
1. Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições
gráficas que possam gerar dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza, peça ao aplicador de
prova para entregar-lhe outro exemplar.

2 Este caderno contém 60 questões objetivas. quatro. Cada questão apresenta alternativas de
resposta, das quais apenas uma é a correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à
resposta assinalada na prova.

3. O cartão-resposta é personalizado e não será substituído, em caso de erro durante o seu
preenchimento. Ao recebê-lo, verifique se seus dados estão impressos corretamente; se for
constatado algum erro, notifique-o ao aplicador de prova.

4. No cartão-resposta, as respostas devem ser marcadas com caneta esferográfica de tinta PRETA,
preenchendo-se integralmente o alvéolo, rigorosamente dentro dos seus limites e sem rasuras.

5. Esta prova tem a duração de , incluindo o tempo destinado à coleta de impressão digital,quatro horas
às instruções e à transcrição para o cartão-resposta.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente da sala e do prédio após decorridas de prova, eduas horas
somente será permitido levar o caderno de prova a partir das , desde que permaneça na16 horas
sala até esse horário.

7. AO TERMINAR, DEVOLVAO CARTÃO-RESPOSTA AOAPLICADOR DE PROVA.

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADOESTE CADERNO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

17/05/2015

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

PRÓ-REITORIA DE  DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E RECURSOS HUMANOS

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS DO QUADRO DE
PESSOAL TÉCNICO-ADMINISTRATIVO EM EDUCAÇÃO DA UFG - 2015

PSICÓLOGO / ÁREA:
CLÍNICA E DA SAÚDE



UFG/CS                                                                                      CONCURSO PÚBLICO                                                                                         TAE/2015

CONHECIMENTOS GERAIS – INFORMÁTICA

▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No editor de texto LibreOffice, (a) Ortografia e Gramática e
(b) Nota de Rodapé são opções que podem ser acessa-
das, respectivamente, nos menus

(A) Ferramentas e Inserir.

(B) Formatar e Tabela.

(C) Editar e Arquivo.

(D) Exibir e Janela.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um dos princípios básicos da informática é o tratamento
das  informações  em  meio  digital,  cuja  manipulação  por
dispositivos  periféricos pode ser somente de entrada de
informações, somente de saída de informações ou de en-
trada e de saída. Os dispositivos possuem capacidades de
armazenamento  diferentes,  tais  como  disco  rígido,  pen
drive, DVD e CD-ROM. As capacidades aproximadas de
unidade de armazenamentos reconhecidas, hoje, são

(A) 2.0TB, 32MB, 4.7 MB e 700KB.

(B) 500GB, 16GB, 7.4TB e 700TB.

(C) 1.0TB, 4MB, 4.7GB e 700GB.

(D) 3.0TB, 8GB, 4.7GB e 700MB.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um usuário de um computador com o sistema operacional
Windows 7, que deseja configurar as permissões de pasta
de arquivos para tornar visíveis arquivos ocultos, deve

(A) escolher a pasta, ir no menu Editar e clicar em Modifi-
car a Pasta na opção renomear Arquivo e Pasta.

(B) abrir a Pasta, clicar com o botão direito e escolher a
opção Geral,  em seguida opção de Modo de Exibi-
ção.

(C) clicar no botão Iniciar do Windows, escolher o painel
de controle e entrar em Geral, escolhendo a aba Ar-
quivo e Pasta.

(D) selecionar a Pasta, ir na aba Organizar, escolher op-
ções de Pasta e Pesquisa e selecionar Modo de Exi-
bição.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A internet é hoje a principal ferramenta para qualquer insti-
tuição desenvolver atividades de gestão, como enviar e-
mail,  postar informações na página e acessar conteúdo.
São aplicativos da internet na respectiva ordem browser,
correio e aplicativo de rede social:

(A) Opera, Outlook e Likedin.

(B) Windows Update, Gmail e Whatsapp.

(C) Google Chrome, Filezilla e Facebook.

(D) Internet Explorer, Hotmail e Firebird.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É um software ou hardware que verifica as  informações
provenientes da internet, com o objetivo de permitir ou blo-
quear o acesso ao computador de acordo com as configu-
rações aplicadas, ajudando a impedir  o acesso indevido
de hackers ou programas maliciosos em um computador
via internet. Essa definição refere-se a

(A) criptografia.

