira que
os delimita e, por condição, define.
d) O que numa sociedade é considerado normal, adequado, aceito ou mesmo valorizado, em outra sociedade ou
em outro momento histórico pode ser considerado anormal, desviante ou patológico.
e) É uma questão de grau e não de natureza, isto é, nos indivíduos normais e nos anormais existem as mesmas
estruturas de personalidade e de conteúdo, que, se mais, ou menos, ativadas, são responsáveis pelos distúrbios
no indivíduo.
09. De acordo com a Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, que define a Lista Nacional de Notificação
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados
em todo o território nacional, serão considerados os conceitos:
I- Agravo: qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo, provocado por circunstâncias
nocivas, tais como acidentes, intoxicações por substâncias químicas, abuso de drogas ou lesões
decorrentes de violências interpessoais, como agressões e maus tratos, e lesão autoprovocada.
II- Vigilância sentinela: modelo de notificação realizada de crianças vítimas de violência, com participação
facultativa da saúde pública, segundo norma técnica específica estabelecida pela Secretaria de Vigilância
em Saúde.
III- Notificação compulsória: comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos,
profissionais de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a
ocorrência de suspeita ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, descritos no anexo,
podendo ser imediata ou semanal.
a) Somente a proposição II está correta.
b) Somente as proposições II e III estão incorretas.
c) Todas as proposições estão corretas.
d) Somente as proposições I e II estão corretas.
e) Somente as proposições I e III estão corretas.
10. Qual é a Lei que dispõe conforme o que se segue?
Ficam criados o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia, dotados de personalidade
jurídica de direito público, autonomia administrativa e financeira, constituindo, em seu conjunto, uma
autarquia, destinados a orientar, disciplinar e fiscalizar o exercício da profissão de Psicólogo e zelar pela
fiel observância dos princípios de ética e disciplina da classe.
a) Lei nº 8.069 / 1990
b) Lei nº 8.080 / 1990
c) Lei nº 5.766 / 1971
d) Lei nº 8.142 / 1990
e) Lei nº 6.259 / 1975
11. Em se tratando da atuação do psicólogo nos programas de proteção à mulher, é fundamental que
domine os conceitos relacionados à prática cotidiana. Qual alternativa apresenta todos os conceitos?

3

a) Anamnese, acolhimento, estudo de caso.
b) Anamnese, estudo de caso, psicoterapia breve.
c) Acolhimento, planejamento da atuação/atendimento, encaminhamento, acompanhamento, estudo de caso.
d) Acolhimento, encaminhamento, estudo de caso.
e) Acolhimento, atendimento, encaminhamento.
12. De acordo com o desenvolvimento infantil, quais são os períodos do desenvolvimento humano de
acordo com o aparecimento de novas qualidades do pensamento, o que, por sua vez, interfere no
desenvolvimento global?
I - Sensório-motor, pré-operatório, operações concretas, operações formais.
II - Aspecto físico-motor, aspecto intelectual, aspecto afetivo-emocional, aspecto social.
III - Oral, anal, fálica, genital.
a) Somente a proposição III está incorreta.
b) Somente a proposição II está correta.
c) Somente a proposição I está correta.
d) Somente as proposições I e III estão corretas.
e) Somente as proposições II e III estão corretas.
13. Dos princípios e diretrizes dos serviços públicos e os serviços privados contratados ou conveniados
que integram um sistema regido de acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição
Federal, obedecendo ainda aos seguintes princípios: Integralidade, Universalidade, Igualdade, dentre
outros. Qual seria esse sistema?
a) SUAS
b) NOB SUS
c) NOB SUAS
d) NOAS SUS
e) SUS
14. Sobre a atuação do psicólogo nos programas de proteção à mulher, o atendimento psicológico deve
propiciar condições de acolhimento diante da situação apresentada. Em relação às atividades a serem
desenvolvidas, não é uma opção:
a) Atividades para a prevenção da violência com a comunidade em geral.
b) Trabalho em grupo.
c) Atividades de capacitação e supervisão de outros profissionais.
d) A abordagem é a psicoterapia.
e) Encaminhamentos a outros serviços.
