Prefeitura Municipal de Penedo

PORTUGUÊS
1. Assinale a opção falsa quanto às informações referentes ao
texto abaixo.
1
3
5
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“Testa de ferro é o indivíduo que aparece como
responsável por um negócio, firma ou transação que os
interessados reais controlam dissimuladamente, mantendo-se
no anonimato. Em outras palavras, alguém que assume uma
posição nominal de liderança, mas não tem o poder efetivo.”
(Língua Portuguesa. 2010. p. 63)

A) O verbo controlar (linha 3) é transitivo direto.
B) A classificação da palavra que (linhas 1, 2 e 4) é de
pronome relativo.
C) A expressão por um negócio, firma ou transação (linha 2)
é complemento nominal.

4. Assinale a opção que completa adequadamente as lacunas
dos períodos seguintes.
I. “Para entender melhor ______ alguns erros são tão
frequentes, é preciso ter em mente fenômenos que vão
além de regras estabelecidas.”
II. “Como e ______ a economia brasileira irá crescer a um
ritmo de 5% ao ano até 2020, num cenário inédito de
desenvolvimento?”
III. “Primeiro, foi a CSN. Agora é a Camargo Corrêa que quer
a portuguesa Cimpor. Saiba ______ ela é tão cobiçada.”
IV. “Em Criação imperfeita, o físico Marcelo Gleiser explica
______ jamais se chegará a uma teoria capaz de explicar
tudo o que existe no universo – e ______ nem mesmo faz
sentido buscá-la.”
A) por que – por quê – porquê – por quê – porquê

D) No último trecho (linhas 4-5), há um período composto por
coordenação e subordinação.

B) por que – por que- por que – porquê – por que

E) A expressão de ferro (linha 1) é complemento nominal.

D) por que – por que – por que – por que – por que

C) porque – por que – por quê – porque – porque
E) porque – por quê – por que – porque – porquê

2. Assinale a opção que completa adequadamente as lacunas
dos períodos seguintes.
I. “ ______ iremos parar com tamanha corrupção de nosso
políticos?”
II.

“E há também o sentimento de que foi traído por aqueles
______ confiou [...]”

III. “Cheguei a faltar às aulas e a deixar de estudar matérias
______ sempre gostei por conta do stress com as notas
[...]”
IV. “A primeira etapa começa em Fernando de Noronha,
______ chegam os cadáveres.”
A) Onde – em que – as quais – aonde
B) Aonde – a quem – das quais – onde
C) Onde – a quem – que – onde
D) Aonde – em quem – de que – onde
E) Aonde – que – que – aonde

3. Dados os períodos seguintes, quanto à concordância verbal,
I. “No centro do escândalo está José Sarney e sua família.”
II. “Formar engenheiros e ampliar o ensino pode resultar em
mais pesquisas.”
III. “Tão grande é o fascínio que despertam os mecanismos
que regulam a nossa linguagem quanto à variedade de
abordagens que podem ser usadas para estudá-los.”
IV. “A arte de combinar bebidas de primeira linha com
ingredientes que vão do caviar às frutas exóticas está em
alta. É o que mostra a variedade e os preços dos
coquetéis mais exclusivos encontrados em cardápios de
cidades como São Paulo e Rio de Janeiro.”
há violação em

5. Indique a opção cujo texto está com a redação mais
adequada à norma-padrão da língua portuguesa,
considerando pontuação, vocabulário, concordância e
regência.
A) “Na década de 70, a proporção de mulheres atingidas por
enfarto ou AVC, era de uma para 10 homens no Brasil.
Hoje, essa relação já é de uma para 2,4 homens, segundo
dados do Ministério da Saúde, que apontou o substancial
crescimento de problemas cardio-vasculares na população
feminina.”
B) “Uma ideia fundamental por traz do iPad, é transmitir às
pessoas que o utilizam a sensação de que o aparato físico
não existe. Uma nova tecnologia multi-toques tornou sua
tela ainda mais sensível ao movimento dos dedos que a de
um iPhone.”
C) “O número de brasileiros que viajam de avião dobrou nos
últimos cinco anos. A notícia somente não é melhor porque
os viajantes são submetidos a momentos infernais nos
superlotados aeroportos do Brasil.”
D) “Estudantes que cometem crimes assim deveriam se
envergonhar de suas atitudes e serem gratos aos
profissionais que tentam ensiná-los.”
E) “No fim de 2008, o Greenpeace fez uma gritaria danada na
Bahia para denunciar uma situação que parecia aterradora.
Todo o lençol freático de Caetité – único município do país
aonde há uma mina de urânio – estaria contaminado por
radiação.”

