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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

           No começo da tarde desta quarta-feira (10), o 

ministro Joaquim Barbosa foi eleito presidente do Supremo 

Tribunal Federal. Nove dos dez ministros da Corte votaram em 

Barbosa, que atualmente é o relator do processo do mensalão. 

Ele será o primeiro negro a assumir o posto no país.  

           Pela tradição do STF, a presidência deve ser definida 

com base no critério antiguidade. Um dos votos foi para o 

ministro Ricardo Lewandowski. O novo presidente, que cumpre 

dois anos de mandato, é eleito por meio de um sistema de 

rodízio entre os integrantes da instituição, permitindo a 

alternância do poder.   

             "Eu gostaria de agradecer a todos os colegas pela 

confiança em eleger-me ao cargo de presidente da corte", 

afirmou Barbosa. (Revista Época) 

 

1- No texto, há o emprego do vocábulo „mensalão‟, termo 

cunhado recentemente pelo ex-deputado Roberto Jefferson ao 

denunciar determinada prática realizada ilegalmente com 

dinheiro de campanhas eleitorais. Assinale a alternativa abaixo 

que contém uma interpretação verdadeira do significado que o 

termo tomou no vocabulário da atualidade: 

 

A. Mensalidade 

B. Mesada 

C. Propina 

D. Crime eleitoral 

E. Golpe político 

 

2- O vocábulo „mensalão‟ é formado pelo adjetivo „mensal‟ 

acrescido do sufixo „ão‟. Acerca desse acréscimo assinale a 

alternativa correta: 

 

A. O sufixo „ão‟ tem valor afetivo na palavra em questão. 

B. Em „mensalão‟, o sufixo foi acrescentado pelo seu valor 

ético. 

C. „ão‟ foi empregado incorretamente no vocábulo, pois 

esse sufixo só pode ser empregado no sentido 

aumentativo. 

D. O sufixo assume um valor pejorativo. 

E. O sufixo „ão‟ é geralmente acrescido a termos que se 

referem a atos contrários à lei. 

 

3- Segundo o texto, „Pela tradição do STF, a presidência 

deve ser definida com base no critério antiguidade.’ Isso 

quer dizer que o critério de antiguidade: 

 

A. É uma convenção 

B. É uma obrigatoriedade 

C. É antiquado 

D. É imperativo 

E. É imprevisível 

 

4- „permitindo a alternância do poder.’  

 

Assinale a alternativa correta quanto à análise da oração 

destacada e sua relação com os outros termos do período. 

 

A. Tem valor de adjetivo, embora não seja introduzida por 

um pronome relativo. 

B. Não pode ser classificada como oração, pois o verbo está 

numa forma nominal. 

C. É uma oração e acrescenta uma informação suplementar 

a um termo já explicito. 

D. Não é uma oração e funciona como complemento a um 

nome reafirmado em termo anterior. 

E. Apenas seria oração se estivesse na forma reduzida de 

infinitivo. 

5- Assinale a alternativa correta acerca das intenções do autor 

do texto: 

 

A. O leitor comum seria incapaz de identificar os elementos 

de crítica apenas observando as imagens. 

B. A imagem formada por duas partes de certo modo 

antagônicas é a chave de leitura do contexto criado para 

criticar a devastação da natureza. 

C. A divisão da imagem em duas partes deixa clara a ação 

que a evolução das espécies, inclusive da humana, teve 

no planeta até o momento presente. 

D. Numa charge o contexto é tudo. Por isso, o diálogo entre 

público alvo e conhecimento de mundo se estabelece de 

maneira precária no texto acima. 

E. Criticar a ação do homem é o elemento desencadeador da 

produção do autor. Isso fica claro quando vemos o 

elemento humano em total destaque na imagem acima. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6- Qual a alternativa correta acerca do humor no texto? 

 

A. O humor acontece já no primeiro quadrinho, quando um 

dos falantes faz uma proposta inusitada ao outro. 

http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/joaquim-barbosa/
http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/mensalao/
http://revistaepoca.globo.com/palavrachave/ricardo-lewandowski/
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B. Dá-se pela incapacidade que os interlocutores apresentam 

em utilizar o código (a língua portuguesa). 

C. Há expressões que foram empregadas fora do seu sentido 

„de dicionário‟, o que dificulta o alcance do humor pelo 

autor do texto. 