15. A formação do conjunto de nossas crenças, valores e significações dá-se no processo que a
Psicologia Social denominou de?
a) Sociodrama
b) Grupo social
c) Papel social
d) Psicodrama
e) Socialização
16. Muitos foram os autores que sucederam Lewin. Mais recentemente, o francês Pichon-Rivière, radicado
na Argentina, desenvolveu uma abordagem de trabalho em grupo baseado tanto na tradição legada por
Lewin quanto nos conhecimentos psicanalíticos. Qual é o nome dado a esse grupo?
a) Grupo Focal
b) Psicoterapia Grupal
c) Grupo Operativo
d) Grupo Psicanalítico
e) Dinâmica de Grupo
17. Com relação à atuação do psicólogo em programas de medidas sócio educativas, seu compromisso
fundamental na proteção social da criança é promover a interrupção do ciclo da violência mediante o que
se segue:
I- Serão necessárias medidas jurídicas de responsabilização do autor da agressão.
II- Medidas sociais de proteção às crianças.
III- Reinserção escolar ou laboral.
IV- Medidas médicas de tratamento das consequências.
V - Medidas psicossociais.
Diante do exposto, assinale a alternativa correta.
a) Somente a proposição I está correta.
b) Somente as proposições III e IV estão corretas.
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c) Todas as proposições estão corretas.
d) Somente as proposições I e II estão corretas.
e) Somente a proposição V está correta.
18. Ao psicólogo que integra uma equipe multiprofissional, cabe realizar somente atividades que
_____________ embasadas nos conhecimentos técnicos reconhecidos e fundamentados na ciência
psicológica, na ética e na legislação profissional. Portanto, tais psicólogos ____________ser ____________
ao serem solicitados a colaborarem com outros profissionais, tendo sempre em foco que _____________
assumir atividades que sejam privativas de outra profissão. Assim, caso recebam demandas que
extrapolem seu campo de atuação, ____________ encaminhá-las para o profissional ou instituição
competente.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto.
a) não estejam, não devem, competentes, devem, deverão
b) estejam, devem, cautelosos, não podem, deverão
c) estejam, devem, cautelosos, podem, não deverão
d) não estejam, devem, negligentes, podem, não deverão
e) estejam, não devem, cautelosos, devem, deverão
19. Esta questão refere-se ao texto seguinte:
[…] para o aprofundamento do processo de descentralização, deve-se ampliar a ênfase na regionalização e
no aumento da equidade, buscando a organização de sistemas de saúde funcionais com todos os níveis
de atenção, não necessariamente confinados aos territórios municipais e, portanto, sob responsabilidade
coordenadora da SES. […] (BRASIL, 2001).
O artigo citado e seu respectivo parágrafo fazem parte do texto da:
a) Lei 8.080/1990
b) NOB-SUS /1996
c) Lei 8.142/1990
d) Lei 4.119/1962
e) NOAS-SUS/01/02
20. O atendimento do psicólogo na proteção social a crianças e adolescentes vítimas de violência, abuso e
exploração sexual, deve compor a___________________, que é operacionalizada por um conjunto de
procedimentos técnicos especializados, com o ___________ de estruturar ações de atendimento e de
proteção a crianças e adolescentes, proporcionando-lhes condições para o fortalecimento da __________,
o restabelecimento de seu direito à convivência familiar e ______________ em condições dignas de vida e
possibilitando a superação da situação de violação de direitos, além da reparação da violência sofrida.