6. No período “Poucas horas depois dos ataques no metrô de
Moscou, o presidente americano Barack Obama ligou para
o seu colega russo Dimitri Medvedev e ofereceu ajuda para
caçar os culpados.”, qual a função sintática das
expressões em negrito?

A) I, II e IV.

A) complemento nominal – vocativo – adjunto adverbial

B) I, II, III e IV.

B) adjunto adverbial – aposto – complemento nominal

C) I e II, apenas.

C) complemento nominal – adjunto adnominal – objeto indireto

D) I, apenas.

D) adjunto adnominal – vocativo – complemento nominal

E) III e IV, apenas.

E) adjunto adverbial – aposto – adjunto adverbial
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7. Quais os números entre parênteses que ocupam uma
vírgula pontuando adequadamente o texto abaixo, de
acordo com a norma-padrão da língua portuguesa?
“A essa escrita falseada (1) falta um processo de retorno (2)
pois falta (3) igualmente (4) um leitor à vista (5) ou mesmo
simulado.”
A) 2 – 4 – 5
B) 1 – 2 – 3 – 4

As questões de 10 a 12 referem-se ao texto seguinte.
“Qualquer conhecimento do mundo implica uma construção de
sentido. As coisas não se apresentam para o ser humano de
forma imediata, natural ou objetiva. Ele as recria por meio de
sentido, transformando-as de elementos insignificantes em
objetos carregados de significação cultural. O mundo do ser
humano é sempre um sentido do mundo” (RUIZ, Castor
Bartolomé. Os paradoxos do imaginário. São Leopoldo,
RS: UNISINOS, 2002, p. 59).

C) 2 – 3 – 4

10. Para o autor, o mundo do ser humano é uma construção

D) 1 – 2 – 3 – 4 – 5

A) imperfeita das coisas, um simulacro.

E) 2 – 5

B) de sentidos que se processa num vislumbre indireto das
coisas.

As questões 8 e 9 referem-se ao texto seguinte.
Havia arroz sem colorau, couve e pão. Sobre a toalha
havia também copos cheios de vinho ou de água mineral,
sorrisos, manchas de sol e a frescura do vento que sussurrava
nas árvores. E no fim de tudo, houve fotografias. É possível que
nesse intervalo tenhamos esquecido uma encantadora linguiça
de porco e talvez um pouco de farofa. Que importa? O lombo era
o essencial, e a sua essência era sublime. Por fora era escuro,
com tons de ouro. A faca penetrava nele tão docemente como a
alma de uma virgem entra no céu. A polpa se abria, levemente
enfibrada, muito branquinha, desse branco leitoso e doce que
têm certas nuvens às quatro horas da tarde, na primavera. O
gosto era de um salgado distante e de uma ternura quase
musical (Rubem Braga).

8. Das informações a seguir, uma não traduz corretamente o
sentido do texto. Identifique-a.
A) Ao subverter o caráter sublime e poético do objeto descrito,
o autor estabelece uma relação assimétrica entre os
diversos sentidos pelos quais os objetos se definem.
B) Em seu caráter alimentar, o lombo, contrariando-se a
descrição banal, é revestido de uma acepção poética
inusitada.
C) Se o lombo era essencial, o conjunto dos outros elementos
que compunha o banquete dá-se apenas num formato
coadjuvante.
D) Numa mistura de objetos visuais e metáforas, o autor
descreve a parcela animal posta à mesa em tom sublime.
E) Abdicando das fronteiras que definem as diferenças entre a
subjetividade e a objetividade, o autor evidencia sentidos
sinestésicos na composição de um contexto poético.

