PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CUMBE (SE)

PORTUGUÊS
Considere a charge abaixo para responder as questões 01, 02
e 03:

C) Ímã, mármore, armazém
D) Album, céu, chapéu
E) Odontologo, vôo, saúde
05. Todos os enunciados abaixo correspondem a orações
subordinadas substantivas, EXCETO:
A) Espero sinceramente isto: que vocês não faltem
mais.
B) Desejo que ela volte.
C) Gostaria de que todos me apoiassem.
D) Tenho medo de que esses assessores me traiam.
E) Os jogadores que foram convocados apresentaramse ontem.
06. Analise, sistematicamente, o enunciado abaixo e responda:

Leccapiatti – No coração da cidade

Fonte: http://chargedodiemer.blogspot.com/2009

01. O processo ambíguo presente na charge é característica
predominante da função:
A)
B)
C)
D)
E)

Fática
Conativa
Referencial
Metalinguística
Emotiva

02. Quanto ao aspecto cômico da charge, analise os itens
abaixo e assinale a ÚNICA alternativa correta.
A instauração do processo de ambiguidade motivouse ironicamente pelo personagem cavalo.
II. Há um diálogo direto entre o cavalo e o homem.
III. Há uma insinuação passiva por parte de um dos personagens pela inversão de valores.
IV. O discurso do personagem homem ventila à hipótese
de que o mesmo encontra-se embriagado.

A expressão supracitada corresponde a um slogan de um
restaurante da capital Aracaju. Nela é possível identificar:
A)
B)
C)
D)
E)

uma relação de antítese
uma postura onomatopéica
a presença de anáfora
um processo metonímico
um caráter metafórico

Considere a imagem abaixo para responder a questão 07.

I.

Está(ão) correta(s)
A)
B)
C)
D)
E)

todas as proposições
apenas a proposição I
apenas as proposições I, II e III
apenas as proposições I, III e IV
apenas as proposições II e IV

03. Na expressão “Mas, báh! Cadê meu cavalo???” podemos
inferir que:
I. Ocorre uma variação linguística regional;
II. Há o registro de uma linguagem coloquial;
III. Existe o registro de uma inadequação ortográfica.

07. A imagem acima apresenta algumas inadequações perante
a norma padrão. Entre elas podemos destacar:
I. Inversão de termos na frase.
II. Uso inoportuno do acento agudo;
III. Uso da letra “Z” no lugar de “S” representando o
mesmo fonema;
Está(ao) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
II, apenas;
I e II, apenas;
II e III, apenas;
I, II e III.

Considere a imagem abaixo e responda as questões 08 e 09.

Está(ão) correta(s)
A)
B)
C)
D)
E)

apenas a proposição I;
apenas as proposições I e II;
apenas as proposições II e III;
apenas a proposição III;
todas as proposições.

04. Assinale a alternativa abaixo em que todas as palavras
estão acentuadas corretamente.
A) Orgão Lápis, médico
B) Cáries, Virus, infância
PSICÓLOGO
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08. O verbo sorrir da forma como se encontra grafado no
texto ilustrado acima, pode ser conjugado:
A) no presente do subjuntivo, apenas;
B) no pretérito imperfeito do modo indicativo e no presente do modo subjuntivo, apenas;
C) no imperativo afirmativo, apenas;
D) no pretérito imperfeito do modo indicativo, apenas;
E) no pretérito imperfeito do modo indicativo, no presente do modo subjuntivo e no imperativo afirmativo.
09. Ainda sobre o texto ilustrado, assinale a ÚNICA alternativa INCORRETA.
A) O texto registra a presença de um sujeito determinado.
B) O texto registra um sujeito composto.
C) Há o registro de um verbo nominal no gerúndio.
D) “Filmado” tem valor adjetivo.
E) O texto registra a presença de um verbo de ligação
grafado com a ausência de acentuação gráfica.
10. Ainda sobre adequações ortográficas, assinale a ÚNICA
alternativa em que todas as palavras estão grafadas conforme
a norma padrão.
A)
B)
C)
D)
E)

paletó, ponteagudo, requisito
análize, enxadrista, roraimense
insosso, insensatez, sensual
lixeiro, insersão, rochoso
flecha, frizo, camurça