Complete os espaços com:
a) atenção psicossocial, objetivo, autoestima, comunitária
b) autoestima, objetivo, atenção psicossocial, comunitária
c) atenção básica, objetivo, saúde, escolar
d) atenção básica, objetivo, autoestima, atenção psicossocial
e) atenção psicossocial, objetivo, comunidade, autoestima
21. Os sintomas psicológicos da ansiedade podem se apresentar de várias formas. Qual das seguintes
opções não corresponde a uma delas?
a) Descontrole sobre os pensamentos, principalmente dificuldade em esquecer o objeto de tensão.
b) Preocupação exagerada em comparação com a realidade.
c) Controle e segurança dos sentimentos.
d) Sensação de que algo ruim vai acontecer.
e) Constante tensão ou nervosismo.
22. No pensamento da psicanálise, qualquer um de nós pode ser classificado em um destes três tipos de
personalidade. Cada um está dentro de uma determinada estrutura e sempre estará dentro dessa
estrutura. Como a psicose se divide?
a) Esquizofrenia, Autismo e Paranoia.
b) Neurose Obsessiva e Histeria.
c) Fetichismo e Sexualidade.
d) Paranoia, Repressão e Recalque.
e) Paranoia, Histeria e Autismo.
23. Dentro da atual política de saúde mental do Ministério da Saúde, que serviço é considerado dispositivo
estratégico para a organização da rede de atenção em saúde mental?
a) Centro de Atenção à Saúde
b) Centro de Atenção Psicossocial
c) Unidade Básica da Saúde
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d) Centro de Atenção à Saúde Mental
e) Núcleo de Atenção Psicossocial
24. Na terapia familiar, o terapeuta desenvolverá o trabalho através de intervenções que se seguem:
I- Através da terapia, faz-se uma compreensão da opinião de cada um a respeito do assunto.
II- Através das técnicas, mostra-se para a família o que não vai bem, criando juntos estratégias para
amenizar os problemas.
III- Trabalhar com as dificuldades e conflitos familiares.
IV- Através do diálogo - a terapia vai desatando os nós comunicacionais, fazendo com que os membros
consigam se entender e mudar.
V- Na terapia, o terapeuta assume posição como membro da família.
Diante do exposto, assinale a alternativa correta.
a) Somente a proposição V está correta.
b) Todas as proposições estão corretas exceto a V.
c) Somente a proposição I está correta.
d) Somente as proposições I e II estão corretas.
e) Somente as proposições III e IV estão corretas.
25. Assinale a alternativa correta a respeito das medidas específicas de proteção contidas na Lei 8.069/90.
I - Condição da criança e do adolescente como sujeitos de direitos: crianças e adolescentes são os
titulares dos direitos previstos nesta e em outras Leis, bem como na Constituição Federal.
II - A intervenção deve ser efetuada de modo que os pais assumam os seus deveres para com a criança e o
adolescente.
III - O controle e a efetivação das políticas públicas.
a) Somente as proposições I e III estão incorretas.
b) Somente a proposição III está correta.
c) Somente a proposição I está correta.
d) Somente as proposições I e II estão corretas.
e) Somente as proposições II e III estão corretas.
26. Política que aborda as questões individuais e coletivas, que contém políticas públicas através do
desenvolvimento de ações conjuntas destinadas a proteção, inclusão e promoção da família vítima do
processo de exclusão social. Sobre qual política estamos abordando?
a) Instituições governamentais
b) Integralidade
c) Intersetorialidade
d) Equidade
e) Inclusão
27. Código de Ética do psicólogo está em vigor desde 2005 e é o terceiro da profissão. Ele traz os
princípios fundamentais dos psicólogos e suas responsabilidades de profissional.
Veja abaixo alguns pontos fundamentais da psicologia:
I - É vedado a qualquer psicólogo ser conivente com práticas contrárias ao código de ética profissional.
Desta forma, é permitido que delate qualquer ação negligente, de discriminação ou qualquer prática
contrária aos valores estipulados pelo código e pela legislação.
II- O psicólogo deve respeitar os valores contidos na Declaração Universal dos Direitos Humanos
(liberdade, dignidade e integridade). Assim como zelar pela integridade da psicologia, usando-a apenas
para promover o bem.