9. O autor diz: “O lombo era o essencial”, que, considerando-se

C) essencialmente simbólica,
conceito das coisas.

fundamentada

no

provável

D) que se elabora a partir da recriação das coisas numa
perspectiva simbólica.
E) de símbolos que subverte a originalidade dos valores
essenciais da realidade.

11. Nas versões da frase “Ele as recria por meio de sentido”,
ocorreu uma subversão da norma culta em:
A) as coisas são recriadas pelo ser humano por meio do
sentido.
B) o ser humano recria as coisas por meio de sentido.
C) para o ser humano, recriam-se as coisas por meio de
sentido.
D) por meio de sentido, ele recria as coisas.
E) por meio de sentido, o ser humano, recria as coisas.

12. É também aceitável para o primeiro período do texto a
seguinte estrutura:
A) Qualquer conhecimento do mundo implica na construção de
sentido.
B) Qualquer conhecimento do mundo implica construção de
sentido.
C) Qualquer conhecimento do mundo implica com uma
construção de sentido.
D) Qualquer conhecimento
construção de sentido.

do

mundo

implica-se

numa

E) Qualquer conhecimento do mundo implica-se em construção
de sentido.

o contexto, traduz-se em:
A) avultava-se o caráter sublime do lombo.

13. Qual opção contém pretérito perfeito do indicativo?

B) no conjunto de tudo posto à mesa, o lombo também era
importante.

A) “Histórias em quadrinhos puderam ser trabalhadas com
crianças desde a tenra idade.”

C) se havia o lombo com tons de ouro, sua essencialidade era
sublime.

B) “Histórias em quadrinhos podem ser trabalhadas com
crianças desde a tenra idade.”

D) a carne transcende de sua condição essencialmente animal.

C) “Histórias em quadrinhos poderiam ser trabalhadas com
crianças desde a tenra idade.”

E) se havia o lombo, as outras comidas eram prescindíveis.
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As questões 14 e 15 referem-se ao texto seguinte:
Nasci aqui mesmo no Rio de Janeiro, três meses depois da
morte de meu pai, e perdi minha mãe antes dos três anos. Essas
e outras mortes ocorridas na família acarretaram muitos
contratempos materiais, mas, ao mesmo tempo, me deram,
desde pequenina, uma tal intimidade com a morte que
docemente aprendi essas relações entre o efêmero e o eterno
(Cecília Meireles).

INFORMÁTICA
16. A afirmação: “O Windows é um tipo de periférico de
hardware utilizado em servidores”, está
A) incorreta, pois o Windows é hardware, mas não periférico.
B) correta.
C) incorreta, pois o Windows não é utilizado em servidores.
D) incorreta, pois o Windows é um software.

14. Observe o fragmento: “Essas e outras mortes ocorridas na
família acarretaram muitos contratempos”. Uma versão de
reescrita totalmente de acordo com a norma culta está na
opção:
A) Tiveram essas e outras mortes na família, que acarretaram
muitos contratempos.
B) Essas e outras mortes, às quais ocorreram na família,
acarretaram muitos contratempos.
C) Houve muitos contratempos nessas e noutras mortes que
ocorreram na família.

E) incorreta, pois o Windows é utilizado apenas em clientes.

17. Dadas as proposições
I. O atalho de teclas CTRL+R é normalmente utilizado no
Windows para recortar.
II. O atalho de teclas CTRL+V é utilizado no Windows para
colar.
III. O atalho de teclas do Windows Alt+Tab executa a ação de
alternar entre janelas.
Verifica-se que está(ão) correta(s) somente

D) Essas e outras mortes, acarretaram muitos contratempos
ocorridas na família.

A) I e II.

E) Acarretaram, muitos contratempos, essas e outras mortes
ocorridas na família.

C) I.

B) II e III.
D) II.
E) III.

15. No fragmento “entre o efêmero e o eterno”, há um exemplo
de

18. Via e-mail, não é possível

A) metonímia.

A) enviar uma imagem como anexo.

B) antítese.

B) enviar a mesma mensagem para mais de um destinatário.

C) catacrese.

C) anexar mais de um arquivo em uma mesma mensagem.

D) hipérbole.

D) enviar uma mensagem para um destinatário oculto.

