InstitutoNacional
Nacionalde
deDireito
DireitoPúblico
PúblicoeeControle
ControleSocial
Social
Instituto
Rua Martim Rua
Afonso,
536, CjTaques,
01, Bairro
Balduíno
159,São
VilaFrancisco
Estrela
CEP:
80410-060
Fone/Fax:
41
3076-5576
CEP: 84040-000 - Fone/Fax: 42 3028-0704
www.idejure.org.br - idejure@pop.com.br
Curitiba- Paraná
- Paraná
Ponta -Grossa

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBAÚ
CONCURSO Nº 001/2010 - DATA: 19/12/2010

INSTRUÇÕES
PROVA TEÓRICA
CARGO: PSICÓLOGO
1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartãoresposta. Confira o seu nome. Ao receber o cartão-resposta, o candidato deve assinar no
verso do cartão-resposta. Não haverá substituição desse cartão-resposta e do caderno de
provas, a não ser em caso de defeito em sua impressão.
2. Este caderno de provas contém 50 (cinquenta) questões, todas com 05 (cinco)
alternativas. Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de provas
só será trocado se apresentar problema de impressão.
3. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a
resposta que julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz
parte da prova.
4. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas
(de nº 01 à de nº 50). O cartão-resposta NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado,
manchado, ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. A rasura
implicará na anulação da resposta.
5. A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão-resposta é cobrindo,
fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente,
conforme o exemplo a seguir:
A █ C D E
6. Não serão consideradas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma
resposta, emenda ou rasura.
7. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do
cartão-resposta e sua integridade.
8. A duração da prova é de 04 (quatro) horas. A saída do candidato só será permitida,
após transcorrida 01 (uma) hora do início da mesma. Os dois últimos candidatos a
terminar a prova deverão retirar-se da sala simultaneamente, após verificarem e
assinarem o lacre do envelope que conterá os cartões-resposta. O candidato só poderá
levar consigo o Caderno de Provas, nos últimos 15 (quinze) minutos.
9. Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
10. Proibida a divulgação ou impressão da presente prova. Direitos Reservados IDEJURE.
11. O Gabarito da Prova Objetiva será divulgado e afixado em Mural da Prefeitura
Municipal de IMBAÚ, até 48 horas após a realização das provas. O resultado não será
fornecido por telefone.
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CADERNO DE PROVA
1 De acordo com a norma culta indique a alternativa adequada quanto à ortografia, em
relação às frases abaixo:
I)

III)

A rescessão econômica traz vultuosas oportunidades de desenvolvimento
para alguns;
As medidas tomadas pelo governo, provavelmente não surtirão os efeitos
esperados pela população, que já está alarmada com a situação;
O recrudecimento da violência no Rio de Janeiro é destaque na mídia atual.

a)
b)
c)
d)
e)

Apenas a I está correta;
Apenas a II está correta;
Apenas a III está correta;
Todas estão corretas;
I e II estão corretas.

II)

2- Assinale a alternativa em que está INCORRETO quanto à norma culta, o emprego do
pronome pessoal:
a)
b)
c)
d)
e)

Faremos um discurso para si;
Ele levou consigo o amor de todos nós;
Fizeram deliciosas comidas para eu ficar lá. Pegaram-me pelo estômago;
Todos serão reprovados se não cumprirem o que lhes determinei;
Será que ela está precisando de mim? É mesmo para eu ir?

3- Qual o significado da palavra pragmático:

a)
b)
c)
d)
e)

Paradigma;
Prático;
Popular;
Profeta;
Preconceituoso.

4- Assinale a alternativa em que a regência verbal, NÃO está de acordo com a norma
culta da nossa língua:

a)
b)
c)
d)
e)

Beatriz estava ansiosa para saber se podia viajar naquela noite;
Ela precisava domar seus instintos, seguir seus planos para enfrentar os
problemas que viriam pela frente;
Joaquim fizera toda a prova com bastante entusiasmo e aguardava o
resultado com esperança;
Todos esperavam com ansiedade que os turistas chegassem naquela noite;
João estava feliz e o espírito repleto com verdades traduziam sua
vontade de viver.
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5- Complete os espaços da frase abaixo:

“ ___ partir de hoje serei uma pessoa melhor! Não vou mais mentir e direi ____ ela
somente boas coisas. Não irei ____ reunião, pois prometi ir ao baile. Usaremos trajes
____ rigor e será uma noite muito especial, pois pedirei sua mão em casamento. Irei
buscá-la ___ sete em ponto.”

Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços.

a)
b)
c)
d)
e)

à–à
à–a
a-a
a–a
à–à

–
–
–
–
–

àquela - a –as;
aquela - à – as;
àquela - a – às;
aquela - a – às;
àquela – à - as

6- Leia e assinale a alternativa correta quanto ao verbo em destaque:

“Cheguei à Itália aflita, porque a princípio quem devia dançar era a grande estrela
italiana Carla Fracci, que por algum motivo não pôde ir. Tudo correu muito bem nas
duas apresentações, pelas quais recebi críticas maravilhosas.”
Livro: Ana Botafogo- Na ponta dos pés

a)
b)
c)
d)
e)

É a forma do passado do verbo poder no pretérito perfeito do
indicativo na 3ª. Pessoa do singular;
É a forma do presente do indicativo na 3ª. Pessoa do singular;
É a forma do passado do verbo poder no pretérito mais que perfeito;
Não está com a acentuação gráfica correta;
Nenhuma das alternativas está correta;

7- Diante dos enunciados abaixo, pode-se dizer:

I)
II)
III)
IV)

Agílimo é o grau superlativo de ágil;
Plúmbeo é locução adjetiva de nuvens;
Tricordiano é o adjetivo pátrio de Três Corações;
Horda é o coletivo de bárbaros, vândalos.

a)
b)
c)
d)
e)

Que apenas I e III estão corretas;
Que a I, II e IV estão incorretas;
Que apenas a II está incorreta;
Que a II, III e IV são corretas;
Que todas estão corretas.
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8- Leia:
“(...) É tendência da indústria diminuir o grau de toxidade dos pesticidas”, diz a química
Eloísa Dutra Caldas, professora de toxicologia da Universidade de Brasília (UnB). “Os
lançamentos são cada vez menos tóxicos. Mas são, na maioria, mais caros. Então, os
agricultores familiares acabam comprando os antigos, mais tóxicos”. Isso quando esses
produtores, que plantam a maior parte das frutas, legumes e verduras, não compram
“genéricos”. São produtos preparados a partir de substâncias contrabandeadas, que eles
aplicam por conta própria na dose que desejam.(...)”
Revista Veja: Especial – Alimentação, edição de 24 de novembro de 2010.

De acordo com o texto acima é INCORRETO afirmar que:
a)
b)
c)
d)
e)

Apesar de mais caros, os pesticidas menos tóxicos são uma tendência
industrial;
Por serem muito caros os novos pesticidas, os produtores optam pelos
mais tóxicos;
Pesticida antigo é sinônimo de alta toxicidade e pesticida moderno é
sinônimo de preço alto;
Os produtores familiares, geralmente não compram produtos caros;
A maioria dos agricultores, fabricam seus próprios pesticidas com
substâncias advindas de contrabando.

9- Na matéria acima, o sentido da expressão “genérico” tem o sentido de:
a)
b)
c)
d)
e)

Geral, que abrange o todo;
Analogia aos medicamentos “genéricos” que não seriam
eficazes;
Especificamente aquele tipo de medicamento;
De todos os tipos de medicamento;
Maioria dos medicamentos.

tão

10- O humor da charge está representado:
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blog10.wordpress.com acessado em 25.11.2010
a)

b)

c)
d)

e)

Pela violência urbana que assola o país, especialmente a cidade do Rio de
janeiro em relação aos tiros dados a esmo, sem direção que acabam por
minar vidas de inocentes;
Pela intenção dos governantes de incentivar a população a fim de que não
saia de casa em dias em que a polícia sobe os morros para enfrentar o
tráfico de drogas;
Nas “emoções” de uma bala de revólver que procura de toda forma
encontrar a sua vítima;
Por uma cidade “maravilhosa”, apesar da violência que nela existe e
extermina vidas todos os dias;
Por um homem comum que foge “correndo” da violência urbana.