(B) firewall.

(C) antivírus.

(D) phishing.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

informática_superior
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CONHECIMENTOS GERAIS – LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o Texto 1 para responder às questões de 01 a 07.

Texto 1 – Círculo vicioso

Disponível em: <http://www.saiadolugar.com.br/dia-a-dia-do-empreendedor/um-
ciclo-vicioso-que-pode-atrapalhar-a-produtividade-de-uma-empresa/>.  Acesso
em: 30 jan. 2015.

▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando  a  articulação  entre  os  discursos  verbal  e
não verbal, o tema central do Texto 1 é a 

(A) condução respeitosa da equipe de trabalho.

(B) gestão das novas tecnologias para a otimização do
tempo.

(C) administração de conflitos entre os colegas.

(D) formalização dos encaminhamentos burocráticos do
setor.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A coesão do texto é garantida pela indicação da

(A) referencialidade pelas catáforas.

(B) cadencialidade pelas aliterações.

(C) direcionalidade pelas placas.

(D) sequencialidade pelas setas.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O recurso linguístico que faz progredir o texto é

(A) a intransigência dos superiores.

(B) a falta de colaboração da equipe.

(C) o diálogo estabelecido entre as partes envolvidas.

(D) o desencontro entre as expectativas dos grupos.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A articulação textual, indicada pelo título do texto, equivale
ao sentido construído pelo seguinte provérbio:

(A) “Estou em um beco sem saída”.

(B) “Acordou com a avó atrás do toco”.

(C) “Deus ajuda a quem cedo madruga”.

(D) “Não sei se caso ou se compro uma bicicleta”.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os  pontos  de  interrogação empregados  no  texto  têm  a
função de mostrar

(A) o regime de trabalho exigido diante da capacidade da
equipe.

(B) a reação das pessoas diante das soluções apresenta-
das.

(C) a rotina de produção frente às demandas empresariais.

(D) o  compromisso da gerência diante  da  necessidade
coletiva.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O texto mostra um conflito gerado entre as possibilidades
de deliberações  

(A) individuais e coletivas.

(B) objetivas e subjetivas.

(C) humanas e materiais.

(D) virtuais e presenciais.
 
▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A função do pronome “isso” no texto conduz à

(A) indefinição do tema.

(B) remissão metafórica.

(C) referenciação anafórica.

(D) indeterminação do sujeito.

língua_portuguesa_superior
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Leia o Texto 2 para responder às questões de 08 a 10.

Texto 2

Disponível  em:  <http://recortesdelogistica.blogspot.com.br/2014/06/tirinhas-
de-logistica_17.html>. Acesso em: 20 mar. 2015.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O humor da tira é produzido pelo mal-entendido resultante

(A) das escolhas lexicais inadequadas para a interação
face a face.

(B) do uso de diferentes padrões linguísticos para nomear
funções de trabalho.

(C) das relações sociais conflituosas na distribuição das
tarefas cotidianas.

(D) do emprego de expressões inapropriadas entre supe-
riores e subalternos.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A linguagem empregada na tirinha caracteriza

(A) uma forma direta de raciocinar.

(B) uma maneira lógica de pensar.

(C) um estilo coloquial de falar.

(D) um modo espontâneo de ser.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Do último quadro da tirinha, pela associação entre os re-
cursos verbal e não verbal, infere-se que

(A) a profissão referida no anúncio é pouco valorizada.

(B) o jornal veiculou uma propaganda enganosa.

(C) a personagem representa um papel falso. 

(D) o sujeito enunciativo não sabe ler.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

língua_portuguesa_superior
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CONHECIMENTOS GERAIS – MATEMÁTICA 

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em certo estado, de janeiro a junho, 26 mil pessoas migra-
ram de empresa de telefonia móvel, enquanto 20 mil mi-
graram o telefone fixo, mantendo o número original. Se em
todo o país, neste mesmo período, 2,1 milhões de trocas
foram feitas, então qual é o valor que mais se aproxima do
porcentual referente ao total, no estado, representado em
relação ao total do país?