D. Na verdade, o humor se dá apenas pelo contexto 

incomum em que ocorre a ação, muito mais do que pelo 

emprego da linguagem. 

E. Ele ocorre pelo deslocamento da expressão de seu 

sentido habitual. 

 

7- A ideia central do texto está na oposição entre dois 

conceitos. São eles: 

 

A. Humor e crítica 

B. Comédia e tragédia 

C. Senso crítico e senso comum 

D. Conotação e Denotação 

E. Linguagem Verbal e Não- Verbal 

 

8- Na construção: „Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia 

a pé.‟ Observe o emprego dos verbos sublinhados em relação 

ao período como um todo e assinale a alternativa correta: 

 

A. Estão no pretérito perfeito e indicam que a ação verbal só 

se realizará se a condição se der anteriormente. 

B. Estão no pretérito perfeito e indicam que a ação verbal se 

situa posteriormente á condição. 

C. Estão no futuro do pretérito e indicam que a ação verbal é 

posterior à condição. 

D. Estão no pretérito imperfeito e é comum a substituição 

desse tempo pelo condicional, principalmente na 

conversação informal. 

E. Estão no pretérito imperfeito e é comum a substituição do 

condicional por esse tempo, sobretudo na oralidade. 

 

9- „Se eu fosse a cultura, saltava do veículo e ia a pé.‟ 

Qual a alternativa correta quanto à relação estabelecida entre as 

orações do período acima? 

 

A. A primeira oração estabelece relação de condição com a 

imediatamente posterior, porém a seguinte é 

independente do período. 

B. A primeira oração estabelece relação de condição com as 

outras duas. 

C. A última oração é coordenada, por isso não depende da 

conjunção da oração anterior para introduzi-la. 

D. As três orações são independentes e apenas se relacionam 

subordinadamente. 

E. A duas orações do período são subordinadas e 

estabelecem entre si uma relação de coordenação. 

 

OBAMA, QUEM DIRIA, É CERVEJEIRO! 

 

Presidente usa cerveja apenas para angariar simpatizantes e 

trabalhar seu marketing político ou realmente é um 

apreciador? 

 

Seja por uma inteligente ação de marketing para aumentar a 

popularidade, seja porque realmente gosta, a verdade é que nos 

últimos tempos o presidente norte-americano Barack Obama 

vem aparecendo constantemente com um belo copo de cerveja 

nas mãos. E não são copos modestos! 

Preparando terreno para as próximas eleições e após ver sua 

popularidade perder força recentemente, o presidente pode estar 

usando a boa e velha cerveja como forma de ganhar novamente 

a simpatia do eleitor americano. Além disso, seu principal 

opositor, Mitt Romney, é totalmente careta. O candidato da 

oposição para a presidência dos Estados Unidos é mórmon, 

religião com duríssimas restrições à bebida alcoólica. 

Ou seja, se Obama gosta ou não de uma boa cerveja, 

possivelmente não se questiona.  

 

10- Por que o emprego da vírgula é obrigatório no título: 

OBAMA, QUEM DIRIA, É CERVEJEIRO! 

 
A. Para separar uma oração intercalada entre o sujeito e o 

predicado da oração. 

B. Para isolar o aposto. 

C. Para destacar um vocativo. 

D. Para isolar uma oração subordinada adjetiva restritiva. 

E. Para isolar uma oração subordinada adjetiva explicativa. 

 

11 - Qual dos trechos abaixo reitera a dúvida sobre o gosto de 

Barack Obama por cerveja? 

 

A.  „Obama vem aparecendo constantemente com um belo 

copo de cerveja nas mãos.‟ 

B. „não são copos modestos!‟ 

C.  „Seja por uma inteligente ação de marketing para 

aumentar a popularidade, seja porque realmente gosta...‟ 

D. „Preparando terreno para as próximas eleições e após ver 

sua popularidade perder força recentemente‟ 

E. „seu principal opositor, Mitt Romney, é totalmente 

careta.‟ 

 

12- Em qual das alternativas está um texto que foi alterado e 

agora contém um erro de concordância? 

 

A. Mesmo concorrendo com o registro negado pela Lei da 

Ficha Limpa e outros problemas, como falta de 

documentos e atraso em pagamento de multas, quase 6 

mil candidatos receberam 3,4 milhões de voto nas 

eleições de domingo passado.  