11- A expressão “bala perdida” representa a seguinte figura de linguagem:

a)
b)
c)
d)
e)

Prosopopéia;
Catacrese;
Perífrase;
Metonímia;
Hipérbole.

12- Indique a palavra que quanto à flexão de gênero não é comum de dois:

a)
b)
c)
d)
e)

Mártir;
Sósia;
Endocrinologista;
Estudante;
Dinamite.

13- Indique a alternativa em que uma das palavras NÃO está de acordo com a norma
culta quanto ao plural:

a)
b)
c)
d)
e)

Aldeãos/ aldeães;
Charlatões/ charlatães;
Refrãos/ refrões;
Sacristãos/ sacristães;
Ermitães/ ermitãos.

14- Indique a alternativa em que está INCORRETO o emprego do hífen:

a)
b)
c)
d)
e)

Médico-cirúrgico;
Mal-alinhado;
Mau-humor;
Pró-social;
Semi-interno.
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15- Na frase: “Choveram pétalas sobre a imagem da santa.”, qual é o sujeito?
a)
b)
c)
d)
e)

Chuva;
Pétalas;
Sobre;
Imagem;
Santa.

16- A psiquiatria clínica se divide em quatro grandes grupos de sintomas. São eles:
a)
b)
c)
d)
e)

Cognitivos, afetivos, volitivos e outros;
Afetivos, cognitivos, sensoriais e outros;
Volitivos, afetivos, emocionais e outros;
Sensoriais, emocionais, volitivos e outros;
Nenhuma das alternativas acima.

17- É correto afirmar que:
a)

b)
c)
d)
e)

A avaliação psicológica é um processo de coleta de dados visando o
conhecimento do sujeito, especificação e detalhamento do
problema e o planejamento da tomada de decisão;
A Avaliação psicológica pode ser realizada pelo médico psiquiatra;
A Avaliação psicológica tem um fim em si mesma, não devendo estar
inserida em um quadro mais amplo de prevenção, intervenção e pesquisa;
A avaliação psicológica tem como objeto apenas os componentes
emocionais e afetivos do sujeito em questão;
Nenhuma das alternativas acima.

18- São passos do psicodiagnóstico:
•
•
•
•

Primeiro contato e entrevista inicial;
Aplicação de testes e técnicas projetivas;
Encerramento do processo: devolução oral aos pacientes (ou pais);
Laudo escrito ao solicitante, sempre que solicitado.
a)
b)
c)

d)
e)

A entrevista é uma técnica que dispensa testes;
A entrevista deve sempre ser realizada de forma diretiva do começo ao
fim;
O psicodiagnóstico só se impõe após a correlação entre o que o
examinado diz e mostra nas entrevistas e o que demonstra nos
testes;
As alternativas A e B estão corretas;
Nenhuma das alternativas acima.

19- Os instrumentos psicológicos são utilizados para responder as hipóteses diagnósticas.
São eles:
a)
b)
c)
d)

Instrumentos formais: testes psicológicos;
Instrumentos não formais: entrevistas, questionários,
situacionais;
As alternativas A e B estão corretas;
A perfeita interpretação e previsão dos dados;

as

provas
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e)

Nenhuma das alternativas acima.

20- Em relação à percepção temos como receptores de contato o tato e o paladar e como
receptores de distância o olfato, a visão e a audição. As leis sobre as percepções das
formas são:
a)
b)
c)
d)
e)

Lei da nitidez, lei do fechamento, lei da proximidade, lei da
semelhança e lei do destino comum;
Lei da nitidez, lei da diferença, lei da sensação;
Lei da proximidade, lei de causa e efeito;
Todas as alternativas acima estão corretas;
Nenhuma das alternativas acima.