E) sinestesia.

E) realizar conferências de vídeo com mais de um usuário.

19. São exemplos de sites de busca:
A) Twiter e Yahoo.
B) Google e Yahoo.
C) Google e Orkut.
D) Orkut e Yahoo.
E) Google e Twiter.

20. Dados os itens abaixo
I. No endereço eletrônico http://www.penedo.al.gov.br o
protocolo http indica que o site não é seguro.
II. Um site seguro e com envio de dados criptografados
possui, por padrão, em sua URL a terminação SGR.
III. Um computador, mesmo possuindo um antivírus instalado,
ainda pode ser infectado por um vírus.
Está(ão) correto(s) somente o(s) item(ns)
A) I e III.
B) II e III.
C) I.
D) II.
E) I e II.
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21. De acordo com as opções de Layout de imagens

23. A inserção de um Hiperlink poder ser feita por meio do menu

encontradas no Microsoft Word 2003, na Janela Formatar
Imagem, enumere a segunda coluna de acordo com a
primeira.

Inserir. Uma outra maneira de usar este recurso que o Word
2003 oferece é o atalho do teclado

1ª coluna

2ª coluna

1.
(

) Na frente

(

) Atrás

2.

B) Ctrl+H.
C) Ctrl+K.
D) Ctrl+P.
E) Alt+H.

24. Para inserir um gráfico no Microsoft Excel 2003, após clicar

3.
(

A) Ctrl+L.

) Comprimido

no botão
, é necessário passar por 4 etapas listadas
abaixo, para concluir a inserção. Enumere a segunda coluna
de acordo com a primeira.
1ª coluna

4.
(

) Quadrado

5.
(

) Alinhado

2ª coluna

1ª etapa

(

) Opções de gráfico

2ª etapa

(

) Local do gráfico.

3ª etapa

(

) Tipo do gráfico

4ª etapa
( ) Dados de origem
A sequência correta, de cima para baixo, está na opção
A) 4ª – 2ª – 1ª – 3ª

A sequência correta, de cima para baixo, está na opção

B) 3ª – 4ª – 1ª – 2ª

A) 1 – 2 – 4 – 3 – 5

C) 1ª – 3ª – 4ª – 2ª

B) 1 – 3 – 4 – 5 – 2

D) 1ª – 4ª – 3ª – 2ª

C) 4 – 3 – 5 – 2 – 1

E) 3ª – 4ª – 2ª – 1ª

D) 4 – 3 – 1 – 2 – 5
E) 1 – 4 – 5 – 2 – 3

A figura a seguir foi extraída de uma janela no Microsoft Excel
2003 e serve como base para resolução da questão 25.

A figura a seguir foi extraída de uma janela no Microsoft Word
2003 e serve como base para resolução da questão 22.

25. Para obter os resultados da coluna D, foi usada a função

22. Dadas as afirmações sobre a barra de Status,

MÉDIA. Analisando as opções, podemos concluir que todas
são verdadeiras, exceto

I. Ela fornece diversas informações sobre o documento,
como número de páginas, posicionamento do cursor,
idioma a ser usado, tamanho do papel, orientação da
página etc.
II. Clicando no botão

abre-se a ferramenta de Gravar

Macro.
III. O recurso

pode indicar que a tecla ALT está

pressionada.
IV. O recurso
está ativa.

pode indicar que a função de Sobrescrever

verifica-se que estão corretas
A) II e IV, apenas.
B) I, II, III e IV.
C) III e IV, apenas.
D) I e II, apenas.

A) O nome do arquivo é Pasta1.
B) Selecionando as células B3, B4 e B5, a barra se status
sempre fornecerá o somatório dos valores.
C) Selecionando o conjunto de células de B2 a D7, temos
informações suficientes para gerar um gráfico.
D) Para obter o resultado da média do aluno Eduardo, basta
preencher a célula D4 com =média(b4:c4).
E) Excluindo/deletando os valores das notas semestrais do
aluno Carlos, aparecerá na célula D4 a informação #DIV/0!.