(A) 1,23%

(B) 2,19%

(C) 23,70%

(D) 43,47%

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O dono de um posto de combustíveis fixará os novos pre-
ços do litro de gasolina e de etanol, de modo que a dife-
rença desses preços seja de um real. Além disso, ele quer
que o cliente possa escolher qualquer um dos combustí-
veis, sem precisar fazer a conta para saber qual é mais
vantajoso. Para isto, ele se baseou apenas no gasto com
combustível, considerando um veículo flex, que tem o con-
sumo de um litro de gasolina a cada dez quilômetros per-
corridos, e que, com etanol, percorre sete quilômetros por
litro. Os valores, em reais, que mais se aproximam do de-
sejado pelo dono do posto, são, respectivamente:

(A) 2,099 e 3,099

(B) 2,339 e 3,339

(C) 2,449 e 3,449

(D) 2,579 e 3,579

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma fazenda exportou em 2014 um total de 1 500 tonela-
das de carne bovina. De acordo com o contrato, o paga-
mento foi em reais, mas o valor da arroba do boi foi fixado
em dólar. A taxa de câmbio do dia de pagamento era de um
dólar a R$ 2,26, ao passo que o preço de uma arroba era
US$ 51. Planejando estabelecer um novo contrato para o
ano de 2015, com um mesmo total exportado, 1 500 tone-
ladas, os novos valores são US$ 43 por arroba, com uma
taxa de câmbio de um dólar a R$ 3,20, o fazendeiro quer
calcular a diferença entre o valor total que será arrecadado
em 2015 e o valor total arrecadado em 2014. Com base
nessas informações, o valor, em reais, que mais se aproxi-
ma dessa diferença é:

(A) +33 510,00

(B) +13 694,00

(C) -1 410,00

(D) -12 000,00

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um  comerciante  comprou  e  vendeu  um  certo  produto,
sempre a mesma quantidade, realizando o lucro mensal-
mente como sendo a diferença do valor pago na compra
pelo valor recebido pela venda. O gráfico a seguir  apre-
senta os valores em milhares de reais,  respectivamente,
para compra e venda nos quatro meses iniciais do ano.
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Com  base  nas  informações  apresentadas  no  gráfico,  o
maior lucro ocorreu no mês de

(A) janeiro.

(B) fevereiro.

(C) março.

(D) abril.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quatro  filhas  estavam  na  cozinha no momento  em que
apenas  uma  delas  colocou  o  dedo  no  bolo  confeitado.
Quando a mãe viu a marca de dedo, questionou as crian-
ças para descobrir quem tinha mexido no bolo. Ela ouviu,
então, o relato das quatro filhas: 

– Eu não mexi, diz Joana.
– Foi a Lara, diz Vitória. 
– Foi a Vitória, diz Luna. 
– A Luna não disse a verdade, diz Lara. 

Sabendo  que  somente  um  dos  relatos  tem valor  lógico
falso, então, quem mexeu no bolo foi a filha de nome

(A) Vitória.

(B) Joana.

(C) Luna.

(D) Lara.

matemática_superior
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os desafios dos psicólogos da saúde no século XXI é aju-
dar as pessoas a adotarem e a manterem mudanças em
estilo de vida que promovam vitalidade para toda a vida
(STRAUB, 2005, p.35). Uma das tendências principais da
saúde  pública,  psicologia  e  medicina  que  contribuíram
para moldar esse desafio foi

(A) o aumento na expectativa de vida.

(B) a qualidade de vida.

(C) a perspectiva de vida.

(D) a preocupação com a vida.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São vários os métodos de pesquisa que os psicólogos da
saúde utilizam para estudar como os fatores psicológicos
afetam a saúde. O estudo que compara grupos represen-
tativos de pessoas de várias idades em relação a uma va-
riável dependente é o estudo

(A) longitudinal.

(B) sequencial.

(C) observacional.

(D) transversal.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O exame psíquico constitui uma ferramenta importante para
avaliar os indivíduos, seja em consultórios clínicos, seja em
unidades de saúde mental e/ou em hospitais. Uma pessoa
com  tristeza  (exacerbação  afetiva),  abulia  (alteração  da
conação) e inibição do curso do pensamento apresenta a
síndrome

(A) hipocondríaca.