21- A aprendizagem depende fundamentalmente dos seguintes fatores:
a)
b)
c)
d)
e)

Conteúdo e metodologia;
Maturidade e motivação;
Inteligência e habilidade do aprendiz;
Internos e externos;
Nenhuma das alternativas acima

22- A consciência é o estado de clareza psíquica. É um complexo processo psíquico que
integra em uma imagem unitária todo conteúdo psicológico de um instante. Os graus
de clareza da consciência são:
a)
b)
c)
d)
e)

Vigilância extrema, vigilância atenta, devaneio ou
relaxada, sonolência, sono superficial, sono profundo;
Obscurecimento e estreitamento;
Sonolência e turvação;
Todas as alternativas acima estão corretas;
Nenhuma das alternativas acima.

vigilância

23- Pode-se afirmar que o Taquipsiquismo:
a)
b)
c)
d)
e)

É a repetição automática e freqüente de idéias;
Representa a diminuição na velocidade associativa do pensamento;
É a perda da coerência do pensamento;
Representa o aumento na velocidade associativa no pensamento;
Nenhuma das alternativas acima.

24- Grupo Operativo e Dinâmica de Grupo são:
a)
b)
c)
d)
e)

Um aporte de técnicas e práticas para o trabalho em grupo
aplicáveis também à população juvenil;
Não são técnicas aplicáveis à população juvenil;
Visam apenas a tipologia individual;
As alternativas B e C estão corretas;
Nenhuma das alternativas acima.
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25- Piaget formula o conceito de epigênese, argumentando que "o conhecimento não
procede nem da experiência única dos objetos nem de uma programação inata préformada no sujeito, mas de construções sucessivas com elaborações constantes de
estruturas novas”.
a)
b)
c)
d)
e)

A afirmativa está errada;
A afirmativa está correta;
A afirmativa está correta, mas o conceito não é de Piaget;
As alternativas A e C estão corretas;
Nenhuma das alternativas acima.

26- Piaget postula que, ao nascer, o indivíduo recebe como herança uma série de
estruturas biológicas - sensoriais e neurológicas - que permanecem constantes ao
longo da sua vida. São essas estruturas biológicas que irão predispor o surgimento
de certas estruturas mentais. Em vista disso, na linha piagetiana, considera-se que o
indivíduo carrega consigo duas marcas inatas que são a tendência natural à
organização e a adaptação, significando entender, portanto, que, em última
instância, o 'motor' do comportamento do homem é inerente ao ser.

a)
b)
c)
d)
e)

A afirmativa está errada;
A afirmativa está correta;
Não há programação inata pré -formada no sujeito;
As alternativa A e C estão corretas;
Nenhuma das alternativas acima.

27- Segundo Piaget, o pensamento aparece antes da linguagem, que é apenas uma
forma de expressão.

a)
b)
c)
d)
e)

Essa afirmação é de Vigotsky;
Piaget não fala da linguagem, somente da educação;
Por isso a formação do pensamento depende fundamentalmente da
coordenação dos sistemas sensório motores e não da linguagem;
A linguagem já nasce com a criança;
Nenhuma das alternativas acima.

28- São teorias em Orientação Profissional:

a)
b)
c)
d)
e)

Teorias de abordagem;
Teorias funcionais;
Teorias investigativas;
Teorias não-psicológicas;
Teorias Psicológicas, Traço e fator, Teorias psicodinâmicas, Teorias
decisionais.
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29- Em 1989, foi dado entrada no Congresso Nacional o Projeto de Lei nº3657/89 do
deputado Paulo Delgado, que propõe a regulamentação dos direitos da pessoa com
transtornos mentais. A Reforma Psiquiátrica no Brasil iniciou-se efetivamente, na
década de 70, junto com a Reforma Sanitária e trouxe mudanças importantes no
cenário da saúde. Qual das seguintes alternativas está correta?
a)
b)

c)

d)
e)

Com o projeto de lei do deputado, houve a necessidade do Estado
aumentar a tutela do doente mental e restringir o seu direito de ir e vir;
A partir desse período começou a ocorrer a extinção progressiva de
manicômios públicos e privados e sua completa substituição por hospitaisdia e CAPS;
A partir da década de 70 passa a protagonizar e a construir uma
série de denúncias da violência dos manicômios, da mercantilização
da loucura, da hegemonia de uma rede privada de assistência e a
construir coletivamente uma crítica ao chamado saber psiquiátrico
e ao modelo hospitalocêntrico na assistência às pessoas com
transtornos mentais;
Os atendimentos em hospitais foram extintos;
B, C e D estão corretas.