E) I, II e IV, apenas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26. O Sistema Único de Saúde (SUS), de acordo com a
Constituição brasileira de 1988, é definido como um sistema
descentralizado com comando único.
Isso implica que:
I. seja delegada autonomia para que Estados e Municípios
formulem e implementem as respectivas políticas de
saúde.
II. cabe somente à União a responsabilidade pela execução
das ações de Saúde Pública.
III. cabe à União, somente por meio das AIHs, a
responsabilidade pelo financiamento da assistência
médico-hospitalar.

30. Dadas as afirmações quanto ao método clínico,
I. Está fundamentado numa
pesquisador e pesquisado.

IV. É criticado quando o pesquisador pretende propor
generalizações, pois está apoiado em casos individuais e
experiências objetivas.
verifica-se que está(ão) correta(s)
A) II e III, apenas.
B) I, II e III, apenas.
C) I, II, III e IV.

A) Apenas II e III.

E) II, III e IV, apenas.

31. Dadas as afirmativas sobre os procedimentos de coleta e de

C) Apenas I.

análise de dados,

D) Apenas I e II.

I. A entrevista semiestruturada é uma técnica de coleta de
informação na pesquisa qualitativa.

E) Apenas I e III.

27. A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde, de acordo
com a Lei n.º 8.142/09, são considerados instâncias
A) colegiadas do Sistema Único de Saúde.
B) informativas para a comunidade sobre o Sistema Único de
Saúde.
C) executivas do Sistema Único de Saúde.
D) consultivas do Sistema Único de Saúde.
E) gerenciais dos repasses do Sistema Único de Saúde.

28. No texto seguinte,
O estudo de casos vem sendo utilizado com frequência
pelos pesquisadores sociais.

II. A observação livre é importante técnica para apreender
aspectos relevantes da vida social, estabelecendo
précategorias na investigação qualitativa.
III. As anotações de campo são fundamentais pela dimensão
explicativa/descritiva que, tanto a coleta quanto a análise
de dados, podem exigir em determinado estudo qualitativo.
IV. A técnica da triangulação tem como objetivo abranger a
máxima
amplitude na explicação,
descrição e
compreensão de um determinado estudo científico.
V. A análise de conteúdo prioriza a interpretação do que os
dados informam, em detrimento do modo como eles são
informados.
verifica-se que estão corretos os itens

Considera-se um erro quando o estudo de caso
A) apresenta dificuldade de generalização.

A) II, III e IV, apenas.

B) não define procedimento rígido na coleta de dados.

C) I, III, IV e V.

C) explora situações da vida real cujos limites não estão
claramente definidos.

D) I, II e V, apenas.

B) I e III, apenas.

D) descreve situações do contexto em que está sendo feita
determinada investigação.
E) utiliza um período demasiado curto na coleta de dados.

29. A entrevista é uma técnica importante utilizada no processo
É cuidado

A) o fluxo das perguntas devem ser do entrevistador ao
entrevistado.
B) preparação de um roteiro de tópicos de interesse.
C) estabelecimento do contato inicial não exige a explicitação
do interesse do entrevistador.
D) registro das respostas deve prever o consentimento do
entrevistado.
E) estímulo a respostas mais precisas e completas.
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III. É considerado importante na investigação psicológica,
após os trabalhos de Freud.

D) I, apenas.

de investigação e avaliação diagnóstica.
essencial na sua condução:

profunda

II. É utilizado, em especial, na pesquisa psicológica.

Quais afirmações estão corretas?
B) I, II e III.

relação

E) III, IV e V, apenas.

32. Qual opção abaixo está incorreta?
A) A análise experimental do comportamento pode auxiliar a
descrever o comportamento em qualquer situação, ajudando
o ser humano a modificá-lo.
B) A Gestalt e o Behaviorismo definem a psicologia como a
ciência que estuda o comportamento.
C) A Psicanálise caracteriza-se
conhecimentos sistematizados
funcionamento da vida psíquica.