CONHECIMENTOS GERAIS
11. Atualmente o posto de presidente do Supremo Tribunal
Federal, o chamado STF, tem sido da pessoa de:
A)
B)
C)
D)
E)

Gilmar Ferreira Mendes
Joaquim Barbosa
Ellen Gracie Northfleet
Marco Aurélio Mendes de Faria Mello
Antonio Cezar Peluso

12. Todas as alternativas abaixo contribuem, gravemente,
para o aquecimento global, exceto:
A) Crescimento e surgimento de desertos: o aumento da
temperatura provoca a morte de várias espécies animais e vegetais, desequilibrando vários ecossistemas. Somado ao desmatamento que vem ocorrendo,
principalmente em florestas de países tropicais (Brasil, países africanos), a tendência é aumentar cada
vez mais as regiões desérticas em nosso planeta;
B) Aumento do nível dos oceanos: com o aumento da
temperatura no mundo, está em curso o derretimento
das calotas polares. Ao aumentar o nível da águas
dos oceanos, podem ocorrer, futuramente, a submersão de muitas cidades litorâneas;
C) Aumento de poços artesianos: com o número de poços artesianos em crescimento acelerado, tem se verificado uma intensa onda de infiltrações entre as rochas sedimentares, provocando uma rachadura nas
áreas próximas as barragens e barreiras, causando
risco às áreas residenciais envolvidas.
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D) Ondas de calor: regiões de temperaturas amenas tem
sofrido com as ondas de calor. No verão europeu,
por exemplo, tem se verificado uma intensa onda de
calor, provocando até mesmo mortes de idosos e crianças.
E) Aumento de furacões, tufões e ciclones: o aumento
da temperatura faz com que ocorra maior evaporação das águas dos oceanos, potencializando estes tipos de catástrofes climáticas;
13. Leia o texto abaixo:
Caminhando e cantando e seguindo a canção
Somos todos iguais, braços dados ou não
Nas escolas, nas ruas, campos, construções
Caminhando e cantando e seguindo a canção(...)
O trecho acima é um fragmento da música Para não dizer
que não falei de flores, que ve4m sendo veiculada inúmeras
vezes pela mídia televisiva brasileira fazendo alusão ao período da Ditadura Militar. Esta letra pertence a um lendário
brasileiro que foi perseguido durante a Ditadura Militar. Marque a alternativa que traz o autor desta música.
A)
B)
C)
D)
E)

Geraldo Azevedo
Geraldo Vandré
Zé Ramalho
Chico César
João Gilberto

14. Mais um ministro do Governo de Dilma Rousseff pediu
demissão depois de a imprensa ter denunciado irregularidades
com dinheiro público, tornando-se o quinto ministro a deixar
a pasta na gestão da Presidente Dilma. Desta vez foi o Ministro Pedro Novais que estava a frente do Ministério:
A)
B)
C)
D)
E)

das Minas e Energia;
da Educação;
da Saúde;
da Integração Nacional;
do Turismo.

15. Recentemente, o Consórcio Inframérica, formado pelo
grupo Engevix e pelo argentino Corporación America, apresentou proposta de R$ 170 milhões e venceu, em disputa
acirrada, o leilão que concedeu ao grupo o direito de construir, manter e explorar um aeroporto brasileiro. Trata-se do
primeiro aeroporto que será administrado pela iniciativa privada. Assinale, entre as alternativas abaixo, o aeroporto de foi
leiloado pelo grupo Engevix e pelo argentino Corporación
America:
A) Aeroporto Internacional de Guarulhos/São Paulo
B) Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek de
Brasília
C) Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante do Rio Grande do Norte
D) Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo
Magalhães de Salvador
E) Aeroporto Internacional de Viracopos de Campinas
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16. Segundo a história o município de Cumbe foi um grande
produtor de:
A)
B)
C)
D)
E)

laranja;
algodão;
palma;
macaxeira;
café.

