
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMANDARÉ – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2014 

  

 

SUPEIOR – 16 – PSICÓLOGO(A); 17 – PSICÓLOGO(A) ESCOLAR. 

Página 1 

15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
 

01- Pode-se considerar como uma interpretação correta do se 

pretendeu representar na pintura: 

 

A. A falta de subjetividade. 

B. Um mundo disforme. 

C. A ausência estética. 

D. A mistura monocromática de cores. 

E. A leveza da natureza. 
 

Leitores sem leitura 

No vácuo de sua elite cultural, Brasil vira uma sociedade de 

letrados sem exercício 

Por Luiz Costa Pereira Junior 

 

O Brasil é uma sociedade de letrados sem leitura. 

Segundo a Câmara Brasileira do Livro, há quase 90 milhões de 

pessoas letradas no Brasil, mas uma parcela grande desse bolo 

simplesmente não lê nada: são 14 milhões de alfabetizados sem 

leitura, todos maiores de 15 anos.   

Esse grupo não é de analfabetos funcionais, o dos que 

aprenderam a escrever ou ler o nome, só isso ou pouco mais. 

Eles representam antes 15% do total de brasileiros capaz de 

entender o que lê. São parte da elite cultural. 

1/3 do leitor da classe A admite ter total falta de prazer com o 

ato de ler. 

1 em 4 pessoas AB dizem que não leem por preguiça ou 

impaciência.  

1 em 4 pessoas com nível superior diz que não gosta de ler, 

nem pega num livro depois dos 19 anos se não for por 

obrigação (em geral, a pedido da escola ou em razão do 

emprego). 

 

Diferenças 

O mercado editorial cresceu nos últimos anos, mas o consumo 

de obras de qualidade se mistura nas estatísticas às de best-

sellers e papel pintado com prosa caça-níquel, obras religiosas 

ou de autoajuda. 

A demanda por leitura não é consistente o bastante para 

sustentar livrarias por todo o país.  

O país tem hoje 1.800 livrarias, metade no estado de São Paulo, 

cuja capital tem cerca de 200 livrarias. O Rio de Janeiro tem 

umas 150. Acre e Amapá são os que menos têm: três cada. 

É pouco. O Brasil tem 1 livraria para cada 84.500 habitantes. 

Os Estados Unidos tem 1 para 15 mil e os argentinos, 1 para 50 

mil - o que legitimou o mito de que só Buenos Aires teria mais 

livrarias que todo o Brasil (mas lá há não mais de 400). 

Conclusão: o pouco hábito de leitura da elite brasileira é que 

tem se tornado responsável pelo grosso da bobagem editorial 

consumida no país. 

02- Qual das sentenças baixo resume corretamente a ideia 

central do texto? 

 

A. Apesar do crescimento do mercado editorial brasileiro os 

leitores continuam preterindo os Best Sellers em favor 

dos clássicos. 

B. Um grande vácuo de leitores no Brasil aparece entre a 

parcela mais escolarizada do país. 

C. Apesar dos analfabetos funcionais não serem computados 

como leitores, eles entraram na estatística porque 

aprenderam a escrever o nome. 

D. O grupo de leitores possíveis no Brasil só lê por 

exigência profissional. 

E. Dos 90 milhões mais escolarizados, apenas 15% pode ser 

considerado leitor. 

 

03- Nas frases abaixo, retiradas do texto, foram feitas algumas 

alterações. Apenas uma NÃO apresenta problemas de regência 

e/ou concordância de acordo com a norma padrão. Assinale-a: 

 

A. 1/3 do leitor da classe média admitem ter total falta de 

prazer com o ato de ler. 

B. 1 em 4 pessoas AB diz que não leem por preguiça ou 

impaciência. 

C. Eles representam antes 15% do total de brasileiros 

capazes de entender o que leem. 

D. 1 em cada 4 pessoas com nível superior diz que não 

gostam de ler... 

E. É  14 milhões de alfabetizados sem leitura, todos maiores 

de 15 anos. 

