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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)
Privacidade das crianças na internet: quem
deixou você postar isso?

O bebê sentou sozinho. Click. Aprendeu a
segurar o pé. Click. Se lambuzou inteiro de
papinha. Click. Caiu um dente de leite. Click. Se
antes os registros da infância eram guardados
como preciosidades em empoeirados álbuns de
família, no mundo frenético e digital da pósmodernidade eles encontraram uma nova
plataforma: as redes sociais. E nem é preciso
esperar por uma ocasião especial para publicar
fotos e vídeos. O café da manhã, o caminho
para a escola, a hora do almoço e até o banho...
Tudo é pretexto para um novo post.
É fato que misturar a vida real com a digital é
um caminho sem volta. “No passado, havia uma
separação muito clara entre a vida presencial e
a digital. Hoje, isso não existe mais”, explica a
pesquisadora de tendências Clotilde Perez, pósdoutora em Design Thinking pela Stanford
University (EUA). “Se as pessoas estão presentes
nas redes sociais, é natural que as crianças
também estejam. Afinal, elas são parte da
sociedade”, completa.
Nem por isso é menos importante parar para
refletir sobre o que a exposição precoce de
crianças pode provocar. Elas ainda não têm
discernimento para escolher como (e se)
querem estar presentes no mundo virtual, mas
sofrerão os efeitos do que está nas redes no
futuro. Essa é uma situação à qual toda a
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sociedade está sujeita. “Tenho a impressão que
virou um diário coletivo. O que fazíamos na
intimidade, para guardar e mostrar aos filhos
quando crescessem, agora é público”, explica a
neuropsicóloga Deborah Moss, mestre em
Psicologia
do
Desenvolvimento
pela
Universidade de São Paulo.
Mesmo que, hoje, as imagens que você posta do
seu filho não reverberem de forma negativa, no
futuro, dependendo do teor, elas podem se
tornar fonte de mal-estar, embaraço ou matéria
para bullying. Sim, aquela foto fofinha do seu
filho com bumbum de fora na praia ou
mostrando o sorriso banguela podem não ser
interpretadas por estranhos do jeito que você
gostaria. Por isso, para Rodrigo Nejim, diretor de
educação da ONG SaferNet, os pais precisam ter
em mente que a esfera pública da internet vai
além do círculo de familiares e amigos.
“Dizemos que expor na rede cenas comuns no
contexto familiar, como um primeiro banho,
acabam colocando seu filho na maior praça
pública do planeta”, alerta.
Outro ponto fundamental é que a postagem
dessas fotos pode ferir a autonomia das
crianças. Muitas não são nem consultadas pelos
pais. “É um equívoco menosprezar a opinião da
criança. A partir dos 3 ou 4 anos, ela já pode
dizer se gosta ou não de uma imagem e se quer
que seja compartilhada”, completa Nejim.
Naíma Saleh. Disponibilizado em
https://revistacrescer.globo.com/Criancas/Com
portamento/noticia/2018/06/quem-deixouvoce-postar-isso.html. Acesso em: 24/05/2020
(fragmento adaptado)