(B) depressiva.

(C) fóbica.

(D) dissociativa.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Kubler Ross (1989) sugere a existência de cinco estágios
pelos quais o paciente e a família passam ao tomar conhe-
cimento da gravidade de doença. Entre os estágios pro-
postos, aquele no qual pode ser notada a participação di-
reta da família com o paciente, em busca de cura, caracte-
riza o de 

(A) barganha.

(B) aceitação.

(C) revolta

(D) negação.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A técnica de Psicoterapia Breve (PB) tem sua característica
distintiva baseada numa tríade (LEMGRUBER, 1990, p.19).
Os componentes da “tríade de PB” ou da técnica focal são:

(A) processo, transferência e foco.

(B) meta, processo e foco.

(C) atividade, planejamento e foco.

(D) planejamento, processo e foco.

▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Lemgruber (1990, p.37), a base na qual a Psico-
terapia Breve (PB) se apoia para estimular a Experiência
Emocional Corretiva (EEC) e que pode ser produtiva para
o sucesso de uma terapia é a

(A) solução construtiva.

(B) contratransferência.

(C) transferência.

(D) aliança terapêutica.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os cuidados relacionados à saúde vêm despertando nos
profissionais  mais  atenção  à  qualidade  de  vida  (QV)  de
seus pacientes.  As avaliações de QV são realizadas por
meio de instrumentos destinados a medi-la e, predominan-
temente, consistem em questionários. Os instrumentos que
incluem grande parte das dimensões que compõem a QV
são denominados

(A) específicos.

(B) genéricos.

(C) fundamentais.

(D) dimensionais.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo,  Spinelli  e  Neder  (2010,  p.21-24),  “a  perda  da
consciência sobre quem somos é um fato interessante que
levou, ao longo da história da saúde, a dissociação entre
mente, corpo e espírito. A visão dividida do homem leva-nos
a pensar que ora somos apenas físicos, ora somos apenas
emoção”. Uma tendência de compreensão da doença como
uma manifestação do corpo como um todo foi adotada pela
medicina

(A) humanista.

(B) comportamental.

(C) psicossomática.

(D) holística.

psicólogo_área_clínica_saúde
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A psicofarmacologia teve grande influência de

(A) Skinner.

(B) Freud.

(C) Sullivan.

(D) Eysenck.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O psicólogo da saúde pode prestar assistência em diver-
sos níveis de atendimento em saúde pública, a saber na
atenção primária, secundária ou terciária (SPINK, 2007).
Esses níveis de assistência estão relacionados

(A) aos atendimentos prestados nas internações hospita-
lares.

(B) à  assistência  nos  ambulatórios  de  especialidades
médicas ou atendimentos em crise.

(C) à complexidade da doença e seus níveis epidemioló-
gicos para diagnóstico e tratamento.

(D) ao processo saúde-doença e aos aspectos epidemio-
lógicos da população assistida.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Existe um modelo que sugere que algumas pessoas são
mais vulneráveis a doenças relacionadas com o estresse,
porque determinados fatores as predispõem. Este modelo
é denominado

(A) resiliente.

(B) exaustão.

(C) adaptação inespecificada.

(D) diátese.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Psicologia  Positiva  identifica  três  importantes  pilares
para o desenvolvimento dos seus conceitos. São eles:

(A) experiência subjetiva; características individuais; insti-
tuições e comunidades.

(B) experiência consciente; características coletivas; ins-
tituições e grupos.

(C) experiência subjetiva; características grupais; institui-
ções e coletivas.

(D) experiência consciente; características comportamen-
tais; instituições e individuais.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma contribuição importante do movimento da Psicologia
Positiva foi a introdução da discussão sobre o fenômeno

(A) do coping.

(B) da espiritualidade.

(C) do bem-estar.

(D) da resiliência.

▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A forma como as pessoas reagem aos sintomas é bastan-
te influenciada por suas percepções, ou seja, pelas cha-
madas representações

(A) de vida.

(B) da doença.

(C) de morte.

