PREFEITURA MUNICIPAL DE BARBALHA
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

PSICÓLOGO

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME:
RG:

ORGÃO EMISSOR:

UF:

ATENÇÃO
•
•
•
•
•
•
•
•

Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.
Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 20 (Vinte) questões
objetivas de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas cada.
Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause
dúvidas, informe, imediatamente ao Fiscal.
Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços
apropriados, o seu Nome completo, o Número do seu Documento de
Identidade.
Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla
escolha, você receberá um Cartão-Resposta.
As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente,
com caneta esferográfica azul ou preta.
Preenchido o Cartão-Resposta (COM SEU NOME E NÚMERO DE RG),
entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio.
Não será permito sair de sala com o caderno de provas, nem com o gabarito
anotado em nenhum local.

01)
Sobre os sintomas de um paciente quando submetido a um adequado
diagnóstico psicopatológico, NÃO é correto afirmar:
a) nas alucinações, o indivíduo percebe objetos inexistentes como reais;
b) as alucinações cinestésicas têm a ver com as falsas percepções relativas aos
órgãos internos
c) as alucinações, muitas vezes, são acompanhadas de delírios;
d) as ideias deliróides são delírios secundários;
02)
Maria das Neves acabou de sair de uma clínica psiquiátrica, onde, pela
segunda vez, foi tratada de um surto delirante. Ela se queixa de se sentir
observada e perseguida na rua e da persistência de alucinações psíquicas: “ouço
vozes, queria eu ter uma cabeça silenciosa”. Diz de seu pai, violento e autoritário:
“nunca lhe perdoarei por ter sempre batido em minha mãe. Não posso respeitálo, nem amá-lo. Nunca foi um pai para mim. O que fez a minha mãe não posso
justificar. Mas, minha mãe ficou com ele, nunca disse nada. Talvez ela gostasse
disso”. Na situação hipotética acima e à luz da psicopatologia clínica, o diagnóstico
mais provável é:
a) neurose.
b) fobia.
c) psicose.
d) episódio delirante.
03)
Considerando as Teorias da Personalidade, relacione o tipo de energia que
realiza o trabalho psicológico em cada uma das afirmativas abaixo com a
respectiva teoria, e ao final marque a sequência correta:
I. Psicanalítica
II. Humanística
III. Biológica
(
(
(
(
(

) Enfatiza as experiências internas, os pensamentos e os ensinamentos que
criam o autoconceito.
) A neuroquímica desempenha nela importante papel.
) As desordens psicológicas originam-se de lembranças reprimidas e instintos.
) Descreve a personalidade, e não a explica.
) Considera mecanismos de defesa.

a) II, III, I, II e I
b) I, III, I, II e III
c) II, I, II, II e III
d) III, II, I, I e II.
04)
Os testes psicológicos são instrumentos de avaliação ou mensuração de
características psicológicas, constituindo-se um método ou uma técnica de uso
privativo do psicológico. Com relação ao uso de testes na avaliação do paciente
com diagnóstico psiquiátrico, pode-se afirmar que:

a) O uso desses instrumentos de avaliação fica prejudicado pelo estreitamento de
consciência típico dos transtornos psicopatológicos;
b) Não é recomendada a aplicação de testes projetivos de personalidade por
ocasião da remissão dos sintomas produtivos, pelo risco de recidiva do quadro;
c) A realização da anamnese médica prévia à administração dos testes
psicológicos introduz variáveis que podem comprometer a isenção dos seus
resultados;
d) o uso de testes psicológicos não dispensa a análise dos condicionantes
pessoais, familiares e sociais do quadro psicopatológico.
05)
A terapia cognitivo-comportamental vem ganhando maior espaço na
atualidade, especialmente em relação ao tratamento de alguns transtornos
mentais. Sobre essa terapia assinale a afirmativa correta:
a) A terapia cognitivo-comportamental não é considerada uma boa alternativa em
casos de TOC;
b) Um dos problemas da terapia cognitivo-comportamental é a longa duração do
tratamento;
c) No processo diagnóstico que segue o enfoque cognitivo-comportamental, é
comum o uso de escalas paralelamente às entrevistas semiestruturadas;
d) Na terapia cognitivo-comportamental, o terapeuta tem o papel bastante ativo,
estabelecendo as metas que o paciente deve atingir.
06)
Assinale a alternativa que complementa o enunciado. Na formação de
grupos de terapia comportamental cognitiva para tratamento de ansiedade,
a) são dispensadas as entrevistas iniciais, uma vez que se segue um protocolo de
tratamento.
b) constituem critérios de contraindicação: ideações suicida, psicoses atuais,
transtornos de personalidade grave, déficit cognitivo e deficiência física que
afete o funcionamento do grupo.
c) podem ser aceitos novos integrantes, após a seleção, desde que haja
desistência(s).
d) devem ser selecionados entre 10 a 12 participantes, a fim de se oferecer uma
diversidade suficiente de modelos.
07)
A terapia comportamental, baseada nos princípios da Teoria da
Aprendizagem, objetiva a eliminação dos sintomas e a redução do sofrimento.
Indique esses princípios entre os itens abaixo.
I.
II.
III.
IV.