III- É proibida a emissão de documentos sem fundamentação técnica e científica.
Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
e) Somente as afirmativas II e III são falsas.
28. É um desvio de comportamento, apontado pela psicanálise como um dos tripés das psicopatologias,
juntamente com a neurose e psicose. Popularmente, o termo é utilizado para indicar uma espécie de
"depravação sexual", mas os especialistas trabalham num campo muito mais amplo. Estrutura-se sobre
uma vontade de transgredir a ordem natural das coisas, de perturbar a norma social.
a) Complexo de Édipo
b) Autismo
c) Histeria
d) Perversão
e) Complexo de Eletra
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29. Considerando que a construção do Sistema União de Saúde - SUS é um processo de responsabilidade
do Poder Público, orienta-se pelas diretrizes da descentralização político-administrativa dos serviços e
ações de saúde e deve estar submetido ao controle da sociedade, havendo controle social e, para tanto,
fazem parte desse controle:
A- Conselho Nacional de Saúde
B- Comissão Bipartite
C- Conselho Estadual de Saúde
D- Comissão Tripartite
E- Conselho Municipal de Saúde
Assinale a alternativa correta.
a) As opções A, B e C estão corretas.
b) As opções A, B e D estão corretas.
c) As opções B, C e D estão corretas.
d) As opções C, D e E estão corretas.
e) As opções A, C e E estão corretas.
30. Psicologia social é a área da Psicologia que procura estudar a interação social. Quanto a isso, é
correto afirmar:
I- A psicologia social surgiu para estabelecer uma ponte entre a psicologia e a sociologia.
II- O homem é guiado pela busca do equilíbrio entre as necessidades biológicas fundamentais de
sobrevivência e as agressões ou restrições colocadas pelo meio para a satisfação destas necessidades.
III- Ela também pode ser definida como o estudo do condicionamento que os processos mentais impõem à
vida social do homem, ao mesmo tempo em que as diversas formas da convivência social influem na
manifestação concreta dos mesmos.
IV- Para que a Psicologia social possa alcançar a sua maturidade como campo de conhecimento e prática,
os psicólogos atuantes na área, tanto em nível terciário, quanto em nível primário, devem buscar
contextualizar socio-historicamente as questões sociais, procurando favorecer ações integradas, em nível
intra e interdisciplinar.
V- O seu objeto de estudo é o comportamento dos indivíduos quando estão em interação.
Diante do exposto, assinale a alternativa correta:
a) Somente a proposição IV está incorreta.
b) Somente as proposições I, II, III e V estão incorretas.
c) Somente a proposição II está correta.
d) Somente as proposições I, III e V estão corretas.
e) Somente as proposições I e V estão corretas.
31. Sobre o que dispõe a Lei 8.080/1990?
a) Essa lei universalizou o direito à saúde e, com isso, eliminou a necessidade de o usuário do sistema público
colocar-se como trabalhador ou como “indigente”, situações que condicionavam o acesso aos serviços públicos
antes do SUS.
b) Essa lei 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.
c) Essa lei dispõe de um modelo de atenção integral à saúde, contempla o conjunto de ações de promoção da
saúde, prevenção de riscos e agravos, assistência e recuperação.
d) Essa lei dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o
funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências.
e) Essa lei dispõe sobre as condições de atendimento à criança e ao adolescente.
32. O que não é psicopatologia?
a) É uma subcategoria da psiquiatria e a ela se reporta.
b) Busca estudar os estados psíquicos relacionados ao sofrimento mental do indivíduo.
c) Estudo das patologias mentais.
d) Estudo das anormalidades mentais.
e) O termo é de origem grega; psykhé significa alma e patologia, estudo das doenças, seus sintomas.