30- Em relação à Psicoterapia Analítica Comportamental é possível afirmar que:
a)

b)

c)
d)
e)

A Psicoterapia Analítica Comportamental é uma modalidade de Psicoterapia
baseada na Ciência Comportamental, que tem como pressuposto o fato de
que o comportamento é produto da relação entre o indivíduo e o ambiente.
O trabalho do terapeuta, analista do Comportamento, é descobrir com seu
cliente os eventos do ambiente que determinam e mantém um
comportamento problema;
São as interações que ocorrem entre terapeuta e cliente durante o
processo terapêutico. Tais interações podem ser positivas, negativas ou
carga emocional diversa;
Os transtornos alimentares não podem ser tratados pela psicoterapia
analítica comportamental;
As Alternativas A e B estão corretas;
Nenhuma das alternativas acima.

31– Dentro da diversidade das teorias e técnicas psicoterápicas identifique o que é
correto afirmar:
a)
b)

c)

d)

Algumas modalidades de terapia, como a psicanálise clássica, defendem
que o profissional deve evitar qualquer tipo de proximidade com o cliente;
Outras abordagens, como o humanismo e a terapia comportamental (mais
explicitamente a partir da década de 80), argumentam que um terapeuta
paciente e atencioso pode beneficiar o cliente;
Dentro de uma abordagem Analítico-comportamental, o reforçamento
positivo está presente em muitas técnicas e sem duvida é um princípio
importante para a mudança comportamental;
A psicologia cognitiva afirma que o pensamento controla o comportamento.
Nesta afirmação está implícita a idéia de que pensamentos e
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e)

comportamentos são de diferentes naturezas, no caso, de que
pensamento é de natureza mais nobre do que o comportamento;
As alternativas A, B e C estão corretas.

o

32- O cargo de psicólogo tem como princípios éticos fundamentais as afirmativas abaixo,
EXCETO:
a)

b)
c)
d)
e)

O psicólogo trabalhará visando a promover o bem–estar do indivíduo e da
comunidade, bem como a descoberta de métodos e práticas que
possibilitem a consecução desse objetivo;
A atuação profissional do psicólogo compreenderá uma análise crítica da
realidade política e social;
O psicólogo colaborará na criação de condições que visem a eliminar a
opressão e a marginalização do ser humano;
O foco do trabalho do psicólogo é o indivíduo, ficando em segundo
plano a comunidade.
Nenhuma das alternativas.

33- A palavra “autismo” deriva do grego “autos”, que significa “voltar-se para si mesmo”.
A primeira pessoa a utilizá-la foi o psiquiatra austríaco Eugen Bleuler para se referir
a um dos critérios adotados em sua época para a realização de um diagnóstico de
Esquizofrenia:
a)
b)
c)
d)
e)

É característico do autista apresentar alguns déficits e excessos
comportamentais em diversas áreas;
Os graus de comprometimento dos déficits podem variar de uma criança
para outra e na mesma criança ao longo do tempo;
Em função da variação dos déficits a expressão Transtorno do Espectro
Autista tem sido mais utilizada em detrimento da palavra Autista;
As alternativas A, B e C estão corretas;
Nenhuma das alternativas acima.

34- Constitui-se um dever fundamental do psicólogo:
a)
b)
c)
d)
e)

Prestar serviços profissionais em situação de calamidade pública ou
emergência, de acordo a sua vontade, podendo visar benefícios pessoais;
Apresentar publicamente, através de meios de comunicação, resultados de
psicodiagnóstico de indivíduos ou grupos;
Assumir responsabilidade somente por atividades para as quais
esteja capacitado pessoalmente e tecnicamente;
Não é necessário fornecer a seu substituto informações necessárias a
evolução do trabalho, caso ele solicite;
As alternativas A e C estão corretas.