 

04- Em: ―se mistura nas estatísticas às de best-sellers e papel 

pintado com prosa caça-níquel, obras religiosas ou de 

autoajuda‖, identificamos: 

 

A. O emprego do estrangeirismo ‗best- sellers‘  que não 

encontra eco na sociedade pós acordo ortográfico. 

B. Em ‗autoajuda‘, o erro de grafia foi proposital, pois 

objetivou provar que leitores inexperientes não 

reconhecem os fonemas representados por U e L. 

C. ‗Prosa‘ pode ser considerada como um arcaísmo devido à 

crescente adesão das pessoas à comunicação via internet. 

D. ‗Papel pintado‘ é um termo cunhado pelos ilustradores de 

obras literárias e é pouco conhecido por leitores 

contumazes. 

E.  ‗Caça-níquel‘ foi empregado num contexto de 

significação incomum ao seu significado imediato. 

 

05- Sobre  ―o que legitimou o mito de que só Buenos Aires 

teria mais livrarias que todo o Brasil‖, assinale a alternativa 

correta: 

 

A. Só a Argentina tem mais livrarias por mil habitantes do 

que o Brasil. 

B. O fato de a Argentina ter muitas livrarias gerou a crença 

de que sua capital teria mais leitores que o Brasil. 
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C. Mesmo o Brasil possuindo maior número de livrarias, a 

capital portenha, sozinha, tem a fama de abrigar mais 

estabelecimentos do tipo que o nosso país. 

D. A histórica rivalidade entre o nosso país e a Argentina 

deu origem a diversas anedotas, entre elas a de que o 

Brasil todo não venceria o vizinho nem em quantidade de 

livrarias. 

E. Mitos e lendas são uma constante nos lugares mais 

remotos e não seria diferente naqueles que demarcam as 

regiões fronteiriças entre o Brasil e Argentina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

06- O humor da charge surge: 

 

A. Da resposta inesperada. 

B. Da ironia proposital. 

C. Do preconceito linguístico. 

D. Da reforma ortográfica. 

E. Do traço do artista. 

 

07- Em qual dos trechos NÃO haveria necessidade de emprego 

do hífen de acordo com a norma padrão da língua? 

 

A. ―Eu sou a Moça-Fantasma. 

O meu nome era Maria, 

Maria-Que-Morreu-Antes.‖( Carlos Drummond de 

Andrade) 

 

B. ―Em novembro chegaram os signos. 

O céu nebuloso não filtrava 

estrelas anunciantes 

nem os bronzes de São José junto ao Palácio 

Tiradentes 

tangiam a boa-nova.‖ ( Carlos Drummond de 

Andrade) 

 

C. ―gêmeos todos ali, te levarão  

a uma aventura só — macia, mansa —  

e hás de ser sempre um homem caminhando  

ao encontro da amada, a já bem-vinda  

mas, porque amada, segue a cada instante  

chegando — como noiva para as bodas.‖ (Thiago de 

Mello) 

 

D. ―Sofrendo, o semi-árido 

Sem poder a quem recorrer, 

Vivendo passando sede 

Pensando como sobreviver‖ (Luciêde de Jesus Silva) 

E. ―Música é Poesia 

Se a poesia não existisse 

As borboletas não sairiam do casulo 

O zero seria nulo 

As flores perderiam seus odores 

O arco-íris não teria sete cores 

E nem haveria o sol na lua 

Se a poesia não existisse‖ (Tico Santa Cruz) 

 

08- Qual dos trechos abaixo a relação entre ocorrência de crase 

e emprego, ou não, do acento grave NÃO foi respeitada? 

 

A. Mesclar o antigo com o novo é algo que sempre traz 

resultados surpreendentes, e a simplicidade do 

projeto Museum of Selfies não tira nem um pouco a sua 

graça. 

B. A ideia é da designer e profissional de marketing Olivia 

Muus, que fez o experimento em uma visita à uma 

galeria de Copenhagem e gostou do resultado. 

C. A brincadeira, que inclui um iPhone, uma mão e a 

pintura de um retrato rapidamente virou uma série, 

apelidada de Museum of Selfies. 

D. ―Eu tirei uma foto apenas por diversão, e gostei de ver 

como algo tão simples podia mudar a característica da 

imagem, dando um novo significado à expressão do rosto 

do retrato‖, explica ela. 