As questões de números 01 a 05 referem-se ao
texto abaixo:
QUESTÃO 1
A organização do texto deve ser feita com nexos
lógicos
adequados,
encadeando-se
coerentemente as ideias e evitando-se frases e
períodos desconexos. Assim, sobre o primeiro
parágrafo do texto é incorreto afirmar:
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a) A expressão “click” configura um exemplo da
figura de linguagem, onomatopeia, que consiste
em reproduzir um determinado som.
b) No trecho “Se lambuzou inteiro de papinha”,
o termo “se” é um exemplo de pronome
reflexivo e seu uso proclítico, de acordo com a
norma padrão, está inadequado.
c) No trecho iniciado por “Se antes os
registros...”, o termo “se” conduz o conteúdo
enunciado para o campo da possibilidade.
d) No trecho “E nem é preciso esperar por uma
ocasião especial para publicar fotos e vídeos” a
parte em destaque funciona como objeto direto
da oração anterior.
e) O último período do parágrafo em análise é
um exemplo de período simples, formado por
uma única oração absoluta com predicado
nominal.
QUESTÃO 2
Observando a imagem e o enunciado verbal que
formam o meme e relacionando-o ao assunto
do texto, marque a alternativa correta:
a) As expressões “você” e “isso”, referem-se
respectivamente a “criança” e “imagem”.
b) A segunda oração do meme funciona como
complemento verbal do verbo transitivo
indireto “deixar”.
c) Pode-se inferir que o meme critica as fotos
infantis estranhas postadas nas redes sociais.
d) Apesar do uso de palavras diferentes,
semanticamente, o sujeito das duas orações que
compõe o enunciado verbal do meme é o
mesmo.
e) Observando o enunciado verbal do meme, os
verbos das duas orações são classificados como
transitivos diretos e, portanto, formam
predicados verbais.
QUESTÃO 3
Observe as falas a seguir de Clotilde Perez no
segundo parágrafo e marque a alternativa
correta:
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I. “No passado, havia uma separação muito clara
entre a vida presencial e a digital. Hoje, isso não
existe mais.”
II. “Se as pessoas estão presentes nas redes
sociais, é natural que as crianças também
estejam. Afinal, elas são parte da sociedade”
a) A substituição do verbo “haver” na fala I por
“existir” só é possível fazendo adaptações à
concordância verbal.
b) Na fala I, o pronome “isso” foi utilizado no
contexto porque retoma a informação contida
na oração anterior.
c) Na fala II, a expressão “que” é um exemplo de
pronome relativo e se relaciona com o termo
“crianças”.
d) Na fala II, o termo “Afinal” exerce no
contexto a função semântica de finalidade.
e) O termo “elas” no último período da fala II
retoma as expressões “pessoas” e “crianças”.
QUESTÃO 4
Releia o trecho a seguir do terceiro parágrafo do
texto e marque a alternativa correta sobre os
elementos linguísticos:
Elas ainda não têm discernimento para escolher
como (e se) querem estar presentes no mundo
virtual, mas sofrerão os efeitos do que está nas
redes no futuro. Essa é uma situação à qual toda
a sociedade está sujeita.
a) Há duas locuções verbais presentes no
primeiro período do texto.
b) O uso dos parênteses tanto enfatiza o
argumento utilizado pela autora do texto,
quanto destaca o sentido semântico condicional
da situação abordada.
c) A expressão “mas” poderia ser substituída
sem prejuízo de sentido semântico e sintático
pelo termo “embora”.
d) O uso da crase em “à qual” está adequada
pois se refere a um termo feminino: “toda a
sociedade.”
e) Se o termo “toda a sociedade” fosse
substituído por “todos”, haveria alteração tanto
na concordância da frase que o sucede quanto
com relação a crase utilizada.
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QUESTÃO 5
Analise as seguintes reescritas do período
retirado do quarto parágrafo do texto.
Mesmo que, hoje, as imagens que você posta do
seu filho não reverberem de forma negativa, no
futuro, dependendo do teor, elas podem se
tornar fonte de mal-estar, embaraço ou matéria
para bullying.
I. Pelo fato de poderem reverberar de forma
negativa no futuro, as imagens que você posta,
atualmente, do seu filho podem trazer malestar, embaraço ou matéria para bullying,
dependendo do teor.
II. Como podem refletir algo negativo no futuro,
as imagens que você posta, hoje, do seu filho,
dependendo do teor, podem trazer mal-estar,
embaraço ou matéria para bullying.
III. Qualquer imagem que você posta do seu
filho, independentemente de seu teor, pode
fazer estragos em sua vida futura, tornando-se
fonte de mal-estar, embaraço ou matéria para
bullying.
IV. Não importa se reverberem de forma
negativa atualmente, dependendo do conteúdo,
no futuro, as imagens que você posta do seu
filho podem propiciar mal-estar, embaraço ou
matéria para bullying.
Quais preservam o sentido, a clareza e a
correção do texto?
a) Apenas I e II.
b) Apenas II e III.
c) Apenas III e IV.
d) Apenas I, II e IV.
e) I, II, III e IV.