(D) da saúde.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Existem  princípios  que norteiam o trabalho  de  todos os
profissionais vinculados aos cuidados com a saúde e que
constituem campo de reflexão para enfermeiros, médicos,
psicólogos, nutricionistas, fisioterapeutas,  assistentes  so-
ciais, entre outros profissionais. Estes princípios foram de-
senvolvidos pela

(A) Ética.

(B) Moral.

(C) Deontologia.

(D) Bioética.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As políticas públicas têm procurado desfazer o modelo tra-
dicional de organização do cuidado em saúde, centrado na
doença e no atendimento hospitalar. Nesse sentido, a in-
tenção dessas políticas é

(A) potencializar a integração ensino, serviço e pesquisa.

(B) contribuir com a formação de um profissional de saú-
de mais realista.

(C) assegurar uma abordagem integral do processo saú-
de doença com ênfase na Atenção Básica.

(D) manter a prestação de serviços à população.

psicólogo_área_clínica_saúde
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▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Trata-se de um instrumento amplamente utilizado na tera-
pia familiar, na formação de terapeutas familiares, na aten-
ção básica à saúde e, mais recentemente, em pesquisas
sobre família. Tal instrumento denomina-se 

(A) ecomapa.

(B) genograma.

(C) entrevista.

(D) avaliação psicodiagnóstica.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão
no Sistema Único de Saúde foi instituída como uma estraté-
gia de fortalecimento do sistema público de saúde (COTTA
e cols., 2013, p.172). Uma das prioridades dessa política é 

(A) o fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissi-
onal, fomentando a transversalidade e a grupalidade.

(B) a construção do trabalho em equipe interdisciplinar,
fomentando a especificidade e a grupalidade.

(C) a descentralização da gestão de recursos humanos,
como uma ferramenta para implantação adequada do
SUS.

(D) o manejo do controle social com caráter participativo
das principais instâncias gestoras do SUS.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A metodologia de um novo modo de promover saúde em
que duas ou mais equipes, em uma construção comparti-
lhada, criam uma proposta de intervenção e de assegurar
retaguarda especializada a equipes e profissionais encar-
regados da atenção aos problemas de saúde nas áreas de
atenção à criança, à mulher, à saúde mental e à família, é

(A) a equipe de referência.

(B) a gestão de saúde.

(C) o apoio matricial.

(D) o cuidado humanizado.

▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao se referirem à avaliação psicológica, Lopes e Amorim
(2004, p. 53) sustentam que esta avaliação é

(A) uma tarefa que exige do profissional uma preparação
básica para o exercício desta função.

(B) uma atribuição exclusiva do psicólogo, conforme defi-
nição da lei que regulamentou a profissão no Brasil,
em 1962.

(C) uma função importante para viabilizar  a formulação
de um diagnóstico psicológico e o estabelecimento de
um rótulo para o paciente ou indivíduo.

(D) uma prerrogativa que necessita de mais debates em
encontros e congressos de Psicologia, diante da es-
cassez de aporte aos seus princípios e critérios.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

“[...] surgiram como arranjo de organização e de ges-
tão dos serviços de saúde como forma de superar a
racionalidade gerencial tradicionalmente verticalizada,
compartimentalizada e produtora de processo de tra-
balho  fragmentado  e  alienante  para  o  trabalhador.
Nesse sentido, a proposta [...] vai além da responsabi-
lização e chega até a divisão do poder gerencial. As
equipes [...] devem ter algum poder de decisão na or-
ganização, principalmente no que diz respeito ao pro-
cesso de trabalho da equipe.” (BRASIL, 2009, p. 32).

Esta descrição, extraída da obra  Clínica ampliada e com-
partilhada, refere-se à noção de equipe

(A) de apoio terapêutico interprofissional.

(B) multiprofissional de saúde.

(C) de referência e apoio matricial.

(D) transdisciplinar e interprofissional de saúde.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Brasil (2009), o conjunto de propostas de condu-
tas terapêuticas articuladas para um sujeito individual ou
um coletivo, resultante de discussão de uma equipe inter-
disciplinar,  geralmente  dedicada  a  situações  mais  com-
plexas, denomina-se

(A) Psicoterapia breve suportiva.

(B) Intervenções preventivas terciárias.

(C) Construção coletiva de diagnósticos.