35- O transtorno do Pânico é diferente de outras formas de transtornos de Ansiedade
existentes.
a)
b)
c)
d)

Os sintomas são como uma preparação biológica para fugir de uma
ameaça iminente de perigo;
Os sintomas são apenas psicológicos;
Os sintomas são apenas físicos e não psicológicos;
Não é um transtorno de ansiedade;
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e)

Nenhuma das alternativas acima.

36- Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são instituições brasileiras que visam
à substituição dos hospitais psiquiátricos - antigos hospícios ou manicômios - e de
seus métodos para cuidar de afecções psiquiátricas. Sendo assim pode-se afirmar
que:
a)

b)

c)

d)
e)

Os CAPS, instituídos juntamente com os Núcleos de Assistência Psicossocial
(NAPS), através da Portaria/SNAS Nº 224 - 29 de Janeiro de 1992, são
unidades de saúde locais/regionalizadas que contam com uma população
adscrita definida pelo nível local e que oferecem atendimento de cuidados
intermediários entre o regime ambulatorial e a internação hospitalar, em
um ou dois turnos de 4 horas, por equipe multiprofissional, constituindo-se
também em porta de entrada da rede de serviços para as ações relativas à
saúde mental;
Foi um modelo proposto na Itália, em Trieste, e que está sendo construído
e adaptado no Brasil desde 1986. Consiste em um local que oferece
cuidados intensivos, semi-intensivos ou não intensivos a pacientes em
sofrimento psíquico diagnosticados como neuróticos graves ou psicóticos
que podem já ter ou não histórico de internação e/ou tratamento;
Os Centros de Atenção Psicossocial, como referido, são serviços públicos de
saúde mental, destinados a atender indivíduos com transtornos mentais
graves;
As alternativas A, B e C estão corretas;
Nenhuma das alternativas acima.

37- A Psicologia Social é uma área de conhecimento da Psicologia, que procura
aprofundar a compreensão da natureza social do fenômeno psíquico. Sendo assim, é
correto afirmar:
a)

A subjetividade humana, ou seja, seu mundo interno e suas expressões
são construídas nas relações sociais, através do contato entre os homens e
destes com a natureza;

b)

O mundo objetivo é um fator de influência para o desenvolvimento da
subjetividade, não tendo participação constitutiva;

c)

O ser humano, após formar a sua personalidade, não se transforma. Ele
está em constante movimento até formá-la;

d)

A Psicologia Social propõe como conceitos básicos de análise: a atividade, a
consciência e a identidade, modo de vida que são as propriedades ou
características essenciais dos homens e expressam o movimento humano;

e)

As alternativas A e D estão corretas.

38- As Políticas Públicas tem como objetivo organizar a vida social aumentando ou
diminuindo os efeitos da desigualdade social e miséria do mundo. Quanto a essas
políticas, é correto dizer:
a)

Por Política Pública entende-se o conjunto de ações desencadeadas pelo
Estado, no caso brasileiro, nas escalas federal, estadual e municipal, com
vistas ao bem coletivo. Elas podem ser desenvolvidas em parcerias com
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organizações não governamentais e, como se verifica mais recentemente,
com a iniciativa privada;
b)

MEKSENAS (2002) mostra que as Políticas Públicas, desde suas origens,
estão ligadas ao capital e este o utiliza como uma forma de aumentar mais
seu domínio e manter o seu controle sobre os mais excluídos, mantendo
uma ilusão que este pode futuramente ascender socialmente, algo que não
vai ocorrer;

c)

O Programa Bolsa Família é uma Política Pública;

d)

O Conselho Tutelar é uma Política Pública;

e)

As alternativas A, B e C estão corretas.