por um conjunto de
sobre a estrutura e

D) O Behaviorismo e o Gestaltismo enfatizam a relação de
causa e efeito entre o estímulo e a resposta.
E) Atualmente, a contribuição da psicanálise tem sido ampliada
aos fenômenos de grupos, às práticas institucionais e à
compreensão de fenômenos sociais, como a violência e a
delinquência.
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33. Dadas as afirmações abaixo sobre urgência subjetiva e
prática psicológica em instituições de saúde mental,
I. A urgência subjetiva está relacionada a um pedido de
acolhimento do sofrimento psíquico.
II. Uma urgência subjetiva é encontrada comumente nos
serviços de recepção das instituições de saúde mental.
III. A urgência não se confunde com a emergência, no sentido
psiquiátrico do termo.
IV. O acolhimento da urgência subjetiva nas instituições de
saúde mental resulta em uma diminuição dos casos de
internação.
verifica-se que
A) todas são verdadeiras.
B) I, II e III são verdadeiras.
C) somente I e II são verdadeiras.
D) somente III e IV são verdadeiras.
E) somente II e IV são verdadeiras.

34. Dentre

as afirmações apresentadas abaixo sobre
interconsulta e interdisciplinaridade, qual a opção está
incorreta?

36. Dadas as afirmativas sobre o método clínico,
I. O método clínico é oposto ao método experimental à
medida que este último se interessa mais em resultados
finais quantitativos do que na análise do processo em
estudo.
II. O método clínico consiste no levantamento e na análise de
fatos por meio da observação, de entrevistas e da análise
das produções do sujeito.
III. O método clínico é utilizado em pesquisas psicológicas,
nas intervenções do psicólogo em situações de
psicoterapia, apoio, consultas e oficinas terapêuticas,
orientação psicológica e outros enquadres.
IV. Freud foi o precursor do método clínico para acesso ao
“mundo psíquico”. Com uma atitude investigativa, ele
escutava suas pacientes e concedia um lugar de verdade
ao que elas diziam.
V. O método psicanalítico é considerado um modalidade de
investigação dos processos anímicos, centrado na
concepção de inconsciente e no conceito de transferência.
verifica-se que
A) somente II e IV são verdadeiras.
B) todas são verdadeiras.

A) A interconsulta favorece a humanização do atendimento e
enriquece a formação profissional do interconsultor.

C) I, II e III são verdadeiras.

B) A interconsulta é uma forma de atuação que se baseia no
conceito de interdisciplinaridade e contribuiu para o
atendimento integral do usuário do sistema de saúde.

E) somente III e IV são verdadeiras.

C) A interconsulta refere-se a consultas de um profissional a
outro de formação diferente.
D) O interconsultor é um profissional de saúde que participa do
processo de atendimento que o paciente recebe no serviço
de saúde e auxilia na construção de estratégias de
intervenção.
E) No trabalho em hospitais, o psicólogo, quando solicitado
para uma interconsulta, deverá colocar-se à disposição da
equipe para ajudá-la exclusivamente a compreender os
sentimentos do paciente e não o que se passa na relação
da equipe com o paciente e mesmo com os familiares.

35. Qual opção abaixo não descreve de forma correta o
processo de avaliação do paciente e as alterações das
funções psíquicas?
A) As alucinações são alterações da sensopercepção; a
percepção é clara e definida de um objeto (voz, ruído,
imagem) sem a presença do objeto estimulante real.
B) A entrevista permite a realização dos dois principais
aspectos da avaliação de um paciente: a anamnese e o
exame do estado mental.
C) Na avaliação de um paciente, a entrevista é o único
instrumento de conhecimento da psicopatologia, sendo
desnecessário a observação cuidadosa do paciente.
D) Na alteração do juízo de realidade, a perseguição é o tema
mais frequente dos delírios. O indivíduo acredita que está
sendo perseguido por pessoas que querem prejudicá-lo,
matá-lo etc.

D) somente I e II são verdadeiras.