B. Levantamento do Congresso em Foco baseado em 

informações do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) mostra 

que boa parte dos candidatos barrados por decisões 

judiciais ainda estão sub júdice, esperando a análise de 

um recurso para reverter a decisão inicial. 

C. O candidato mais votado entre os que concorreram com 

registro barrado é Celso Giglio (PSDB). Deputado 

estadual, ele disputou a prefeitura de Osasco contra 

outros cinco candidatos. 

D. Seu principal adversário foi Jorge Lapas (PT), que 

substituiu o deputado João Paulo Cunha (PT-SP) na 

corrida. 

E. Cunha desistiu de concorrer após ser condenado pelo 

Supremo Tribunal Federal (STF) por peculato, corrupção 

passiva e lavagem de dinheiro no processo do mensalão. 

 

 

http://congressoemfoco.uol.com.br/category/ficha-limpa/
http://congressoemfoco.uol.com.br/category/ficha-limpa/
http://congressoemfoco.uol.com.br/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/joao-paulo-e-o-setimo-parlamentar-condenado-pelo-stf/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/joao-paulo-e-o-setimo-parlamentar-condenado-pelo-stf/
http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/joao-paulo-e-o-setimo-parlamentar-condenado-pelo-stf/
http://congressoemfoco.uol.com.br/category/mensalao/
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O amor à distância  

 

Os brasileiros estão ficando cada vez mais móveis. Nascem em 

uma cidade, estudam em outra cidade, arranjam trabalho 

(quando arranjam trabalho) numa terceira, numa quarta, numa 

quinta cidade. Uma situação que repercute nas amizades, na 

relação com parentes e até na vida dos casais. Não é raro hoje 

que homem e mulher passem algum tempo, às vezes um longo 

tempo, separados. No caso de gente jovem, esta situação pode 

resultar de vestibular: o rapaz vai cursar a faculdade num lugar, 

a moça em outro. Curiosamente, problemas também surgem 

quando os dois fazem vestibular para uma mesma faculdade. A 

Folha de São Paulo publicou uma matéria a respeito, mostrando 

os conflitos que emergem quando o casalzinho está disputando 

uma vaga. Um psicoterapeuta foi ouvido a respeito e acabou 

confessando que ele próprio terminara um relacionamento 

quando, ao contrário da namorada, passara no vestibular: “Eu 

não tinha com quem comemorar.”. 

*** 

Mesmo quando os dois podem comemorar juntos, a perspectiva 

de uma separação geográfica não é agradável. Verdade que no 

passado, quando a comunicação e as viagens eram difíceis, isto 

era ainda pior. Frequentemente a paixão dependia da 

correspondência, do correio. Cartas de amor acabaram fazendo 

história, e isto foi o que aconteceu com os tristemente famosos 

amantes do século doze, Abelardo e Heloísa. 

 

13- Segundo o texto: 

 

A. O brasileiro, ao longo do tempo passou a sentir 

dificuldade de fixar-se em um único lugar até quando 

encontra trabalho. 

B. Faculdade, trabalho e casamento não impedem que o 

brasileiro crie empecilhos à própria mobilidade. 

C. A mobilidade do brasileiro é um fato, e interfere o 

aspecto emocional dos envolvidos. 

D. Um psicoterapeuta usou sua experiência de vida para 

retificar a ideia de que a disputa por uma mesma vaga 

numa universidade pode separar um casal. 

E. Para ilustrar uma história do século XII, o texto cita 

exemplos atuais. 

 

14- Assinale a alternativa em que a mudança na estrutura da 

frase não mudou o sentido que a mesma tem no texto acima: 

 

A. Às vezes homem e mulher passam algum tempo 

separados e não é raro que o passem juntos.  

B. No caso de gente jovem, esta situação pode resultar num 

vestibular. 

C. Ao mesmo tempo, problemas surgem quando os dois 

fazem vestibular para uma mesma faculdade. 

D. A perspectiva de uma separação geográfica não é 

agradável se os dois podem comemorar juntos. 

E. Quando a comunicação e as viagens eram difíceis, isto 

era ainda pior de se perceber. 

 

 

 

 

 

15- “Mesmo quando os dois podem comemorar juntos, a 

perspectiva de uma separação geográfica não é agradável.” 