E. O bacana é que o projeto aceita colaborações de quem se 

dispuser a criar uma versão de selfie de museu – basta 

encaminhar a foto paramusemofselfies@gmail.com 

 

Galanteio de Putin a primeira-dama chinesa é censurado 

em Pequim 

 
  O movimento ocorreu enquanto o presidente chinês, Xi 

Jinping, estava distraído conversando com o presidente dos 

Estados Unidos, Barack Obama. Após um breve bate-papo com 

Peng, Putin levantou-se rapidamente, pegou um xale e 

envolveu-o em torno dos ombros da primeira-dama. Ela sorriu 

graciosamente, agradeceu, e sentou-se, mas um pouco mais 

tarde entregou o artigo para um assistente. 

A emissora estatal China Central Television (CCTV) flagrou o 

momento e o comentarista da TV relatou o gesto cavalheiresco 

de Putin. As principais agências de notícias chinesas 

rapidamente publicaram o vídeo, que também começou a 

circular na mídia social do país. A ocasião ainda gerou uma 

hashtag #PutindáseucasadoaPengLiyuan no Weibo, uma 

espécie de Twitter da China. No entanto, poucas horas depois 

da divulgação do filme, ele foi censurado. 

A mídia estatal chinesa controla rigidamente a reputação dos 

dirigentes superiores do governo. Inclusive, os nomes dos 

principais líderes da China são muitas vezes alguns dos termos 

mais fortemente censurados na mídia social chinesa. 

Além disso, a campanha anticorrupção arrebatadora do atual 

presidente aponta a infidelidade como um sinal e um sintoma 

de suborno. E dado os crescentes laços econômicos e militares 

da China com a Rússia, qualquer comportamento não 

apropriado, é certamente estritamente proibido no país.  

 
( O Globo 11/11/2014 9:06) 

 

http://museumofselfies.tumblr.com/
mailto:musemofselfies@gmail.com
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09- Em qual dos períodos a seguir o verbo ‗envolver‘ tem o mesmo sentido 

que na notícia? 

 

A. ―Cisco: toda conversa envolve o negócio.‖ ( Felipe 

Dreher) 

B. ―Mas, enfim, os cabelos iam acabando, por mais que eu 

os quisesse intermináveis. mas, desejei penteá-los por 

todos os séculos dos séculos, tecer duas tranças que 

pudessem envolver o infinito por um número inominável 

de vezes.‖ (Machado de Assis) 

C. ―Uma lua enorme, de prata e ouro, iluminava os jacarés, 

elefantes, cobras, onças, tudo quanto é animal de Deus ali 

reunido, envolvidos na sinfonia improvisada no meio das 

árvores. Até que o músico, sempre tocando, abriu a 

última jaula do último animal - um tigre.‖ (Millôr 

Fernandes) 

D. ― e teve a seu filho primogênito; envolveu-o em faixas e 

o deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar 

para eles na estalagem.‖ (Lucas2:7) 

E.  

 

10- A ideia expressa em ―mas um pouco mais tarde entregou o 

artigo para um assistente‖ e sua relação com as demais orações 

do período é: 

 

A. A da quebra de uma expectativa. 

B. De negação do afirmado anteriormente. 

C. De um incidente sem importância. 

D. Da explicação do que foi levantado. 

E. De uma sequência de fatos cotidianos. 

 

11- A ‗censura‘ foi aplicada: 

 

A. Por causa do recente enfoque dado às relações entre os 

dois países envolvidos no incidente diplomático em 

questão. 

B. Porque ficou evidente a distração do dirigente chinês em 

relação à esposa, o que é imperdoável na cultura daquele 

país. 

C. Devido a uma campanha nacional que não permite que 

haja citações sobre dirigentes do governo na internet. 

D. Pela repercussão baseada na visão que os chineses têm em relação a 

interações públicas entre homens e mulheres. 

E. Fundamentada na crença de que há uma estreita relação entre 

infidelidades e corrupção na China. 