37. Qual opção abaixo está incorreta a respeito dos
fundamentos teóricos e técnicos de grupos?
A) Freud, em “Psicologia de grupo e análise do eu”, postula
que nos grupos os indivíduos estão ligados por laços
libidinais por um lado ao líder e, por outro, aos demais
membros do grupo. Assim, um ajuntamento de pessoas não
constitui um grupo enquanto esses laços não estiverem
estabelecidos.
B) Bion identifica três tipos de padrões de comportamento
próprios dos fenômenos de grupo: dependência, quando o
grupo venera seu líder, que é idealizado; acasalamento,
quando o grupo tende a centrar-se em um par, criando um
clima emocional de expectativa e esperança; e luta-fuga,
quando se fantasia a existência de um perseguidor, o que
leva o grupo a defender-se ou agredir.
C) Na formação de grupos, o tamanho do grupo, a definição de
regras de funcionamento e dos papéis e a linguagem
utilizada na comunicação com os participantes são variáveis
que não têm importância e não interferem na condução do
trabalho.
D) Para operacionalizar o trabalho com grupos é preciso
considerar os objetivos da ação; a estratégia a ser usada
para organizar e viabilizar a ação e as técnicas mais
adequadas para sua efetivação, cuja relação deve estar
relacionada às necessidades e características da
população.
E) No trabalho com o grupo, não é unicamente a comunicação
verbal que importa, também é relevante a linguagem não
verbal (gestos, tipos de roupas, silêncios, choros etc.).

E) Distimia é o termo que designa a alteração básica de humor,
tanto no sentido de inibição (polo depressivo) quanto no da
exaltação (polo maníaco).
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38. Dadas as afirmações sobre o psicólogo diante da morte,
I. O psicólogo tem sido chamado para trabalhar em hospitais
e com pacientes portadores de doenças graves e também
suicidas e precisa estar preparado para isso.
II. Se a psicologia estuda a relação do homem com o mundo,
e a morte é uma preocupação universal do homem, então,
a morte deveria ser uma área de interesse do psicólogo,
como campo de estudo e como prática profissional.
III. O psicólogo se defronta com a questão da morte apenas
no trabalho clínico e não em qualquer situação de trabalho
como, por exemplo, na escola, em empresas, na
comunidade.
IV. Trabalhar com o sofrimento ou a perda de significado de
existência pelo paciente, pode colocar o psicólogo diante
da própria incompletude e finitude.
verifica-se que
A) somente II e IV são verdadeiras.
B) somente III e IV são verdadeiras.
C) todas são verdadeiras.

40. Das afirmações acerca da psicopatologia e psicanálise, qual
opção abaixo está incorreta?
A) Uma das contribuições mais fundamentais da psicanálise à
psicopatologia tem sido na área da afetividade, com o
conceito de angústia.
B) A psicopatologia pode ser definida como o conjunto de
conhecimentos referentes ao adoecimento mental do ser
humano.
C) O psicopatólogo julga moralmente seu objeto, o ser
humano, e busca com isso identificar e compreender os
diversos elementos da doença mental.
D) A psicanálise confere grande importância aos afetos, os
quais dominam o psiquismo. A existência de um homem
autocontrolado, senhor de si e de seus desejos é
considerado uma enorme ilusão.
E) O sintoma psicopatológico, na teoria psicanalítica, é o
resultado de um certo arranjo entre o desejo inconsciente,
as normas e as permissões culturais e as possibilidades
reais de satisfação desse desejo.

D) I, II e IV são verdadeiras.
E) somente I e II são verdadeiras.

39. Qual a opção abaixo não corresponde à prevenção e à
atenção primária em saúde?
A) O atendimento psicológico prioriza acolher aqueles que
recorrem à Unidade Básica de Saúde, favorecendo e
viabilizando o vínculo do usuário com a unidade de saúde e
com a equipe.
B) O atendimento domiciliar pode ser uma alternativa para
casos em que não há outro meio para atenuar o sofrimento
da pessoa ou da família.
C) O psicólogo, ao avaliar as resistências, medos e
preconceitos da comunidade, contribui para a educação
sanitária, a qual requer a cooperação e participação ativa da
comunidade.
D) No programa saúde da família, o profissional sai em busca
do público-alvo, tendo por finalidade oferecer seus serviços
apenas naqueles contextos que impliquem doença.
E) No campo da saúde mental, as ações de prevenção não
devem se restringir às crises, mas contemplar a proposta de
atenção primária, na qual a saúde pública deve preocupar-se
também com os aspectos preventivos que favoreçam a
tomada de consciência da população em sua participação no
processo saúde/doença.
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