39- O CRAS é o Centro de Referência da Assistência Social, uma unidade pública estatal
que compreende:
a)

Localização nas áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social,
destinada ao atendimento sócio-assistencial de famílias, sendo o principal
equipamento de desenvolvimento dos serviços sócio-assistenciais da
Proteção Social Básica;

b)

Espaço de concretização dos direitos socioassistenciais nos territórios,
materializando a política de assistência social (PNAS);

c)

O PAIF – Programa de Atenção Integral à Família, não precisa ser
executado no CRAS;

d)

Ações de Proteção Social Especial, com famílias que apresentam seus
direitos violados;

e)

As alternativas A e B estão corretas.

40- Com relação a Psicologia Comunitária é correto afirmar:
a)

Abrange
conhecimentos
da
Psicologia
Social,
Psicologia
do
Desenvolvimento, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto do Idoso,
Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS); Constituição Federal de 1988,
dentre outros;

b)

Constitui-se de um conjunto de técnicas grupais, dispensando técnicas de
diagnóstico individual, como a entrevista;

c)

Ajuda preferencialmente as pessoas de baixa renda, contribuindo na
transformação da realidade precária dessa população;

d)

As alternativas A e C estão corretas;

e)

As alternativas A, B e C estão corretas.

41- A Saúde Pública no Brasil, além de prevenir e controlar doenças visa a promoção de
qualidade de vida, bem estar físico, mental e emocional nas comunidades. A atuação
do psicólogo na saúde pública deve:
a)

Identificar psicopatologias nos indivíduos e tratá-las, trabalhando nas
Unidades Básicas de Saúde, realizando fundamentalmente atendimento
clínico psicoterapêutico;
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b)

Realizar trabalho de natureza grupal, de maneira interdisciplinar e
multiprofissional;

c)

Abordar somente assuntos ligados a saúde mental, já que este é o campo
do psicólogo na Saúde;

d)

Desempenhar ações de Saúde Mental no
gestantes, nutrizes, crianças, grupos de risco;

e)

As alternativas B e D estão corretas.

Atendimento

a

famílias,

42- A Reforma Psiquiátrica no Brasil iniciou-se na década de 70, junto com a Reforma
Sanitária e trouxe mudanças importantes no cenário da saúde. Quanto a isso,
marque a alternativa correta:
a)

A partir desse período começou a ocorrer a extinção progressiva de
manicômios públicos e privados, sem substituição por hospitais – dia;

b)

Com o projeto de lei do deputado Paulo Delgado, em 1989, houve a
necessidade do Estado aumentar a tutela do doente mental e restringir o
seu direito de ir e vir;

c)

A partir desse período surge uma série de denúncias da violência
dos manicômios, da mercantilização da loucura, da hegemonia de
uma rede privada de assistência;

d)

CAPS e CRAS realizam o mesmo trabalho com portadores de transtornos
mentais;

e)

Nenhuma das alternativas acima.

43- O trabalho do psicólogo junto às equipes de saúde nas comunidades deve estar de
acordo com determinadas normas preconizadas para o atendimento em Saúde
Mental. Sendo assim pode-se afirmar que:
a)

b)
c)
d)
e)

São as normas elaboradas pela Comissão de Saúde Mental, em
Março de 1999, que definem que o atendimento nos centros de
saúde deve ser de atenção primária;
Primazia no atendimento clínico individual de distúrbios psicológicos;
Com o projeto de lei do deputado, houve a necessidade do Estado
aumentar a tutela do doente mental e restringir o seu direito de ir e vir;
Não existem normas definidas à este respeito;
Nenhuma das alternativas acima.

44 – Quanto à estratégia da saúde da família pode-se afirmar que:
a)

b)
c)
d)

Os agentes comunitários ocupam uma posição especial, na
interface entre o campo médico e a vida social, entre o discurso
competente e a sabedoria popular, entre a ação técnica e a
mobilização de recursos da própria comunidade, e com isto se
habilitam a exercer papel fundamental no cuidado do sofrimento
psíquico;
Não é ético colocar o agente de saúde entre a comunidade e o médico;
O agente de saúde não tem preparo para atuar frente ao sofrimento
psíquico;
As alternativas B e C estão corretas;
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e)

Nenhuma das alternativas anteriores.