Eram umas nove mulheres entre primas e
amigas! Um lanche presencial para reunir a
conversa, era a intenção. Entrei em casa, um
silêncio sepulcral! Até me assustei. Onde
estarão as beldades? Para minha surpresa e
alívio estavam na sala, todas conectadas no
WhatsApp, conversando com outras amigas e
acho que até mesmo entre elas. Nem me viram.
Saí pé por pé para não interromper a
“conversa”. Conversa de corpo presente com as
ausentes e das ausentes com as de corpo
presente. “Roucas” de tanto clicarem! Tempos
modernos!
Joao Marcos Mallucelli. Disponível em
https://paranaportal.uol.com.br/colunas/cronic
as-de-sexta/conectividade/ Acesso em:
23/05/2020.

Texto 2

Leia os textos a seguir e respondam às questões
06 a 08:
Texto 1
Conectividade
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QUESTÃO 6
Analise as seguintes assertivas sobre o texto I de
Joao Marcos Mallucelli, colunista do Paraná
Portal da Uol:
I. Usando da injunção, o autor alerta para o
tempo que as pessoas passam conectadas em
redes sociais deixando de lado às que convivem
presencialmente.
II. Emprega interjeições para indicar o espanto
que o autor sentiu diante da situação
presenciada.
III. O uso de pronome e verbos na primeira
pessoa indica que o autor foi convidado para a
conversa, mas desistiu de participar pela
decepção de acontecer pelo WhatsApp.
IV. O uso das aspas nas palavras “conversa” e
“roucas”, mostra que o autor faz inferências
opinativas sobre a situação vivenciada.
a) Apenas I e IV.
b) Apenas II e III.
c) Apenas II e IV.
d) Apenas II, III e IV.
e) Apenas I, III e IV.

QUESTÃO 7
É possível compreender que a palavra
“ausentes” no período “Conversa de corpo
presente com as ausentes e das ausentes com
as de corpo presente.” do texto I indica pessoas
que:
a) não quiserem ir ao encontro.
b) não são amigas verdadeiras.
c) esqueceram o encontro.
d) não estavam no encontro.
e) preferem conversar pelas redes sociais.
QUESTÃO 8
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b) ambos tratam a temática a partir do mesmo
gênero textual, indicada na frase presente nos
dois textos: “tempos modernos”.
c) ambos defendem o uso das redes sociais
como um meio eficaz de promover relações
interpessoais.
d) somente o texto II traz uma reflexão dos
benefícios da tecnologia nas comunicações à
distância.
e) somente no texto I, as pessoas se utilizam dos
aparelhos
eletrônicos
para
interagirem
socialmente.

ATUALIDADES
QUESTÃO 9
A Agência Nacional do Cinema (ANCINE) é uma
agência reguladora que tem como atribuições o
fomento, a regulação e a fiscalização do
mercado do cinema e do audiovisual no Brasil.
Muitas das produções feitas com seu apoio
ganharam destaque e levam o nome do país
mundo à fora.
Neste sentido:
I – O filme “Central do Brasil”, de 1998, foi o
primeiro filme brasileiro a ganhar Oscar na
categoria de Melhor Filme Estrangeiro;
II - “Estou me guardando para quando o
Carnaval chegar”, longa-metragem sobre
Toritama e a confecção do jeans no Agreste
pernambucano, concorreu ao Urso de Ouro no
Festival Internacional de Berlim;
III - O filme brasileiro “Bacurau” venceu o
Prêmio do Júri no Festival de Cannes em 2019.
Marque a alternativa verdadeira:
a) II e III
b) I e II
c) I, II e III
d) I e III
e) Todas as alternativas.