 

A expressão sublinhada pode ser substituída por qual dos 

termos abaixo, sem que haja alteração de sentido ou correção 

gramatical? 

 

A. A iminência 

B. A inexistência 

C. O retrocesso 

D. O propósito 

E. A atrocidade 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- São princípios do Código de Ética Profissional do 

Psicólogo, exceto: 

 

A. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a 

qualidade de vida das pessoas e das coletividades e 

contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de 

negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão.  

B. O psicólogo atuará com responsabilidade social, 

analisando crítica e historicamente a realidade política, 

econômica, social e cultural.  

C. O psicólogo contribuirá para promover a universalização 

do acesso da população às informações, ao conhecimento 

da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos 

da profissão. 

D. O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja 

efetuado com dignidade, rejeitando situações em que a 

Psicologia esteja sendo aviltada. 

E. Nenhuma das alternativas acima. 

 

17- Ainda sobre o Código de Ética Profissional, são deveres 

fundamentais dos psicólogos: 

 

I. Conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir este 

Código. 

II. Assumir responsabilidades profissionais somente por 

atividades para as quais esteja capacitado pessoal, 

teórica e tecnicamente; 

III. 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; 

IV. Prestar serviços profissionais em situações de 

calamidade pública ou de emergência, sem visar 

benefício pessoal; 

 

A soma dos itens corretos, é igual a:  

 

A. 10 

B. 5 

C. 7 

D. 8 

E. 3 
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18- Ao Psicólogo é permitido, exceto: 

 

A. Zelar para que a comercialização, aquisição, doação, 

empréstimo, guarda e forma de divulgação do material 

privativo do psicólogo sejam feitas conforme os 

princípios do Código 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. 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.  

D. Levar ao conhecimento das instâncias competentes o 

exercício ilegal ou irregular da profissão, transgressões a 

princípios e diretrizes deste Código ou da legislação 

profissional. 

E. Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que 

caracterizem negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade ou opressão.  

 

19- Ao Psicólogo é vedado: 

 

I. Acumpliciar-se com pessoas ou organizações que 

exerçam ou favoreçam o exercício ilegal da profissão 

de psicólogo ou de qualquer outra atividade 

profissional; 

II. Ser conivente com erros, faltas éticas, violação de 

direitos, crimes ou contravenções penais praticados 

por psicólogos na prestação de serviços profissionais; 

III. Prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a 

serviços de atendimento psicológico cujos 

procedimentos, técnicas e meios não estejam 

regulamentados ou reconhecidos pela profissão; 

IV. Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, 

ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a 

qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de 

suas funções profissionais.  

 

A. I e II apenas.  

B. II e III apenas.  

C. I, II e IV apenas.  

D. I, II e III apenas.  

E. I, II, III e IV.  

 

20- Considere V para item verdadeiro e F, para falso quanto às 

proibições as quais o profissional em Psicologia deve seguir: 

 

(   )  Desviar para serviço particular ou de outra instituição, 

visando benefício próprio, pessoas ou organizações 

atendidas por instituição com a qual mantenha qualquer 

tipo de vínculo profissional.  

(   )  Prestar serviços profissionais a organizações concorrentes 

de modo que possam resultar em prejuízo para as partes 

envolvidas, decorrentes de informações privilegiadas.  

(   )  Prolongar, desnecessariamente, a prestação de serviços 

profissionais.  

 

(   )  Pleitear ou receber comissões, empréstimos, doações ou 

vantagens outras de qualquer espécie, além dos honorários 

contratados, assim como intermediar transações 

financeiras.  

 

A. V – V – V – V  

B. F – V – F – V  

C. V – F – F – V  

D. V – F – F – F  

E. V – V – V – F  

 

21- Ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o Psicólogo: 

 

I. Levará em conta a justa retribuição aos serviços 

prestados e as condições do usuário ou beneficiário; 

II. Estipulará o valor de acordo com as características da 

atividade e o comunicará ao usuário ou beneficiário 

antes do início do trabalho a ser realizado; 

III. Assegurará a qualidade dos serviços oferecidos 

independentemente do valor acordado. 