17. O gentílico do município de Cumbe é:
A)
B)
C)
D)
E)

cumbiano;
cuimbense;
cumbense;
cumbeense;
icumbense.

18. O aniversário do município de Cumbe é comemorado no
dia:
A)
B)
C)
D)
E)

25 de outubro;
30 de outubro;
25 de novembro;
30 de novembro;
31 de novembro.

19. O município de Cumbe está localizado na mesorregião:
A)
B)
C)
D)
E)

do agreste sergipano;
do leste sergipano;
do sertão sergipano;
do litoral sergipano;
nenhuma das alternativas estão corretas.

20. Segundo o IBGE de 2010 (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) o município de Cumbe possui cerca de:
A)
B)
C)
D)
E)

3.000 habitantes;
1.500 habitantes;
5.900 habitantes;
6.000 habitantes;
3.813 habitantes.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. A fase inicial de uma psicoterapia tem importância decisiva para o futuro do processo terapêutico. Sobre essa fase
não é correto afirmar:
A) É necessário que se estabeleça uma colaboração ativa entre paciente e terapeuta por intermédio de um
contrato, em que ambos tenham responsabilidade e
papéis.
B) O início de uma psicoterapia é bastante único, desperta uma variedade de sentimentos e emoções em
seus participantes.
C) A tarefa principal do terapeuta nesta etapa de adaptação é conhecer ao máximo seu paciente e proporcionar o desenvolvimento de uma relação de confiança.
D) A discrepância entre as expectativas quanto aos objetivos da terapia e o modo como funciona a terapia
devem ser trabalhadas de início, se não pode comprometer o processo terapêutico.
E) A formação de vínculo afetivo e de confiança pode
atrapalhar o processo terapêutico, uma vez que a imPSICÓLOGO

pressão positiva preliminar interfere de forma negativa no trabalho terapêutico.
22. Para o alcance do êxito em uma entrevista faz-se necessário que o psicólogo evite ou supere determinados obstáculos:
I.

O fato de que algumas pessoas ainda pensam que
buscar ajuda é vergonhoso.
II. A crença de que algumas pessoas devem conhecerse a si mesmas sem necessidade de ajuda profissão.
III. A crença de que quem não conseguiu superar os
equívocos, infortúnios ou limitações de seu passado,
deve envergonhar-se por isso.
De acordo com os itens acima, é correto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III são verdadeiras.
Apenas I e II são verdadeiras.
Apenas I é verdadeira.
Apenas I e III são verdadeiras.
Apenas II e III são verdadeiras.

23. Faça a correspondência entre as colunas e marque a sequência correta:
I.
II.
III.
IV.

Amor de transferência
Transferência
Contratransferência
Aliança terapêutica

( ) Uma série de experiências psíquicas prévias é revivida, não como algo do passado, mas como um vínculo atual com a pessoa do terapeuta.
( ) Respostas psicológicas do terapeuta ao paciente.
( ) A relação de trabalho estabelecida entre terapeuta e
paciente.
( ) Um paciente mostra-se com sinais inequívocos ou
declara abertamente ter se apaixonado pelo terapeuta
que o está analisando.
A)
B)
C)
D)
E)