33. Quanto à terapia familiar, muitas vezes associada à sua variante de terapia de casal e conhecida
como terapia familiar sistêmica, assinale a alternativa incorreta.
a) Terapia que se aplica a casais ou família, onde os membros possuem algum nível de relacionamento.
b) Os relacionamentos familiares não são considerados como um fator determinante para a saúde mental.
c) Terapia que tende a compreender os problemas em termos de sistemas de interação entre os membros de uma
família.
d) Os problemas familiares são vistos mais como um resultado das interações sistêmicas, do que como uma
característica particular de um indivíduo.
e) Consiste em uma abordagem terapêutica em que todos os indivíduos participam da sessão.
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34. De acordo com a técnica do grupo operativo, desenvolvida por Pichón Riviere, em relação aos
objetivos e execução, analise os seguintes itens:
I- A técnica é abordar, através da tarefa, da aprendizagem, os problemas pessoais relacionados com a
tarefa, levando o indivíduo a pensar; o indivíduo "aprende a pensar", passando de um pensar vulgar para
um pensar científico.
II- Promoção da saúde, prevenção de riscos e agravos, e assistência ao grupo, implicando a
sistematização do conjunto de práticas que vêm sendo desenvolvidas para o enfrentamento dos
problemas e o atendimento das necessidades de saúde.
III- O grupo operativo aquele centrado em uma tarefa de forma explícita (ex.: aprendizado, cura,
diagnóstico de dificuldade), e uma outra tarefa de forma implícita, subjacente à primeira.
IV- A execução da tarefa implica em enfrentar alguns obstáculos que se referem a uma desconstrução de
conceitos estabelecidos - desconstrução de certezas adquiridas.
Não é(são) o(s) objetivo(s) e execução(ões) o que consta apenas:
a) No enunciado I.
b) No enunciado II.
c) No enunciado III.
d) No enunciado IV.
e) Nos enunciados I, II e III.
35. Um dos mecanismos de defesa na psicose que significa rejeição de representações inconscientes e
que envolve a colocação de pensamentos incômodos em áreas relativamente inacessíveis da mente
inconsciente é a:
a) Regressão
b) Denegação
c) Sublimação
d) Compensação
e) Repressão
CONHECIMENTOS GERAIS.
CONHECIMENTOS GERAIS.
Leia o texto seguinte para responder às próximas duas questões.
No exemplar de um velho livro: (Carlos Drummond de Andrade).
Neste brejo das almas
o que havia de inquieto
por sob as águas calmas!
Era um susto secreto,
eram furtivas palmas
batendo, louco, inseto.
Era um desejo obscuro
de modelar o vento,
eram setas no muro.
E um grave sentimento
que hoje, varão maduro,
não punge, e me atormento.
36. Leia os itens e, de acordo com o poema, assinale a alternativa correta.
(i) O eu lírico do poema mostra a aflição pelo desejo de mudar o mundo, coisa que ele tinha muito quando
era mais jovem e perdeu com o passar do tempo.
(ii) Hoje ele é um homem sábio, respeitado, porém acomodado, sem o vigor físico necessário para mudar
as coisas.
(iii) Na terceira estrofe do poema, os dois primeiros versos (Era um desejo obscuro/
de modelar o vento,) mostram a vontade do eu lírico em mudar as coisas, o mundo.
(iv) O eu lírico conjuga, nos cinco primeiros versos do poema, todos os verbos no Pretérito imperfeito do
indicativo. Este tempo verbal expressa uma ação passada não concluída durante o seu processo,
descreve rotinas do passado.
a) Apenas (i), (ii) e (iii) estão corretos.
b) Apenas (ii), (iii) e (iv) estão corretos.
c) Apenas (i), (iii) e (iv) estão corretos.
d) Apenas (ii) e (iii) estão corretos.
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e) Todos os itens estão corretos.
37. As palavras “furtivas”, “obscuro”, “varão” e “não punge” que aparecem no texto, têm os seguintes
significados:
a) Eferentes / estranho / homem rude / não alegra.
b) Disfarçadas / incompreensível / homem respeitável / não dói.
c) Efervescentes / indecifrável / homem jovem / não incomoda.
d) Fagocitárias / inconcluso / homem culto / não passa.
e) Dispendiosas / intolerante / homem comum / não sofre.