Condicionamento clássico (Pavlov)
Condicionamento operante (Skinner)
Aprendizagem social (Bandura)
Acomodação e assimilação (Piaget)

a) I, II, III e IV.
b) Apenas III e IV.
c) Apenas II e III.
d) apenas I, II e III.

08)
Na relação que se estabelece na entrevista, deve-se contar com dois
fenômenos altamente significativos: a transferência e a contratransferência. A
primeira refere-se:
a) à atualização, na entrevista, de sentimentos, atitudes e condutas
inconsistentes, por parte do entrevistado, que correspondem a modelos que
este estabeleceu no curso do desenvolvimento, especialmente na relação
interpessoal com seu meio familiar.
b) à capacidade do entrevistador e do entrevistado em selecionarem os elementos
essenciais que devem fazer parte do escopo da relação transferencial, criando
significado psicológico para ambos.
c) aos fenômenos que aparecem no entrevistador como emergentes do campo
psicológico que se configura na entrevista.
d)
Ao movimento empático, em que o entrevistador atuará na relação
com o seu cliente em papeis projetados em cenas identificadas por ele como
de extrema tensão emocional.
09)
A descoberta de Freud acerca da resistência dos pacientes levou-o a
formular o princípio fundamental da repressão, descrita como processo:
a) Que ocorre sempre que o paciente apresenta no processo terapêutico,
sintomas de histeria e fuga, deixando o id dominar sua capacidade de realizar
conexões positivas.
b) De bloqueio ou recusa em revelar lembranças dolorosas durante uma sessão
livre de associação.
c) De expulsão ou exclusão de qualquer ideia, lembrança e desejo inaceitáveis da
consciência, deixando-os, no entanto, operar no inconsciente.
d) De bloqueio em identificar situações que podem gerar desconforto racional,
revelando a incapacidade do paciente em resolver problemas enfrentados em
seu cotidiano.

10)
Qual a característica fundamental clínica psicanalítica clássica, que a
diferencia das demais abordagens terapêuticas?
a) Colocar-se numa perspectiva comportamentalista, valorizando as reações
humanas.
b) Explorar as associações livres do sujeito visando à emergência de traumas
inconscientes.
c) Ter uma perspectiva construcionista, analisando os comportamentos
decorrentes das ações concretas.
d) Explorar os elementos inconscientes a partir da regressão pela hipnose.

11)
As medidas de proteção à criança e ao adolescente são aplicáveis sempre
que os direitos reconhecidos no Estatuto da Criança e do Adolescente forem
ameaçados ou violados:
I - por ação ou omissão da sociedade ou do Estado;
II - por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;
III - em razão de sua conduta.
Quais estão corretas?
a) apenas a I.
b) I, II e III.
c) apenas I e II.
d) apenas a III.

12)
Uma criança com 10 anos de idade dá entrada no pronto-socorro, com
história de violência sexual, sendo o agressor um vizinho da família. A criança é
acompanhada de sua mãe, que alega nunca ter notado um comportamento
estranho no vizinho. A equipe fica muito mobilizada com a situação.
Assinale a alternativa INCORRETA sobre a postura a ser adotado pelo
psicólogo solicitado para acompanhar o caso
a) imediatamente encaminhar para um psicólogo de uma unidade de referência,
já que, na unidade de pronto socorro, não há tempo para trabalhar aspectos
emocionais.
b) obrigatoriamente, notificar o conselho tutelar, para providências legais e
sociais, mas, primeiramente, acolher a criança e a mãe.
c) ter um enfoque interdisciplinar, já que os resultados satisfatórios são mais
facilmente alcançados quando existe um diálogo com outros profissionais de
saúde.
d) acolher adequadamente a criança e também a mãe da criança, evitando
atitudes que possam levar à revitimização.
13)
As representações sociais são formas de conhecimento prático que
circulam no dia-a-dia e são orientadas para a comunicação, a compreensão e o
domínio do ambiente social, material e simbólico. Tendo em vista essa definição,
pode-se afirmar que representação social é:
a) Forma de conhecimento que deve ser corrigida pelo conhecimento científico
em todas as áreas.
b) Conceito fundamental para a compreensão dos modos de significar os saberes
psicológicos pelo indivíduo comum.
c) Conceito útil para a psicologia social, mas não para a psicologia clínica.
d) Conhecimento que desconsidera o senso comum e enfatiza o saber científico.