 

12- Uma informação verdadeira que se pode depreender do texto é: 

 

A. Um dos sinais de envolvimento amoroso é a troca de xales. 

B. Na China, a corrupção de agentes políticos se estende até as esposas 

dos mais altos dirigentes. 

C. A emissora estatal chinesa costuma focar em situações inusitadas ao 

fazer transmissão de eventos. 

D. O Weibo é especializado em criar hashtags com conteúdo político. 

E. O governo chinês possui grande controle da internet. 

13- Em: ―que também começou a circular na mídia social do 

país‖, o pronome relativo faz referência a qual termo 

antecedente? 

 

A. Principais 

B. Agências de notícias 

C. Vídeo 

D. Circular 

E. Mídia social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14- Podemos afirmar que na charge: 

 

A. A visão estereotipada das variantes regionais produziu o efeito de 

humor. 

B. A caracterização das personagens não condiz com a objetividade dos 

balões de fala. 

C. É um exemplo de que o preconceito com o diferente é comum em 

todas as regiões. 

D. Mostra que as divisões regionais brasileiras surgiram do preconceito 

linguístico. 

E. Pode servir como base para a análise das diferenças sócio culturais 

brasileiras geradas pelo acesso restrito à educação formal. 

 

15- Em qual dos trechos a seguir houve desvio da norma padrão na grafia de 

um vocábulo? 

 

A. O suspeito só não conseguiu matar a mãe de sua filha, 

porque o dono do bar interveio e o segurou. O homem 

ficou imobilizado até a chegada da polícia. 

B. É plaxe dos parlamentares assinar presença em uma 

comissão para garantir quórum e deixar o plenário para 

participar de outras atividades. 

C. Atlético-PR e Santos empatam jogo de 

pouca pretensão em Curitiba. 

D. Com intuito de chamar atenção para sua mais recente 

linha de dispositivos móveis, a Sony resolveu 

disponibilizar três filmes gratuitos. 

E. Segundo os médicos, problemas como rinite, sinusite e 

uma simples gripe são causas possíveis de perda ou 

redução do olfato. 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- Referente às perspectivas de estudo do desenvolvimento 

humano é INCORRETO afirmar: 

  

A. Para os teóricos Ambientalistas, entre eles Skinner e 

Watson, as crianças nascem como tábulas rasas, que vão 

aprendendo tudo do ambiente por processos de imitação 

ou reforço.  

B. Para os teóricos Inatistas, como Chomsky, as crianças já 

nascem com tudo que precisam na sua estrutura biológica 

para se desenvolver. Nada é aprendido no ambiente, e 

sim apenas disparado por este.  

C. Para os teóricos Construcionistas, tendo como ícone 

Piaget, o desenvolvimento é construído a partir de uma 

interação entre o desenvolvimento biológico e as 

aquisições da criança com o meio.  

D. Na perspectiva Evolucionista, influenciada pela teoria de 

Fodor, o desenvolvimento humano se dá em relação nas 

trocas entre parceiros sociais, através de processos de 

interação e mediação. 

E. Na visão de desenvolvimento Psicanalítica, em que 

temos como expoentes Freud, Klein, Winnicott e 

Erikson, procura-se entender o desenvolvimento humano 

a partir de motivações conscientes e inconscientes da 

criança, focando seus conflitos internos durante a 

infância e pelo resto do ciclo vital. 

 

17- Referente ao interacionismo e Vygotky é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Para Vygotsky, a relação entre pensamento e linguagem é 

estreita. A linguagem (verbal, gestual e escrita) é nosso 

instrumento de relação com os outros e, por isso, é 

importantíssima na nossa constituição como sujeitos. 

Além disso, é através da linguagem que aprendemos a 

pensar.  

B. A tese principal de Vygotsky é que o desenvolvimento 

precede a socialização, porém suas relações sociais e suas 

estruturas levam ao desenvolvimento das funções sociais.  

C. A construção do conhecimento é mediada pela interação 

entre vários sujeitos e suas relações. É um processo de 

internalização no qual ocorre a apropriação pela criança 

das idéias, da linguagem e de todo um conjunto de 

experiências que permeiam o aprendizado e que 

preservam a cultura.  