I, II, III e IV
II, III, I e IV
II, IV, III e I
II, III, IV e I
I, II, IV e III

24. Com relação à Tendência Atualizante na Psicoterapia
Centrada na Pessoa:
A) Uma tendência do ser humano para a complexidade
e ao crescimento mais universal, presente no universo como um todo.
B) Algo intermediário as demandas internas e culturais
do indivíduo.
C) Todo e qualquer fluxo presente no universo que se
manifesta em elementos orgânicos.
D) Tendência do indivíduo para crescer e desenvolverse.
E) É uma ação intuitiva a partir do contato emocional
no campo da experiência e essencial para todo o
processo diagnóstico e para estabelecer a congruência.
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25. É comum a identificação do Aconselhamento Psicológico
com formas de psicoterapia breves e focais. Neste sentido, é
incorreto afirmar:
A) Às psicoterapias breves corresponde uma maneira
específica de delimitar e lidar com o tempo do atendimento psicológico.
B) Esses modelos foram desenvolvidos em decorrência
de críticas aos modelos de psicoterapia de tempo indeterminado que, muitas vezes, mostram-se inadequados para o atendimento de uma clientela que não
se dispõe a tratamentos prolongados.
C) Às psicoterapias focais corresponde a ideia de que o
processo psicoterapêutico pode desenvolver-se em
torno de um problema.
D) Estes modelos psicoterápicos não são muito utilizados em instituições, pois nelas são praticados principalmente psicoterapias de tempo indeterminado.
E) Um pequeno número de encontros, ou mesmo um
único encontro, tem uma função terapêutica e pode
ser suficiente para que o cliente se organize internamente.
26. Tendência Atualizante, Tendência Formativa, Momentos
de Movimento e Congruência são ideias centrais desenvolvidas por:
A)
B)
C)
D)
E)

Carl Rogers
Maslow
Alfred Adler
Sartre
Victor Frankl

27. Horney não acreditava que a personalidade fosse exclusivamente determinada por pulsões inconscientes, mas que o
desenvolvimento normal da personalidade depende dos fatores sociais, os quais vão permitir que as crianças adquiram
confiança em si mesmas e nos outros. Nesta perspectiva,
Horney descreveu três tipos de personalidade:
A)
B)
C)
D)
E)

Submisso, Agressivo e Desligado.
Submisso, Agressivo e Permissivo.
Desligado, Agressivo e Sociável.
Desligado, Submisso e Permissivo.
Agressivo, Permissivo e Sociável.

28. O indivíduo é uma pessoa inteira, cuja vida passa da imaturidade para a maturidade. Ele, portanto, decide o rumo da
sua vida e independentemente da direção tomada procura
alcançar a perfeição dentro do que ele próprio estabeleceu.
Este pensamento foi desenvolvido por um teórico neoanalista que contestou as ideias freudianas, a saber:
A)
B)
C)
D)
E)

Jung
Adler
Horney
Sullivan
Fromm

C) Um dos pontos essenciais da teoria de Jung é o de o
inconsciente ser dividido em duas entidades diferentes: inconsciente pessoal e inconsciente coletivo.
D) Segundo Freud existe cinco fases do desenvolvimento da personalidade, sendo estas a oral, a anal, a fálica, o período de latência e a fase adulta.
E) A teoria da aprendizagem social tem como seu principal teórico Albert Bandura.
30. Modelagem, Empatia e Orgone são elementos teóricos
dos seguintes estudiosos, respectivamente:
A)
B)
C)
D)
E)

Skinner, Rogers e Jung.
Skinner, Maslow e Perls.
Skinner, Rogers e Reich.
Watson, Perls e Jung.
Watson, Rogers e Reich.

31. São atividades do psicólogo escolar:
I.

Apoiar a escola em seu trabalho de resgate do valor
e da autonomia do professor.
II. Trabalhar com políticas públicas.
III. Atuar de forma individualizada, centrando basicamente naqueles alunos apontados como “problemáticos”.
IV. Conscientizar pais e professores sobre as necessidades básicas da criança e do adolescente.
Assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas os itens I, II e III estão corretos.
Apenas o item III está incorreto.
Apenas os itens I, III e IV estão corretos.
Apenas o item IV está correto.
Apenas os itens I e II estão incorretos.