 

A. I apenas.  

B. II apenas.  

C. III apenas.  

D. I e II apenas.  

E. I, II e III.  

 

22- O Psicólogo poderá intervir na prestação de serviços 

psicológicos que estejam sendo efetuados por outro 

profissional, nas seguintes situações: 

 

I. A pedido do profissional responsável pelo serviço; 

II. Em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou 

usuário do serviço, quando dará imediata ciência ao 

profissional; 

III. Quando informado expressamente, por qualquer uma 

das partes, da interrupção voluntária e definitiva do 

serviço; 

IV. Quando se tratar de trabalho multiprofissional e a 

intervenção fizer parte da metodologia adotada. 

 

A. I e III apenas.  

B. II apenas.  

C. I, II e III apenas.  

D. I, III e IV apenas.  

E. I, II, III e IV.  

 

23- Assinale a afirmativa incorreta: 

 

A. É dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim 

de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade 

das pessoas, grupos ou organizações, a que tenha acesso 

no exercício profissional. 

B. Nas situações em que se configure conflito entre as 

exigências decorrentes do disposto no Art. 9º e as 

afirmações dos princípios fundamentais deste Código, 

excetuando-se os casos previstos em lei, o psicólogo 

poderá decidir pela quebra de sigilo, baseando sua 

decisão na busca do menor prejuízo. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS GATOS – PE  

CONCURSO PÚBLICO  

  

 

SUPERIOR – 22 – PSICÓLOGO 

Página 5 

C. Quando requisitado a depor em juízo, o psicólogo 

poderá prestar informações, considerando o previsto 

neste Código. 

D. Nos documentos que embasam as atividades em equipe 

multiprofissional, o psicólogo registrará apenas as 

informações necessárias para o cumprimento dos 

objetivos do trabalho. 

E. Nenhuma das afirmativas.  

 

24- O psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e 

atividades voltadas para a produção de conhecimento e 

desenvolvimento de tecnologias: 

 

1. Avaliará os riscos envolvidos, tanto pelos procedimentos, 

como pela divulgação dos resultados, com o objetivo de 

proteger as pessoas, grupos, organizações e comunidades 

envolvidas; 

2. Garantirá o caráter voluntário da participação dos 

envolvidos, mediante consentimento livre e esclarecido, 

salvo nas situações previstas em legislação específica e 

respeitando os princípios deste Código; 

3. Garantirá o anonimato das pessoas, grupos ou 

organizações, salvo interesse manifesto destes; 

4. Garantirá o acesso das pessoas, grupos ou organizações aos 

resultados das pesquisas ou estudos, após seu 

encerramento, sempre que assim o desejarem. 

 

A. 1 e 2 apenas.  

B. 2 e 3 apenas.  

C. 1, 2, 3 e 4. 

D. 3 e 4 apenas. 

E. 1, 2 e 3 apenas.  

 

25- Julgue os itens a seguir: 

 

I. Caberá aos psicólogos docentes ou supervisores 

esclarecer, informar, orientar e exigir dos estudantes a 

observância dos princípios e normas contidas neste 

Código. 

II. O psicólogo não divulgará, ensinará, cederá, 

emprestará ou venderá a leigos instrumentos e técnicas 

psicológicas que permitam ou facilitem o exercício 

ilegal da profissão. 

III. O psicólogo, ao participar de atividade em veículos de 

comunicação, zelará para que as informações 

prestadas disseminem o conhecimento a respeito das 

atribuições, da base científica e do papel social da 

profissão. 

IV. No atendimento à criança, ao adolescente ou ao 

interdito, deve ser comunicado aos responsáveis o 

estritamente essencial para se promoverem medidas 

em seu benefício. 

 

A. Há apenas uma afirmativa correta.  

B. Há apenas duas afirmativas corretas.  

C. Há três afirmativas corretas. 

D. Há quatro afirmativas corretas. 

E. Não há afirmativa correta. 

 

 

26- O psicólogo, ao promover publicamente seus serviços, por 

quaisquer meios, individual ou coletivamente: 

 

1. Informará o seu nome completo, o CRP e seu número 

de registro; 

2. Fará referência apenas a títulos ou qualificações 

profissionais que possua; 

3. Divulgará somente qualificações, atividades e recursos 

relativos a técnicas e práticas que estejam 

reconhecidas ou regulamentadas pela profissão; 

4. Não utilizará o preço do serviço como forma de 

propaganda; 

5. Não fará previsão taxativa de resultados; 

6. Não fará auto-promoção em detrimento de outros 

profissionais; 

7. Não proporá atividades que sejam atribuições 

privativas de outras categorias profissionais; 

8. Não fará divulgação sensacionalista das atividades 

profissionais. 