45- No campo da assistência, a Portaria nº 224, de 29 de janeiro de 1992 do Ministério
da Saúde estabelece as diretrizes para o atendimento nos serviços de saúde mental,
normatizando vários serviços substitutivos como:
a)

b)

c)

d)
e)

Atendimento ambulatorial com serviços de saúde mental (unidade básica,
centro de saúde e ambulatório), Centros e Núcleos de atenção psicossocial
(CAPS/NAPS), Hospital-Dia (HD), Serviço de urgência psiquiátrica em
hospital-geral, leito psiquiátrico em hospital-geral, além de definir padrões
mínimos para o atendimento nos hospitais psiquiátricos, até que sejam
totalmente superados;
A Portaria nº 106, de 11 de fevereiro de 2000(3), cria os Serviços
Residenciais Terapêuticos em saúde mental para pacientes de longa
permanência em hospitais psiquiátricos;
Centros de Convivência, as Cooperativas de Trabalho, dentre e outros
criados por municípios. Assim como os outros tipos de serviços
substitutivos, eles “... têm garantido a população dos municípios onde se
localizam, um atendimento mais humano, sem exclusão e com
resolubilidade”;(CRP, 1997: 4)
As alternativas A, B e C estão corretas;
Nenhuma das alternativas acima.

46- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que é competência comum do Município, juntamente com a União e o Estado:

I)

IV)

Zelar pela guarda da Constituição, das Leis e das Instituições democráticas
e conservar o patrimônio público;
Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e a ciência;
Proteger o meio ambiente e incentivar a poluição em qualquer de suas
formas;
Preservar as florestas, opor-se à fauna e à flora.

a)
b)
c)
d)
e)

Os itens I e III estão corretos;
Os itens II e IV estão corretos;
Os itens I e II estão corretos;
Somente o item IV está correto;
Nenhum item está correto.

II)
III)

47- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:
a)

b)
c)

O Governo Municipal é exercido pelo Prefeito e pela Câmara
Municipal de Vereadores os quais constituem o Poder Executivo e o
Poder Legislativo, harmônicos entre si e independentes;
O Poder Executivo é constituído pelo Prefeito Municipal e pela Câmara
Municipal de Vereadores;
A Câmara Municipal é exercida pelo Prefeito e pelos Vereadores os quais
constituem o Poder Executivo;
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d)
e)

O Poder Legislativo é constituído pelo Prefeito Municipal e exercido pelos
Secretários Municipais que são auxiliares diretos do Prefeito Municipal;
Nenhuma das alternativas está correta.

48- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que o Processo Legislativo compreende a elaboração de:
a)
b)
c)
d)
e)

Emendas à Lei Orgânica do Município, Memorandos, Leis Ordinárias,
Decretos Legislativos e Portaria;
Leis Complementares, Leis Ordinárias, Ato Administrativo e Portaria;
Leis Complementares, Leis Ordinárias, Portaria e Memorandos;
Emendas à Lei Orgânica do Município, Leis Complementares, Leis
Ordinárias, Decretos Legislativos e Resoluções;
Nenhuma das alternativas está correta.

49- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:
I)
II)
III)

O Vereador poderá ter domicílio e residência fixa no Município;
O Vereador deverá ter domicílio e residência fixa no Município;
O Vereador deverá ter domicílio no Município, mas poderá ter sua
residência em Município circunvizinho.

a)
b)
c)
d)
e)

O item I está correto;
O item II está correto;
O item III está correto;
Nenhum item está correto;
Todas as alternativas estão corretas.

50- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:
a)

b)
c)

d)
e)

Toda alienação onerosa de bens imóveis municipais só poderá ser realizada
mediante autorização do Juiz de Direito da Comarca, avaliação prévia e
licitação;
Toda alienação onerosa de bens imóveis municipais só poderá ser realizada
mediante autorização do Juiz de Paz, avaliação prévia e licitação;
Toda alienação onerosa de bens imóveis municipais só poderá ser
realizada mediante autorização por Lei Municipal, avaliação prévia
e licitação;
Todas as alternativas estão corretas;
Nenhuma das alternativas está correta.

BOA SORTE!
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