14)
O nível de cuidados oferecidos a jovens em situação de risco para o abuso
de substâncias ilícitas, em um centro de assistência preventiva, é:

a) primário.
b) secundário.
c) terciário.
d) quaternário.
15)
A percepção da saúde como direito de cidadania é um dado novo na
história das políticas sociais brasileiras. Nesse contexto, a noção de saúde tende
a ser percebida como:
a) expressão de decisão e gestão exclusiva do Estado
b) compreensão da saúde como um estado biológico
c) conjunto de condições coletivas de existência com qualidade de vida
d) estado de ausência de patologia

16)
A escuta de crianças em situação de litígio familiar é fundamental para o
psicólogo durante a avaliação. De acordo com as referências técnicas para
atuação em Varas de Família, o objetivo precípuo da escuta é:
a) permitir que a criança decida com quem ficará sua guarda.
b) fazer a acareação com os pais e responsáveis.
c) decidir o regime de visita, portanto, de convivência entre seus pais.
d) Avaliar se a filiação materna e a paterna estão sendo proporcionadas à criança.

17)
Psicólogos e assistentes sociais compõem equipes interprofissionais que
assessoram operadores do Direito. Estes costumam demandar avaliações
psicossociais, o que conduz a uma reflexão teórica sobre a importância de um
trabalho interdisciplinar e não simplesmente multidisciplinar. Nesse contexto de
discussão, assinale a opção que apresenta o conceito de interdisciplinaridade.:
a) As informações tomadas de empréstimo a duas ou mais especialidades, sem
que as disciplinas sejam modificadas ou enriquecidas.
b) A intensidade das trocas entre especialistas com a integração real das
disciplinas no interior de um projeto específico.
c) A justa posição dos recursos de duas ou várias disciplinas sem que haja um
trabalho coordenado da equipe interprofissional.
d) A abolição das fronteiras entre disciplinas no interior de um novo sistema de
pensamento.

18)
O direito inalienável da criança em manter o convívio familiar (...) constitui
o eixo nevrálgico do dispositivo jurídico da guarda compartilhada.
Com relação à guarda compartilhada, assinale a afirmativa correta.:
a) Privilegia a continuidade da relação da criança com ambos os genitores, que
devem se manter implicados nos cuidados com os filhos.
b) É indicada para qualquer tipo de família, inclusive para pais que são
beligerantes e competitivos, pois sempre se revela bem sucedida.
c) Não é indicada na hipótese de identificação da falta conjugal, devendo, nesses
casos priorizar sempre a guarda monoparental.
d) Inova na ampliação do poder familiar, porque prioriza a vontade do genitor com
quem a criança fique mais tempo, quando há divergência de opiniões sobre a
educação.

19)
Com referência a maus-tratos e violência na infância e na adolescência,
assinale a opção correta.
a) Classifica-se como abuso sexual qualquer contato ou interação entre uma
criança e alguém em estágio psicossexual equiparado ou mais avançado de
desenvolvimento.
b) Eventos estressores traumáticos ocorridos na infância constituem fatores de
risco para o desenvolvimento, pois podem provocar prejuízos físicos, sociais,
comportamentais, cognitivos e emocionais.
c) As categorias básicas de maus-tratos são apenas o abuso físico e o abuso
sexual.
d) Violência contra criança ou adolescente difere de maus-tratos, porque a
primeira é definida como uma série de ações repetitivas e intencionais,
enquanto os maus-tratos se referem a atos de omissão ou negligência que
prejudiquem o desenvolvimento saudável do indivíduo.
20)
Os artigos que tratam da Habilitação de Pretendentes para Adoção e da
colocação em família substituta estabelecem a obrigatoriedade do estudo
psicossocial para aferir a capacidade e o preparo dos postulantes para o exercício
da paternidade, destacando que não se deferirá colocação em família substituta
a pessoa que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a natureza da
medida ou não ofereça ambiente familiar adequado.
De acordo com essa avaliação e com a legislação vigente, NÃO poderá ter
acolhido o pedido de habilitação para adoção o pretendente:
a) Que tenha orientação sexual homoafetiva;
b) Que tenha filhos ou seja biologicamente fértil;
c) Cujo cônjuge tenha uma diferença de idade maior que 16 anos.
d) Casado que pretenda adoção monoparental