 

A. 1, 3, 4, 5 e 6 .  

B. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 

C. 3, 4, 5 , 6 e 7.  

D. 1, 2, 3, 5, 6 e 7. 

E. 4, 5, 6, 7 e 8. 

 

27- As transgressões dos preceitos deste Código constituem 

infração disciplinar com a aplicação das seguintes penalidades, 

na forma dos dispositivos legais ou regimentais: 

 

I. Advertência; 

II. Multa;  

III. Censura pública; 

IV. Suspensão do exercício profissional, por até 30 (trinta) 

dias, ad referendum do Conselho Federal de 

Psicologia; 

V. Cassação do exercício profissional, ad referendum do 

Conselho Federal de Psicologia. 

 

A. I, II, III, IV e V.  

B. I, II e III apenas.  

C. II e III apenas. 

D. I, II, III e IV apenas. 

E. I, III e IV apenas.  

 

28- Quanto à Fenomenologia, assinale a alternativa incorreta: 

 

A. O objetivo do método fenomenológico é alcançar a 

intuição das essências. 

B. Trata dos fenômenos perceptíveis, extinguindo a 

separação entre o sujeito e o objeto. 

C. Essa filosofia surgiu no século XIX, a partir dos estudo 

de Franz Brentano e teve em sua corrente de estudos os 

filósofos Edmund Husserl, Martin Heidegger, e Merleau-

Ponty. 

D. É similar ao positivismo, analisando a realidade no ponto 

de vista coletivo.  

E. Busca interpretar o mundo através da consciência de um 

determinado sujeito, segundo as suas experiências. 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS GATOS – PE  

CONCURSO PÚBLICO  

  

 

SUPERIOR – 22 – PSICÓLOGO 

Página 6 

29- Caracteriza-se por um sentimento de apreensão 

desagradável, vago, acompanhado de sensações físicas como 

frio no estômago, opressão no peito, palpitações, transpiração, 

dor de cabeça ou falta de ar, dentre várias outras. É uma 

resposta a uma ameaça desconhecida. É um sinal de alerta, que 

adverte sobre perigos iminentes e capacita o indivíduo a tomar 

medidas para enfrentar ameaças.  

 

A. anorexia  

B. bulimia 

C. ansiedade 

D. depressão 

E. fobia social  

 

30- Manifesta-se sob a forma de alterações do comportamento 

(rituais ou compulsões, repetições, evitações), dos pensamentos 

(obsessões como dúvidas, preocupações excessivas) e das 

emoções (medo, desconforto, aflição, culpa, depressão). Sua 

característica principal é a presença de obsessões: pensamentos, 

imagens ou impulsos que invadem a mente e que são 

acompanhados de ansiedade ou desconforto, e das compulsões 

ou rituais: comportamentos ou atos mentais voluntários e 

repetitivos, realizados para reduzir a aflição que acompanha as 

obsessões.Dentre as obsessões mais comuns estão a 

preocupação excessiva com limpeza (obsessão) que é seguida 

de lavagens repetidas (compulsão). 

 

A. bulimia 

B. fobia social  

C. depressão 

D. TOC 

E. anorexia  

 

31- Quanto à Síndrome do Pânico, a alternativa correta é: 

 

A. Trata-se da preocupação excessiva que antecede o 

evento. Como o paciente com pânico nunca sabe quando 

sofrerá nova crise, está sempre apreensivo. Quando 

associa a possibilidade de nova crise a algum local ou 

situação tende a esquivar-se dele, devido à ansiedade 

vinculada. Portanto, a evitação é um comportamento 

decorrente da atribuição do local a sua crise.  

B. É um transtorno caracterizado pelo medo excessivo de 

ser o foco da atenção de outras pessoas e nessa 

circunstância, fazer algo ridículo ou humilhante.  

C. Era denominado até bem pouco tempo de psicose 

maníaco-depressiva. 

D. O medo intenso de ganhar peso leva o individuo a se 

utilizar de várias estratégias que vão desde a recusa em 

alimentar-se de forma saudável, pois vira vítima de 

tabelas calóricas, até o uso abusivo de laxantes e 

diuréticos, auto-indução a vômitos e prática de exercícios 

intensos. 