(D) Projeto terapêutico singular.
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▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme previsto nas Leis Federais n. 9.961, de 28 de ja-
neiro de 2000, e n. 9.656, de 3 de junho de 1998, o setor
que abriga os serviços privados de saúde, prestados exclu-
sivamente na esfera privada, e que representa uma relação
jurídica entre prestador de serviço privado de saúde e con-
sumidor, organizada por meio de planos de saúde, deno-
mina-se:

(A) Saúde suplementar.

(B) Cooperativismo.

(C) Saúde complementar.

(D) Terceiro setor.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para  Rosalina  Carvalho  da  Silva  (2002),  o  emprego  de
métodos e técnicas que possibilitam e facilitam aos inte-
grantes de um grupo vivenciar seus sentimentos, perceber
determinados fatos ou informações, refletir sobre eles, res-
significando seus conhecimentos e valores, além de per-
ceber as possibilidades de mudanças, caracteriza

(A) o role-play.

(B) as metodologias participativas.

(C) as sessões avaliatórias.

(D) os debates de ideias.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Knobel (1986) considera de grande utilidade teórica e prag-
mática os princípios de estruturação psicopatológica defini-
dos por Enrique Pichon Rivière, sobretudo por permitirem
uma conceituação psicopatológica analítica e orientarem a
complexa tarefa de utilizar esses conhecimentos com senti-
do terapêutico. Dentre tais princípios, encontram-se a

(A) policausalidade e a situação triangular mãe-pai-filho.

(B) continuidade genética e funcional e o ambiente.

(C) mobilidade e interações das estruturas e a hipocon-
dria.

(D) pluralidade fenomênica e a patoneurose.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para Knobel (1986), a estimulação da regressão e a muta-
ção de objetos internos por meio de projeções e introje-
ções como mecanismos fundamentais são aspectos estru-
turantes

(A) da psicoterapia breve.

(B) do tratamento psicanalítico.

(C) da psicoterapia focal.

(D) do tratamento psicodinâmico.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Relatório  do  Ano  Temático  da  Avaliação  Psicológica
(CFP, 2013), define-se que a avaliação psicológica baseia-
se em pressupostos científicos que caracterizam a com-
preensão  de  fenômenos  psicológicos  complexos  e  tem
seus avanços impulsionados pelas

(A) definições de limites que atribuam a identidade à psi-
cologia como ciência e profissão.

(B) demandas de mercado que elevam o saber psicológi-
co à condição de bem social afinado com as políticas
públicas.

(C) pressões de uma ciência que tem buscado definir seu
objeto de estudo, que é destituído de valores sociais.

(D) novas demandas e realidades que têm exigido a res-
significação de métodos,  técnicas  e  teorias  científi-
cas.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Resolução do Conselho Federal de Psicologia que delimi-
ta a atividade de avaliação como específica do psicólogo,
competindo a esse profissional o planejamento e a realiza-
ção do processo avaliativo com base em aspectos éticos,
técnicos e teóricos adequados a cada propósito é a de

(A) n. 010/1997.

(B) n. 018/2002.

(C) n. 002/2003.

(D) n. 013/2007.

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O sistema de avaliação de testes psicológicos, do Conse-
lho Federal de Psicologia, considera testes favoráveis ao
uso na prática do psicólogo

(A) a Bateria Fatorial CEPA e o Bender Infantil – Manual
de Diagnóstico Clínico.

(B) o Teste de Apercepção Infantil  com figuras de Ani-
mais (CAT) e o Perfil Caliper.

(C) a Avaliação dos Interesses Profissionais (AIP) e a Ba-
teria Fatorial de Personalidade.

(D) as Figuras Complexas de Rey e o Manual Prático de
Avaliação do HTP (Casa-Árvore-Pessoa).

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Simonetti (2004), Gardenal, Tegretol, Depakene e Ri-
votril são 

(A) anticonvulsivantes.

(B) anti-hipertensivos.

(C) antiarritímicos.

(D) antipsicóticos.
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▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na Classificação  Internacional  de  Doenças  (CID  10),  os
transtornos mentais e comportamentais estão descritos nos
códigos de

(A) C00.0 a C97.

(B) F00.0 a F99.

(C) P00.0 a P96.9.

(D) T00.0 a T98.3.