Analisando os textos I e II é correto afirmar que:
a) ambos promovem reflexões sobre como as
novas tecnologias influenciam a vida cotidiana.
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d) Roberto Brennand
e) Rogério Brennand

QUESTÃO 10
“As chuvas que caíram no ano passado no
Agreste Meridional e Setentrional de
Pernambuco não foram suficientes para encher
açudes e barragens e fazer com que o pasto
nascesse, afetando diretamente a produção da
bacia leiteira. Principal atividade da região, a
produção de leite está concentrada em 27
municípios, com mais de 106 mil produtores.”
(Informação publicada no seguinte endereço
eletrônico:
https://interior.ne10.uol.com.br/noticias/2020/
01/30/seca-dificulta-atividade-da-bacia-leiteirade-pernambuco-183391.)
Mesmo levando em consideração as questões
climáticas, o Agreste Meridional e Setentrional
de Pernambuco conseguiu em 2019 ocupar:
a) o primeiro lugar em produção de
Nordeste;
b) o segundo lugar na produção de
Nordeste;
c) o terceiro lugar na produção de
Nordeste;
d) o quarto lugar na produção de
Nordeste;
e) o quinto lugar na produção de
Nordeste.
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QUESTÃO 12
A Ferrovia Transnordestina é um dos
empreendimentos mais estruturadores da
economia do Nordeste. O projeto prever a
ligação entre o Sertão e o Litoral, começando na
cidade de Eliseu Martins, no Sul do Piauí,
seguindo até Salgueiro, Sertão do Estado, onde
a ferrovia se divide em dois trechos:
a) um que passa por Pernambuco indo até Porto
de Recife e o outro que vai até o Ceará indo até
o Porto de Pecém.
b) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Suape e o outro que vai até Sergipe
indo até o Porto de Barra dos Coqueiros.
c) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Suape e o outro que vai até o Ceará
indo até o Porto de Pecém.
d) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Suape e o outro que vai até o Ceará
indo até o Porto de Mucuripe.
e) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Recife e o outro que vai até Sergipe
indo até o Porto de Barra dos Coqueiros.

QUESTÃO 11

INFORMÁTICA

O empresário e engenheiro pernambucano
__________, morreu aos 92 anos na madrugada
do sábado 25 de abril de 2020, no Recife.
Colecionador e incentivador das artes, foi
fundador de grandes indústrias: de aço,
cimento, vidro e açúcar. Ele criou um instituto
cultural reconhecido mundialmente nas terras
do antigo Engenho São João na Zona Oeste da
capital pernambucana, reunindo neste local um
acervo da história e da arte que ficará como
legado para as futuras gerações.
No texto acima citado, estamos falando de:

QUESTÃO 13

a) Francisco Brennand
b) Renato Brennand
c) Ricardo Brennand

ASCONPREV

Um professor criou uma tabela no Excel 2013
para calcular a média aritmética dos seus
alunos. As notas de um aluno estão cadastradas
nas seguintes células: H5; H6; H7 e H8. Qual
comando ele deve colocar em H9 para calcular a
média?
a) =SOMAR(H5:H8).
b) =SOMAR(H5/H8).
c) =MÉDIA(H5:H8).
d) =MÉDIA(H5;H8).
e) =MEDIANA(H5;H8).
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QUESTÃO 14

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

A plataforma Windows nos proporciona
diversos recursos, como por exemplo, atalhos
para facilitar o seu uso. Marque a alternativa
que mostra o atalho que permite, facilmente,
abrir o Gerenciador de Tarefas.

QUESTÃO 17

a) Ctrl + Alt + Esc.
b) Ctrl + Shift + Esc.
c) Ctrl + Shift + Alt.
d) Ctrl + Windows + Alt.
e) Ctrl + Windows + E.

( ) Na área da psicologia, em pesquisas que
envolvam seres humanos, deve-se seguir um
protocolo determinado por um comitê de ética,
e o pesquisador deve ter o compromisso prévio
de tornar público os resultados da pesquisa.
( ) A relação existente entre a intervenção do
psicólogo clínico e a bioética pressupõe uma
visão de homem não dicotomizada, que trata o
objetivo e o subjetivo, o geral e o particular da
complexidade
humana
como
forças
complementares, e não excludentes.
( ) Como referencial ético, o princípio da
beneficência
estabelece
que
os
atos
diagnósticos ou terapêuticos devam, além de
não causar, evitar danos ao paciente, ao passo
que o princípio da não maleficência pressupõe a
oferta da melhor assistência possível ao
paciente com o intuito de prevenir, remover ou
evitar o malefício.
( ) O princípio da autonomia, por pressupor a
capacidade do indivíduo de entender e agir
intencionalmente sobre o seu problema,
assegura que o direito de consentir ou recusar o
tratamento cabe ao paciente, ou à sua família
caso o paciente seja incapaz de tomar decisões.