E. Nenhuma das afirmativas.  

 

32- Postula que o comportamento depende em grande medida 

do que ocorre em função das contingências (fatores ou 

variáveis) ambientais. 

 

A. Comportamentalismo 

B. Fenomenologia 

C. Psicose 

D. Esquizofrenia 

E. Retardo mental  

 

33- Apresenta os transtornos mentais e de comportamento e 

outras condições que podem ser foco de atenção do clínico. 

 

A. Transtornos Clínicos.  

B. Transtornos de Personalidade Retardo Mental.  

C. Problemas Psicossociais e Ambientais. 

D. Avaliação Global do Funcionamento (AGF). 

E. Condições Médicas Motivacionais.  

 

34- Quanto à Intersetorialidade como eixo estruturante na 

atenção à saúde, assinale a alternativa incorreta: 
 

A. Como o próprio nome sugere, entendia-se como uma 

assistência destinada às populações em situações de 

risco, as quais eram amparadas por profissionais de 

pouca qualificação e com o emprego de ações 

possuidoras de tecnologias simples e de baixo custo.  

B. A intersetorialidade não se apresenta como um dos eixos 

estruturantes das políticas públicas de saúde.  

C. Um dos recursos disponíveis no eixo da Atenção 

Primária à Saúde (APS) é a intersetorialidade, cuja 

potência confere aos profissionais da saúde novas 

possibilidades de prestar uma assistência mais integral e 

de forma resolutiva, incrementando novas visões 

paradigmáticas a esses profissionais. 

D. A promoção da saúde, centrada na qualidade de vida, 

passa, assim, a ser desenvolvida com a centralidade no 

usuário e no seu envolvimento ativo num processo de 

educação em saúde para o auto–cuidado. 

E. A intersetorialidade incorre, portanto, em mudanças na 

organização, tanto dos sistemas e serviços de saúde, 

como em todos os outros setores da sociedade, além da 

necessidade de revisão do processo de formação dos 

profissionais que atuam nessas áreas (Junqueira, 2000).  

 

20. Sobre a Reforma Psiquiátrica brasileira, julgue os itens a 

seguir: 

  

I. A humanidade convive com a loucura há séculos e, antes 

de se tornar um tema essencialmente médico, o louco 

habitou o imaginário popular de diversas formas.  

II. Com o avanço das teorias organicistas, o que era 

considerado como doença moral passa a ser 

compreendido também como uma doença orgânica. 

III. As técnicas de tratamento empregadas pelos organicistas 

eram as mesmas empregadas pelos adeptos do tratamento 

moral, o que significa que, mesmo com uma outra 

compreensão sobre a loucura, decorrente de descobertas 

experimentais da neurofisiologia e da neuroanatomia, a 

submissão do louco permanece e adentra o século XX. 

 

Está (estão) correto(s): 
 

A. I e II apenas. 

B. II e III apenas. 

C. I, II e III. 

D. I e III apenas. 

E. II apenas. 
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36- Considere V para afirmativa verdadeira e F para falsa: 

 

(   )  A partir da segunda metade do século XX, impulsionada 

principalmente por Franco Basaglia, psiquiatra italiano, 

inicia-se uma radical crítica e transformação do saber, do 

tratamento e das instituições psiquiátricas. Esse movimento 

inicia-se na Itália, mas tem repercussões em todo o mundo 

e muito particularmente no Brasil.  

(   )  Importantes acontecimentos como a intervenção e o 

fechamento da Clínica Anchieta, em Santos/SP, e a revisão 

legislativa proposta pelo então Deputado Paulo Delgado 

por meio do projeto de lei nº 3.657, ambos ocorridos em 

1989, impulsionam a Reforma Psiquiátrica Brasileira.  

(   )  A Política de Saúde Mental no Brasil promove a redução 

programada de leitos psiquiátricos de longa permanência, 

incentivando que as internações psiquiátricas, quando 

necessárias, se deem no âmbito dos hospitais gerais e que 

sejam de curta duração.  
 