32. A relação entre desenvolvimento e aprendizagem é uma
questão teórica relevante nos estudos de natureza psicológica.
Sobre esta temática é incorreto afirmar:
A) Piaget e Vygotsky explicam essa relação dentro de
princípios interacionistas.
B) De acordo com a corrente de pensamento inatistamaturacionista, desenvolvimento e aprendizagem se
confundem, uma vez que as crianças já nascem com
tudo que precisam na sua estrutura biológica para se
desenvolver.
C) Para Vygotsky, a aprendizagem e o desenvolvimento
são distintos e interdependentes, cada um tornando o
outro possível.
D) Para os comportamentalistas a aprendizagem é sinônimo de desenvolvimento, sendo o desenvolvimento
o acúmulo das respostas aprendidas.
E) Piaget acreditava que o desenvolvimento humano
ocorre na relação entre parceiros sociais, através de
processos de interação e mediação.

29. Assinale a alternativa falsa:
A) Para Rogers o indivíduo possui uma tendência para o
crescimento, a saúde e a adaptação.
B) Skinner acreditava que o ambiente determina a maior parte das nossas respostas, e que em função das
suas consequências, as mesmas serão ou reproduzidas ou eliminadas.
PSICÓLOGO
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33. Sobre a interação social assinale Falso (F) ou Verdadeiro
(V).
( ) Área de conhecimento de interesse da Psicologia Social.
( ) Área relacionada as influências recíprocas existentes
entre as pessoas.
( ) Diz respeito apenas as relações de influência interpessoais, ou seja, entre uma pessoa e outra.
( ) As mudanças de comportamentos dos indivíduos
não sofre a influência das interações sociais.
( ) Segundo alguns autores, a interação social pode
ocorrer também de forma indireta, como através da
exposição midiática.
Assinale a alternativa referente à sequência correta, de cima
para baixo:
A)
B)
C)
D)
E)

FFVVF
VFVFV
VVFFV
FVFVF
FVVFV

34. No que se refere à Psicologia Social no Brasil todas as
alternativas são verdadeiras, exceto:
A) A corrente teórica predominante no início dos estudos da psicologia social no Brasil foi a psicologia
social norte-americana, de modo semelhante ao que
aconteceu no resto da América Latina.
B) A violência doméstica, as crianças na rua, a desigualdade social e a exclusão educacional são exemplos de problemas sociais abordados nos estudos da
Psicologia Social brasileira.
C) A Psicologia Social crítica é uma das principais correntes da Psicologia Social no Brasil.
D) A Psicologia Social europeia não exerceu influência
teórica no desenvolvimento da Psicologia Social
brasileira.
E) Um dos marcos da Psicologia Social no Brasil foi a
criação da Associação Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO).
35. “A normalidade é, geralmente, um conceito multidimensional. Não apenas o comportamento da pessoa é relevante,
mas também, por exemplo, seu modo de vestir, corte de cabelo, cheiro, higiene pessoal, postura, gestos, estado emocional,
expressão facial, tom de voz e uso da linguagem elementos
que são, todos levados em conta, assim como a sua adequação em determinados contextos e relações sociais” (HELMAN, C. G. Cultura, Saúde e Doença. São Paulo: Art Med,
2000, p. 223). A partir do exposto, conclui-se:
A) O conceito de normalidade não é uniforme em uma
população. A maior parte das culturas possui uma
gama de normas sociais consideradas adequadas.
B) Os comportamentos considerados anormais no contexto Ocidental são generalizados para todas as culturas.
C) Em qualquer contexto e cultura, pessoas que acreditam no fenômeno da possessão são consideradas
“loucas”.
D) Podemos nos referir aos comportamentos tidos como
normais ou anormais a partir de uma perspectiva
humana universal.
PSICÓLOGO

E) Não há dificuldades em padronizar diagnósticos psiquiátricos entre psiquiatras que atuam em países diferentes.
36. A morte é um fenômeno universal e inevitável, que mobiliza conteúdos internos, os quais, na maioria das vezes, são
sentimentos desagradáveis como a angústia e a tristeza, que
podem exercer influencias negativas no tratamento dos pacientes terminais, assim como em seus familiares e nos provedores de cuidados com a saúde. Desta feita, com relação ao
comportamento dos pacientes terminais, bem como a atuação
do profissional da Psicologia, considere as afirmativas:
I.