QUESTÃO 15
Um usuário não conseguiu completar a
formatação de um HD externo no Windows,
porém, ficou sabendo que existe a possiblidade
da formatação pelo Prompt de Comando. Que
recurso dentro da plataforma Windows
solucionará seu problema?
a) Diskpart.
b) Diskformat.
c) Formatdisk.
d) Deletepart.
e) Deletedisk.
QUESTÃO 16
Malwares são tipos de softwares maliciosos que
se infiltram em computadores para causar
danos ou, em muitos casos, roubar dados do
proprietário. Um deles tem função de exibir
vários anúncios indesejáveis, geralmente
surgindo na forma de pop-ups, deixando o
computador cada vez mais lento. Os softwares
que exibem anúncios indesejados são chamados
de:

Em relação à ética profissional do psicólogo
clínico e à bioética na saúde, julgue os itens a
seguir e assinale a alternativa CORRETA:

a) V V F F
b) V F V F
c) F F V V
d) V V F V
e) V V V F
QUESTÃO 18

a) Adware.
b) Keylogger.
c) Backdoor.
d) Worm.
e) Nenhuma das alternativas.

Com relação à psicoterapia individual e à clínica
infantil e do adolescente, marque a alternativa
INCORRETA:
a) Ainda que o adolescente apresente demanda
espontânea para atendimento psicológico, é
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necessária a realização de entrevistas com seus
pais ou responsáveis, assim como sua
participação e responsabilização durante o
tratamento
do
adolescente
sob
sua
responsabilidade.
b) O tipo de estrutura familiar e a maneira como
os membros da família se relacionam
desempenham papel essencial nos quadros
patológicos desenvolvidos por crianças e
adolescentes:
c) Constatando-se, durante o tratamento
individual da criança ou do adolescente,
dificuldades no âmbito familiar, sugere-se
indicar terapia de casal e(ou) terapia familiar:
d) O acompanhamento psicoterápico inicia-se
pelas entrevistas iniciais.
e) No atendimento aos adolescentes, o único
objetivo das entrevistas é o diagnóstico
psicológico da família.
QUESTÃO 19
Com relação à abordagem psicanalítica, julgue
os itens a seguir e marque a alternativa
CORRETA:
( ) De acordo com a psicanálise, o delírio
consiste em uma nova realidade construída pelo
sujeito para suportar os conflitos advindos da
realidade cotidiana.
( ) O desmentido, mecanismo que permite a
constituição
da
psicose,
consiste
no
reconhecimento e na posterior negação, pelo
sujeito, da castração.
( ) Conforme a psicanálise, os sintomas
apresentados pelo paciente são totalmente
suficientes para a realização do diagnóstico
diferencial.
( ) A recusa é o mecanismo de defesa utilizado
pelo sujeito diante da neurose.
a) F F V V
b) V V V F
c) V F F F
d) F F F F
e) V V V V
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QUESTÃO 20
Acerca da postura ética do psicólogo, marque a
alternativa CORRETA:
a) Somente o cumprimento do Código de Ética
Profissional do Psicólogo garante uma postura
ética por parte do profissional.
b) No exercício profissional, o psicólogo deve
agir com base em suas convicções pessoais,
guiado por seus valores e princípios, construídos
ao longo de sua formação pessoal e profissional.
c) A postura ética do psicólogo consiste na
observância dos princípios elencados pela
bioética que servem a todos, ou seja, princípios
que não priorizem crenças ou valores pessoais.
d) O psicólogo vinculado a uma instituição deve
considerar os princípios e as regras da
instituição a que esteja vinculado, porém deve
privilegiar a pessoa atendida, respeitando-a
acima da instituição que os emprega.
e) É dever fundamental do psicólogo prestar
serviços profissionais em situações de
calamidade pública ou de emergência, sem visar
benefício pessoal.
QUESTÃO 21
Julgue os itens que se seguem, a respeito do
psicodiagnóstico e marque a alternativa
CORRETA:
( ) O ludodiagnóstico e outros testes com partes
mais lúdicas são indicados como métodos de