A sequência correta, de cima para baixo, é:  
 

A. F – V – V  

B. V – F – V  

C. F – F – V  

D. V – V – V  

E. V – V – F  
 

37- Julgue os itens a seguir sobre os Manicômios judiciários: 

 

I. A Reforma psiquiátrica brasileira há muito discute o 

mandato social da psiquiatria e modifica com 

responsabilidade a prática asilar. 

II. É relativamente recente, no entanto, a discussão do 

manicômio judiciário, duplo espaço de exclusão e 

violência. Estima-se que 4.000 cidadãos brasileiros 

estejam hoje internados compulsoriamente nos 19 

Hospitais de Custódia e Tratamento Psiquiátrico ou 

Manicômios Judiciários em funcionamento no país. 

III. Estes hospitais, não sendo geridos pelo Sistema Único 

de Saúde, mas por órgãos da Justiça, não estão 

submetidos às normas gerais de funcionamento do 

SUS, ao PNASH/Psiquiatria (com única exceção dos 

Hospitais de Custódia do Rio de Janeiro), ou ao 

Programa Anual de Reestruturação da Assistência 

Hospitalar Psiquiátrica.  

 

Está (estão) correto(s):  

 

A. II apenas.  

B. I e II apenas.  

C. II e III apenas.  

D. I, II e III.  

E. I e III apenas.  

 

38- Quanto ao papel estratégico dos CAPS, assinale a 

alternativa incorreta: 

 

A. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), entre todos 

os dispositivos de atenção à saúde mental, têm valor 

estratégico para a Reforma Psiquiátrica Brasileira.  

B. Os CAPS não são os articuladores estratégicos da política 

de saúde mental num determinado território.  

C. É o surgimento destes serviços que passa a demonstrar a 

possibilidade de organização de uma rede substitutiva ao 

Hospital Psiquiátrico no país.  

D. É função dos CAPS prestar atendimento clínico em 

regime de atenção diária, evitando assim as internações 

em hospitais psiquiátricos; promover a inserção social 

das pessoas com transtornos mentais através de ações 

intersetoriais; regular a porta de entrada da rede de 

assistência em saúde mental na sua área de atuação e dar 

suporte à atenção à saúde mental na rede básica.  

E. É função dos CAPS organizar a rede de atenção às 

pessoas com transtornos mentais nos municípios. 
 

39- Julgue os itens a seguir sobre os CAPS: 
 

I. Os CAPS devem ser substitutivos, e não complementares 

ao hospital psiquiátrico. 

II. Cabe aos CAPS o acolhimento e a atenção às pessoas 

com transtornos mentais graves e persistentes, 

procurando preservar e fortalecer os laços sociais do 

usuário em seu território. 

III. De fato, o CAPS é o núcleo de uma nova clínica, 

produtora de autonomia, que convida o usuário à 

responsabilização e ao protagonismo em toda a trajetória 

do seu tratamento. 
 

Está (estão) correto(s):  
 

A. II apenas.  

B. I e II apenas.  

C. II e III apenas.  

D. I, II e III.  

E. I e III apenas.  
 

40- Assinale a alternativa incorreta: 

 

A. A base de uma boa terapia não está na relação 

terapêutica. A boa terapia se desenrola fora de um 

enquadre clínico. 

B. A psicoterapia é um valioso recurso para lidar com as 

dificuldades da existência em todas as formas que o 

sofrimento humano pode assumir como transtornos 

psicopatológicos, distúrbios psicossomáticos, crises 

existenciais , estados de sofrimento, conflitos 

interpessoais, etc.  

C. A psicoterapia é também um espaço favorável ao 

crescimento e amadurecimento, um lugar/tempo/modo 

privilegiado de criar intimidade consigo mesmo, de 

estabelecer diálogos construtivos e transformar padrões 

estereotipados de funcionamento, restabelecendo o 

processo formativo e criativo de cada um.  

D. A Psicoterapia oferece uma oportunidade de 

compreender e mudar os padrões relacionamento 

interpessoal. Os problemas vinculares são fonte de 

incontáveis sofrimentos, favorecendo a ocorrência de 

inúmeras doenças. 

E. A Psicologia Clínica ocupa um lugar fundamental na área 

da saúde, por oferecer uma visão integrada do ser 

humano, incluindo as dimensões psíquica, orgânica, 

social e espiritual agindo conjuntamente na produção da 

existência humana, assim como de seus equilíbrios e 

desequilíbrios. 

 