D. Para Vygotsky a linguagem é essencial no processo do 

conhecimento, pois é por meio desta que as funções 

mentais se formam e o que implica na transmissão de 

determinado saber e ou cultura. É a linguagem que 

permite a mediação entre o sujeito e o objeto de 

conhecimento.  

E. Para Vygotsky a cultura é o universo de significados que 

permitem a criança construir a interpretação do mundo 

real.  

 

 

 

 

 

18- Da teoria Sociodinômica, de Jacoby Levi Moreno, 

classifica-se como sociodinânica: 

 

A. Teste Sociométrico 

B. Psicoterapia de grupo 

C. Role-playing 

D. Psicodrama 

E. Sociodrama 

 

19- São características definidoras da ansiedade relacionada à 

morte, EXCETO: 

 

A. Preocupação com o impacto da própria morte sobre as 

pessoas significativas. 

B. Pesquisas exageradas relacionadas ao tema morte. 

C. Medo do processo de morrer. 

D. Medo de demora de morte. 

E. Medo de morte prematura que impeça o alcance de metas 

importantes de vida. 

 

20- São características desenvolvimento associadas à idade de 

crianças de 1 a 3 anos e meio, EXCETO: 

 

A. Estabelece autocontrole, tomada de decisão, 

independência própria (autonomia). 

B. Extremamente curiosa, a criança prefere fazer as coisas 

de forma independente. 

C. Tenta estabelecer-se como igual aos pais, mas 

independente. 

D. Muito egocêntrico: acredita que controla o mundo. 

E. Aprende as palavras por meio de sentido. 

 

21- Como um distúrbio do autoconceito pode incluir uma 

mudança em um ou na combinação de seus três componentes 

(imagem corporal, auto-estima, identidade pessoal), e como a 

natureza da mudança que causa a alteração pode ser muito 

variada, não existe uma resposta ―típica‖ para este diagnóstico. 

As reações podem incluir, principalmente, EXCETO: 

 

A. Recusa em olhar-se no espelho. 

B. Tentativas inapropriadas de dirigir o próprio tratamento. 

C. Comportamento autodestruitivo (álcool, abuso de 

drogas). 

D. Demonstração de hostilidade para com pessoas 

aparentemente não saudáveis. 

E. Evidências de mudanças na capacidade de avaliar a 

relação do corpo com o ambiente. 

 

22- M.J.R, 48 anos, feminino, não tem moradia, dormi na 

calçada de uma loja, e toma banho em um bar. Pedi dinheiro 

rua para poder se alimentar. M.J.R sofre que tipo de violência: 

 

A. Institucional 

B. Populacional 

C. Urbana 

D. Social 

E. Extrafamiliar 
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23- Sinais de alerta nas admissões nos serviços de saúde para 

casos de negligência e/ou violência infantil, EXCETO: 

 

A. Internações frequentes. 

B. Absenteísmo no acompanhamento ambulatorial. 

C. Acidentes repetitivos (mesmo que com frequência 

esperada). 

D. Enfermidades passíveis de prevenção. 

E. Pais que se recusam a aceitar conduta claramente 

benéfica para seus filhos (vacinas, por exemplo). 

 

24- De acordo com o CID-10 para que seja diagnosticado o 

autismo deve ter pelo menos: 

 

A. 3 dos 12 itens especificados devem ser satisfeitos. 

B. 5 dos 10 itens especificados devem ser satisfeitos. 

C. 8 dos 16 itens especificados devem ser satisfeitos. 

D. 10 dos 18 itens especificados devem ser satisfeitos. 

E. 9 dos 18 itens especificados devem ser satisfeitos. 

 

25- O Centro de Atenção Psicossocial para Álcool e outras 

Drogas (CAPS AD), estabelecido pela portaria do Ministério da 

Saúde nº 336 de 19 de fevereiro de 2002, é um equipamento de 

cuidado, articulado em rede, voltado para ―pacientes com 

transtornos decorrentes do uso e dependência de substâncias 

psicoativas‖ (BRASIL, 2002).  As atividades disponíveis no 

CAPS AD incluem, EXCETO:  

 

A. Atendimento individual (medicamentoso, psicoterápico, 

de orientação, entre outros). 