investigação e de intervenção com crianças.
( ) Em momentos de crises vitais, deve-se
priorizar tratamentos visando o apaziguamento
do paciente, recorrendo-se, inclusive, a
medicamentos se necessário, até que haja
condições de realização de psicodiagnóstico.
( ) A abordagem clínica frente aos testes
psicológicos pode causar equívocos e excessos
que inviabilizam a validade do método. Nesse
sentido, seria um equívoco, por exemplo, a
decisão de se interromper o teste se a criança
dissesse estar cansada por ter que fazer muitos
desenhos.
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( ) O psicodiagnóstico pode ser encerrado, antes
da realização de todos os testes previstos, uma
vez que já se tenha a confirmação das hipóteses
levantadas.
a) V V F V
b) V V V F
c) V F V F
d) V V V V
e) F F V V
QUESTÃO 22
Em relação as técnicas psicoterápicas, julgue as
alternativas a seguir e marque a INCORRETA:
a) A psicoterapia analítica é um sistema
psicanalítico fundado por C. Jung, cujo modelo
foi, originalmente, a psicanálise freudiana, mas
que rompeu, em seguida, com a concepção
básica do inconsciente, propondo uma
dimensão relacional, a qual os comportamentos
problemáticos são criados na relação do
indivíduo com o ambiente.
b) A psicoterapia corporal é uma abordagem
humana que tem suas raízes em W. Reich, para
quem pensamento e emoção são indissolúveis e
influenciam-se mutuamente, e o ser humano é
uma unidade de energia que denominou de
orgônio.
c) A terapia cognitiva baseia-se em conceitos da
psicologia cognitiva e social, da teoria do
processamento patológico das informações, da
teoria psicanalítica e da investigação empírica
clínica. A premissa básica é que a maneira como
as pessoas interpretam suas experiências
determina como elas sentem e se comportam.
Outra premissa é de que o que perturba as
pessoas não são as coisas em si, mas suas
concepções em relação a elas.
d) A terapia comportamental baseia-se em
alguns princípios e teorias da aprendizagem
para explicar tanto o surgimento como a
eliminação de sintomas psicopatológicos
mediante a aplicação de suas técnicas. Essas
técnicas incluem o condicionamento operante, a
aprendizagem social, a inibição recíproca e a
dessensibilização sistemática.
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e) A psicoterapia familiar auxilia no
relacionamento entre casais ou membros de
uma família, provendo o reconhecimento de
padrões rígidos que têm consequências
indesejáveis, ampliando suas consciências em
relação a essas estruturas, o que possibilita a
superação dos distúrbios ligados à estrutura
familiar.
QUESTÃO 23
A violência sexual é uma das manifestações da
violência de gênero mais cruéis e persistentes.
Acerca de aspectos relacionados ao abuso
sexual, julgue as alternativas abaixo e marque a
CORRETA:
a) O pedófilo é caracterizado por ser uma
pessoa que comete abuso ou assédio sexual
contra mulheres adultas.
b) Abusadores sexuais que fazem tratamento
medicamentoso associado a acompanhamento
cognitivo-comportamental jamais apresentarão
comportamentos abusivos de ordem sexual.
c) Quando o abuso sexual na infância é
perpetrado sem dor física e por pessoa
conhecida que presenteia e acaricia, o
desenvolvimento emocional e cognitivo da
criança não é afetado, porque ela não
reconhece violência no ato.
d) As possíveis consequências da violência
sexual para a vítima, criança ou adulto, incluem
desenvolvimento de disfunções sexuais, ideação
suicida e estresse pós-traumático.
e) Pesquisas científicas sobre a violência sexual
apresentam resultados claros e irrefutáveis, isso
tem promovido o aumento de políticas públicas
internacionais que garantem a proteção e
assistência às vítimas.
QUESTÃO 24
No que se refere à psicologia da saúde e à
atuação do psicólogo nessa área, julgue os itens
que se seguem e marque a alternativa
CORRETA:

Página 8 de 11

Prefeitura Municipal de Moreilândia/PE
Concurso Público Nº 001/2020

( ) A prevenção no campo da psicologia referese, sobretudo, a um conjunto de procedimentos
clínicos direcionado ao tratamento de uma
psicopatologia.
( ) A reabilitação e a diminuição da prevalência
de
enfermidades
constituem
objetivos
primordiais da promoção de saúde.
( ) A intervenção primária não preconiza,
necessariamente,
ações
psicológicas
especializadas.
( ) A realização de dinâmicas de grupos e a
organização de grupos informativos são vedadas
ao psicólogo que atua na intervenção primária.
a) F F V F
b) F F F V
c) F V V F
d) F F F F
e) V F V F
QUESTÃO 25

PSICÓLOGO
ou rejeitado pela equipe. Após a entrevista com
este ACS, o psicólogo identificou, além dos
comportamentos mencionados pelo colega, os
seguintes traços: sentimentos persistentes e
invasivos de tensão e apreensão; taquicardia e
sudorese em alguns momentos do dia; crença
de ser socialmente inepto, pessoalmente
desinteressante ou inferior aos outros;
relutância em se envolver nas atividades grupais
do território e restrições no estilo de vida
devido à necessidade de segurança física. Diante
do caso e características mencionadas, esse
colaborador apresenta classes de sintomas de
ordem?
Assinale a alternativa CORRETA:
a) Psicótica
b) Depressiva
c) Ansiosa
d) Compulsiva
e) Obsessiva

No processo de recrutamento, a análise das
necessidades faz com que se desenhe um perfil
do que é esperado do candidato. Assim, traçado
o perfil, é preciso definir, prioritariamente para
o processo seletivo?
Marque a alternativa CORRETA:

QUESTÃO 27

a) A remuneração que será oferecida aos
candidatos.
b) A descrição genérica das atividades para o
exercício da função.
c) Se o processo de seleção fará uso de testes
psicológicos ou de conhecimentos.
d) As competências necessárias para o exercício
da função.
e) O pacote de benefícios para atrair candidatos.

a) Possui manual de aplicação estruturado e
atualizado.
b) Foi aprovado para uso em avaliação
psicológica.
c) Foi testado na população brasileira.
d) É considerado um teste com zero de margem
de erro.
e) Produzirá os resultados desejados pelo
psicólogo.

QUESTÃO 26

QUESTÃO 28

O psicólogo de uma Unidade Básica de Saúde UBS foi abordado por um dos profissionais da
equipe que lhe pediu que conversasse com um
dos seus Agentes Comunitários de Saúde - ACS,
o qual nos últimos meses vem apresentando
comportamentos de evitação de atividades
sociais e preocupação excessiva em ser criticado

Os
Serviços
Residenciais
Terapêuticos
constituem um dos elementos da Política
Nacional de Saúde Mental e do processo de
desinstitucionalização juntamente com os
seguintes programas:

ASCONPREV

Na escolha de um instrumento de avaliação
psicológica, é imprescindível que o psicólogo
verifique se o teste?
Assinale a alternativa CORRETA:
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a) Residências Terapêuticas e ONGs de
enclausuramento psiquiátrico.
b) Centros de Detenção de Menores Infratores e
ONGs de enclausuramento psiquiátrico.
c) Programa de Melhoria e Ampliação de leitos
psiquiátricos e Centros de Atenção Psicossocial.
d) Programa de Ampliação de leitos
Psiquiátricos e Programa de Volta pra Casa.
e) Programa de Redução de Leitos Hospitalares
e Programa de Volta para Casa.
QUESTÃO 29
Na atenção básica, algumas compreensões
devem ser consideradas como norteadoras para
fundamentar a organização da rede na
perspectiva de acolher, abordar e cuidar de
pessoas em situação de crise no território.
Julgue as alternativas a seguir e assinale a que
possui compreensão ou conduta fundamentada
no paradigma psicossocial de cuidado.
a) Adotar a internação psiquiátrica em
detrimento da sustentação de uma terapêutica
de caráter comunitário.
b) Incluir o hospital psiquiátrico como principal
destino de referenciamento dos usuários.
c) A internação precisa ser considerada como
recurso necessário, independente da demanda
apresentada pela pessoa em situação de crise.
d) A internação nos Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS) deve ser a primeira medida a
ser adotadas frente a uma situação de crise.
e) A atenção à crise está associada
prioritariamente à oferta de uma atenção
emergencial nos contextos de vida das pessoas.
QUESTÃO 30
Em relação à estruturação da Psicologia como
um novo campo de saber/fazer na área da
saúde, analise as assertivas a seguir e assinale a
alternativa CORRETA:
I. O modelo biomédico, ainda vigente, compõe
uma forte tradição paradigmática.
II. Em geral, os cursos de graduação ofertam
currículos de forma não integrada, o que

ASCONPREV

PSICÓLOGO
dificulta a formação do (a) estudante para atuar
no Sistema Único de Saúde (SUS).
III. Na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), o
psicólogo é corresponsável pelo fortalecimento
dos dispositivos de cuidado.
IV. É função do (a) psicólogo (a), em sua atuação
no (SUS), promover intervenções de controle
social, ou seja, atuar junto aos gestores nos
programas e projetos de higiene social.
V. Dentre outros aspectos, é possível inferir que,
a medicalização faz com que as questões sociais
sejam tidas como de ordem estritamente
biológicas.
a) Apenas as alternativas I e V estão corretas.
b) Apenas as alternativas II e IV estão corretas.
c) Apenas a alternativa III não está correta.
d) Apenas a alternativa IV não está correta.
e) Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO 31
Em relação à estruturação da Psicologia como
um novo campo de saber/fazer na área da
saúde, analise as assertivas a seguir e assinale a
alternativa CORRETA:
I. O modelo biomédico, ainda vigente, compõe
uma forte tradição paradigmática.
II. Em geral, os cursos de graduação ofertam
currículos de forma não integrada, o que
dificulta a formação do (a) estudante para atuar
no Sistema Único de Saúde (SUS).
III. Na Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), o
psicólogo é corresponsável pelo fortalecimento
dos dispositivos de cuidado.
IV. É função do (a) psicólogo (a), em sua atuação
no (SUS), promover intervenções de controle
social, ou seja, atuar junto aos gestores nos
programas e projetos de higiene social.
V. Dentre outros aspectos, é possível inferir que,
a medicalização faz com que as questões sociais
sejam tidas como de ordem estritamente
biológicas.
a) Apenas as alternativas I e V estão corretas.
b) Apenas as alternativas II e IV estão corretas.
c) Apenas a alternativa III não está correta.
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PSICÓLOGO

d) Apenas a alternativa IV não está correta.
e) Todas as alternativas estão corretas.
QUESTÃO 32
De acordo com os princípios do Behaviorismo e
da Análise do Comportamento julgue as
alternativas a seguir e marque a CORRETA:
a) De acordo com Skinner, a punição é uma
medida eficaz porque a resposta inadequada
desaparece e não é emitida novamente.
b) Para a filosofia behaviorista, é consenso que
o comportamento pode ser observável, porém
imensurável.
c) De acordo com Skinner, os homens agem
sobre o mundo, modificam-no e, por sua vez,
não são modificados pelas consequências de sua
ação.
d) Para a Análise do Comportamento, o
reforçamento positivo é compreendido como
um processo que consiste em apresentar um
estímulo consequente que aumente a
probabilidade da emissão de respostas.
e) Para Skinner, o comportamento é produto da
relação do inconsciente do indivíduo com o
meio o qual está inserido.

ASCONPREV

Página 11 de 11