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A teoria cognitiva social sugere relações, de forma recíp-
roca, entre os eventos do ambiente, os processos internos
e os comportamentos. Essa teoria, ainda, tem servido para
a estruturação de diversas intervenções na área da psico-
logia.  Para Straub (2005),  constituem fatores apresenta-
dos pela teoria cognitivo social, e que têm influenciado de
maneira importante programas de intervenção bem-suce-
didos: 

(A) as habilidades sociais e a percepção teórica de reso-
lubilidade.

(B) o padrão relacional e a personalidade.

(C) o suporte social e as crenças de saúde. 

(D) as normas sociais percebidas e as crenças na autoe-
ficácia.

▬ QUESTÃO 53 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na psicologia cognitiva (Eysenck & Keane, 1994), a posi-
ção  teórica  de  Lazarus  tem sustentado  a  relação  entre
avaliação cognitiva e experiência emocional.  A forma de
avaliação cognitiva em que é feita uma apreciação dos re-
cursos dos quais um indivíduo poderá depender para lidar
com a situação, denomina-se

(A) pré-avaliação.

(B) avaliação primária.

(C) reavaliação.

(D) avaliação secundária.

▬ QUESTÃO 54 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Bucher (1989, p. 41), dentre as abordagens psi-
cológicas,  encontra-se  aquela  que  “atinge  a  dimensão
subjetiva do candidato, ultrapassando o nível da polidez
social ou aquele da objetividade, desejável em entrevistas
de seleção ou outras”. Tal característica refere-se 

(A) ao psicodiagnóstico.

(B) à entrevista clínica.

(C) ao contrato terapêutico.

(D) à avaliação psicométrica.

▬ QUESTÃO 55 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para Arzeno (1995), tanto a característica de quem faz a
solicitação, quanto a idade cronológica, o nível sociocultu-
ral, o grupo étnico e o momento vital do paciente são fato-
res a serem considerados

(A) no laudo psicológico.

(B) na psicoterapia breve e focal.

(C) na seleção da bateria de testes.

(D) no parecer psicológico.

▬ QUESTÃO 56 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Morris e Maisto (2004), é uma terapia de
insight a

(A) centrada no cliente.

(B) familiar.

(C) racional-emotiva.

(D) de casal.

▬ QUESTÃO 57 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Uma pessoa busca ajuda do psicólogo da saúde e relata
preocupação com um defeito na aparência, sendo que o
mesmo é imaginado; ainda que tenha uma ligeira anoma-
lia física, a sua preocupação é acentuadamente excessiva
e a preocupação lhe causa sofrimento significativo ou pre-
juízo  no  funcionamento  social,  ocupacional  e  em outras
áreas  importantes  da  sua  vida.  Sua  preocupação  não
pode ser melhor explicada por outro transtorno mental (por
exemplo, por meio da anorexia ou da bulimia nervosas).
Tais  características,  segundo  o  DSM  IV,  indicariam  um
transtorno

(A) hipocondríaco.

(B) dismórfico corporal.

(C) somatoforme indiferenciado.

(D) de autoimagem.

▬ QUESTÃO 58 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Francisco Martins (2003), as característi-
cas de um bebedor assintomático, como primeiros “black-
outs”, drinques às escondidas, preocupação com a bebida,
copos inteiros de um só gole e negação de beber, indicam
a fase do alcoolismo denominada

(A) crucial ou básica.

(B) crônica.

(C) de doenças físicas

(D) prodrômica.
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▬ QUESTÃO 59 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Baseado nos estudos de Froma Walsh sobre resiliência fa-
miliar (Dell´Aglio, Koller e Yunes, 2006), flexibilidade, coe-
são e  recursos sociais  e  econômicos  constituem o  pro-
cesso-chave de resiliência familiar denominado

(A) padrão de organização.

(B) sistema de crenças.

(C) técnica de comunicação.

(D) fator protetivo.

▬ QUESTÃO 60 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a teoria de desenvolvimento bioecológico
humano,  de  Yuri  Bronfenbrenner  (1979/1996,  2004),  que
privilegia o desenvolvimento humano no contexto, a família
constitui o

(A) macrossistema.

(B) mesosssitema.

(C) microssistema.

(D) exossistema.
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