B. Atendimento em grupos (psicoterapia, grupo operativo, 

atividades de suporte social, entre outras).  

C. Atendimento em oficinas terapêuticas executadas por 

profissional de nível médio ou técnico. 

D. Visitas e atendimentos domiciliares. 

E. Atendimento à família. 

 

26- Segundo o DSM-IV, A característica essencial de um 

Ataque de Pânico é um período distinto de intenso medo ou 

desconforto acompanhado por pelo menos 4 de 13 sintomas 

somáticos ou cognitivos. Estão entre estes 13 sintomas, 

EXCETO: 

 

A. Sensações de falta de ar ou sufocamento. 

B. Tristeza profunda. 

C. Dor ou desconforto torácico. 

D. Náusea ou desconforto abdominal. 

E. Tontura ou vertigem. 

 

27- Para critérios do DSM-IV-TR para esquizofrenia requer-se 

____ sintomas por ____ mês, mas _____ meses de sintomas 

prodrômicos ou residuais. 

 

A alternativa que preenche corretamente as lacunas é: 

 

A. Cinco / um / dez 

B. Três / um / seis 

C. Dois / um / cinco 

D. Cinco / dois / sete 

E. Três / dois / seis 

 

28- Para classificar Transtorno Hipercinético, segundo o CID-

10, é fundamental a criança ter atenção comprometida e 

hiperativa. Ambas são necessárias e devem ser evidentes em 

mais de uma situação, como na escola, em casa e na clínica. 

São outras características presentes neste transtorno, segundo o 

CID-10, EXCETO: 

 

A. Falta de inibição em relacionamentos sociais. 

B. Imprudência em situações que envolvem perigo. 

C. Zombarias impulsivas das regras sociais. 

D. Os transtornos de aprendizagem e inabilidade motora, 

porém, quando presentes, não devem fazer parte do 

diagnóstico real do transtorno hipercinético. 

E. Associação ao transtorno de conduta. 

 

29- No desenvolvimento infantil, é característico da fase 

intermediária da segunda infância, EXCETO: 

 

A. Atividade perceptual - motora refinada. 

B. Intensa aprendizagem comportamento altamente 

moldado. 

C. Ganhos em controle emocional. 

D. Tipificação sexual é avançada por um grupo homogêneo 

e pela companhia do pai ou da mãe. 

E. Reconhecimento de seus próprios limites e sensibilidade 

às exigências dos adultos ajuda a sua auto-regulação do 

comportamento. 

 

30- São atributos essenciais da terapia comportamental, 

EXCETO: 

 

A. A terapêutica do comportamento não costuma ser 

diretiva. 

B. O modelo comportamental considera que os sintomas 

têm um valor relativo, influenciado por fenómenos 

sócio-culturais.  

C. Indivíduos diferentes podem sofrer da mesma doença 

por causas diferentes, carecendo de intervenção 

terapêutica diversa. Ex: neurose fóbica. 

D. Os transtornos do comportamento só se podem 

esclarecer a partir do conhecimento das circunstâncias 

antecedentes e consequentes que os determinam. Umas e 

outras podem estar dentro ou fora do indivíduo. 

E. A ―análise funcional‖deve esgotar todas as situações que 

envolvem antes e depois o aparecimento dos sintomas 

por forma a captar (se possível) um denominador 

comum. 

 

31- Kretschemer tipos de constituição/biótipo. Altos e esguios; 

introvertidos; tendências esquizoides refere-se à: 

 

 

A. Constituição pícrica. 

B. Constituição laptosómica. 

C. Constituição disfásica. 

D. Constituição corpórea. 

E. Constituição projetiva. 
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32- São fases do processo terapêutico na psicopatologia 

narrativa, EXCETO: 

 

A. Recordação: identificar elementos episódicos da 

experiência. 

B. Objetivação: explorar a multiplicidade do mundo 

sensorial. 

C. Subjetivação: identificar a variedade de experiências 

internas, emocionais e cognitivas. 