À luz da Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro de 2011 à próxima questão.
38. Qualquer interessado poderá apresentar pedido de acesso a informações aos órgãos e entidades
o
referidos (conforme disposto em art. 1 da Lei 12.527), por qualquer meio legítimo, devendo o pedido
conter a identificação do requerente e a especificação da informação requerida.
Acerca disso, julgue as afirmativas com C (certo) ou E (errado) e assinale a alternativa correta.
( ) Para o acesso a informações de interesse público, a identificação do requerente não pode conter
exigências que inviabilizem a solicitação.
( ) Os órgãos e entidades do poder público devem viabilizar alternativa de encaminhamento de pedidos de
acesso por meio de seus sítios oficiais na internet.
( ) São vedadas quaisquer exigências relativas aos motivos determinantes da solicitação de informações
de interesse público.
a) E – C – E
b) C – E – E
c) E – C – C
d) C – E – C
e) C – C – C
39. Use a ferramenta pincel para copiar rapidamente a formatação de uma parte do documento para outra
parte do documento. Selecione apenas a parte do documento que você gosta da aparência, clique em
Pincel e clique na parte do documento que você deseja alterar para a mesma aparência. Tendo em mente
esse assunto, analise as afirmações seguintes e assinale a alternativa correta.
I – No MS-Word 2016, para copiar a formatação para mais de um item, clique duas vezes no Pincel de
Formatação em vez de clicar uma vez. A formatação copiada será aplicada a todos os itens em que você
clicar, até que você pressione Esc.
II – No Ms-Excel 2016, para copiar rapidamente a largura de uma coluna ou linha em uma segunda coluna
ou linha, selecione o título da primeira coluna ou linha, clique em Pincel e, em seguida, clique no título da
segunda coluna ou linha. Você não pode copiar a largura se a coluna ou linha contiver uma célula
mesclada.
III – No MS-PowerPoint 2016, se você tiver adicionado uma animação, você pode usar o Pincel de
animação na guia animações para copiar rapidamente a animação para outro objeto ou slide.
a) Apenas a afirmação II está correta.
b) Apenas a afirmação I está correta.
c) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
d) Apenas as afirmações I e III estão corretas.
e) Todas as afirmações estão corretas.
40. Em 15 de fevereiro de 2018, o Presidente Michel Temer reconheceu a situação de vulnerabilidade
decorrente de fluxo migratório provocado por crise humanitária na República Bolivariana da Venezuela,
considerando:
(i) a crise política, institucional e socioeconômica observada na República Bolivariana da Venezuela ao
longo dos últimos anos;
(ii) a declaração firmada na 50ª Cúpula dos Chefes de Estado do Mercosul e Estados Associados, ocorrida
em Mendoza, Argentina, em 21 de julho de 2017, que reconheceu a ruptura na ordem democrática daquele
país;
(iii) o aumento populacional temporário, desordenado e imprevisível observado no Estado de Roraima em
decorrência do fluxo migratório de pessoas advindas da República Bolivariana da Venezuela nos últimos
meses;
(iv) o impacto desse fluxo migratório na prestação de serviços públicos de saúde, saneamento básico,
segurança pública, entre outros;
(v) a necessidade de acolhimento humanitário no território nacional dessas pessoas advindas da
República Bolivariana da Venezuela.
(Fonte: Decreto nº 9.285 de 15/02/2018).
É verdadeiro o que está posto nos itens:
a) (i) – (ii) – (iii) – (iv) – (v).
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b) (iii) – (iv) – (v), apenas.
c) (i) – (iv) – (v), apenas.
d) (ii) – (iii), apenas.
e) (ii) – (iii) – (iv) – (v), apenas.
RASCUNHO.
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