D. Apropriação: diferenciação de significações da 

experiência. 

E. Projeção: elaboração de possibilidades alternativas para 

narrativas de futuro.  

 

33- São característicos da reforma psiquiátrica, EXCETO: 

 

A. Nasce da crítica à violência e ineficácia  do manicômio.  

B. Constitui-se a partir de 1991, com as primeiras diretrizes 

já no âmbito do SUS. 

C. Sustenta-se em tradições teóricas e históricas diversas. 

D. Apoia-se fortemente nos movimentos sociais e no 

protagonismo de usuários e familiares. 

E. Incide sobre os centros de formação e produção de 

conhecimento. 

 

34- Do Código de Ética de Psicologia, Art. 20 – afirma que o 

psicólogo, ao promover publicamente seus serviços, por 

quaisquer meios, individual ou coletivamente, EXCETO: 

 

A. Informará o seu nome completo, local de trabalho, o CRP 

e seu número de registro. 

B. Fará referência apenas a títulos ou qualificações 

profissionais que possua. 

C. Divulgará somente qualificações, atividades e recursos 

relativos a técnicas e práticas que estejam reconhecidas 

ou regulamentadas pela profissão. 

D. Não utilizará o preço do serviço como forma de 

propaganda. 

E. Não proporá atividades que sejam atribuições privativas 

de outras categorias profissionais. 

 

35- É um transtorno do tipo apenas quantitativo: 

 

A. Estreitamento patológico 

B. Obnubilação 

C. Delirium 

D. Estado crepuscular 

E. Confusão mental 

 

36- Observando as diretrizes fundamentais dos diagnósticos do 

transtorno psicopatológico: 

 

I. O diagnóstico de transtorno psiquiátrico, do ponto de 

vista psicopatológico, pode ser clínico ou laboratorial.  

II. O diagnóstico psicopatológico pode ser baseado em 

possíveis mecanismos etiológicos aventados pelo 

entrevistador. 

III. Não existem sintomas psicopatológicos totalmente 

específicos em um determinado transtorno mental. 

IV. O diagnóstico psicopatológico é em inúmeros casos 

apenas possível pela observação do curso da doença. 

Estão CORRETAS: 

 

A. Apenas o I. 

B. II, III, IV. 

C. I, III, IV. 

D. III, IV. 

E. I, II, III, IV. 

 

37- São transtornos orgânicos, EXCETO: 

 

A. Consciência 

B. Sensopercepção  

C. Orientação 

D. Memória 

E. Inteligência 

 

38- São distúrbios psicomotores, EXCETO: 

 

A. Instabilidade psicomotora. 

B. Atrofia múltipla psicomotora. 

C. Inibição psicomotora. 

D. Lateralidade cruzada. 

E. Imperícia. 

 

39 - A cultura determina além disso a reação das pessoas a 

determinados tipos de doença. Essa é uma possível explicação 

para o fato de a esquizofrenia ter uma prognose mais positiva 

nos países em desenvolvimento do que nos países 

industrializados. Segundo  Tseng (2001), esse é que tipo de 

fator sócio-cultural sobre os transtornos mentais? 

 

A. Efeito pato-seletivo. 

B. Efeito pato-plástico. 

C. Efeito pato-facilitante. 

D. Efeito pato-reativo. 

E. Idioma de estresse. 

 

40- São diretrizes da Rede De Atenção Psicossocial (RAPS), 

EXCETO: 

A. Respeito aos direitos humanos, garantindo a autonomia, a 

liberdade e o exercício da cidadania. 

B. Promoção da equidade, reconhecendo os determinantes 

sociais da saúde. 

C. Garantia da articulação e integração dos pontos de 

atenção das redes de saúde no território, qualificando o 

cuidado por meio do acolhimento, do acompanhamento 

contínuo e da atenção às urgências. 

D. Ênfase em serviços de base territorial e comunitária, 

diversificando as estratégias de cuidado com participação 

e controle social dos usuários e de seus familiares. 

E. Organização dos serviços em rede de atenção à saúde 

regionalizada, com estabelecimento de ações 

intersetoriais para garantir a integralidade do cuidado. 

 

 