Embora um paciente terminal raramente apresente
uma série regular de respostas diante as suas reações
à morte eminente, a psiquiatra e tanatologista Elisabeth Kubler-Ross desenvolveu um modelo em que
analisa os estágios que o ser humano passa quando
está em fase terminal, a saber: negação e isolamento,
raiva, barganha, depressão e aceitação.
II. Diversos são os espaços nas universidades para se
discutir e estudar a temática morte ,visto ser um tema representativo de uma realidade viva e constante
para aqueles que trabalham na área da saúde. Assim,
os profissionais encontram-se bastante preparados
para tratar as mais distintas situações que envolvem
esta temática;
III. Programas terapêuticos eficazes e humanos devem
incluir apoio psicológico para o enfrentamento do
processo de doença e possibilidade de morte. É na
adaptação psicológica e existencial de pacientes
hospitalizados que entram em jogo sistemas intrapsíquicos constituídos por pacientes, familiares e
equipe de saúde.
IV. Aos pacientes e familiares o psicólogo pode estruturar um trabalho de psicologia breve, enfatizando a
crise da morte e da perda. A atuação deve se direcionar ao nível de apoio, atenção, compreensão, suporte ao tratamento, e demais aspectos voltados ao fortalecimento pessoal e familiar.
Assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
Apenas a afirmativa III está correta.
Apenas a alternativa II está incorreta.
Todas as alternativas estão corretas.
Apenas as alternativas I e III estão incorretas.

37. Segundo Campos e Rodrigues (2005, p. 292) “a concepção de psicossomática define-se como o estudo sistemático
das relações existentes entre os processos sociais, psíquicos e
transtornos de funções orgânicas ou corporais”. Assim, no
que se refere às questões psicossomáticas não é correto afirmar:
A) A psicossomática consiste em um ramo do conhecimento que estuda e trata de questões humanas, ou
seja, promoções de saúde que pertencem, em um só
tempo, ao orgânico, ao psíquico e ao social.
B) O termo psicossomático não deve ser utilizado no
sentido de causalidade, mas de várias relações existentes entre a mente e o cérebro, entre fenômeno e
processo a serem observados tanto em termos psicológicos quanto somáticos.
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C) A somatização não é uma tentativa de expressar
emoções, é a própria expressão das emoções, a resposta fisiológica, ou melhor dizendo, o concomitante
ao nível do corpo das emoções, que, na dependência
da intensidade e da repetição dessas respostas corporais, podem provocar os mais diversos sintomas.
D) Em alguns casos, diante de um diagnóstico positivo
de uma doença psicossomática, os pacientes podem
sentir-se estigmatizados, entendendo que o profissional está insinuando a simulação dos sintomas, ou
que estes são apenas produtos da imaginação quando, na realidade, sentem a dor e o sofrimento referidos.
E) Durante as suas práticas psicanalíticas, Freud preocupou-se em criar uma teoria psicossomática, uma
vez que seus estudos fomentaram diversas discussões nesta área, fazendo com que o mesmo seja considerado o precursor mais influente dos conceitos
psicossomáticos.
38. O campo de atuação do profissional da Psicologia tem
hoje uma ampla área de abrangência. Dentre estas áreas encontra-se a hospitalar. Assim, sobre o desempenho do psicólogo no contexto hospitalar não é correto afirmar:
A) O psicólogo deve empregar a sua prática clínica tradicional dentro do hospital.
B) A atuação do psicólogo hospitalar está diretamente
determinada por diretrizes institucionais, pela instituição em si, ou seja, o hospital.
C) O atendimento psicoterápico à pacientes hospitalizados, devido a doenças orgânicas, está sujeito a peculiaridades que exigem conhecimentos mais específicos e técnicas mais adequadas a esta situação.
D) Inclui-se na assistência psicológica exercida no hospital geral a realização de diagnósticos diferenciais.
E) A atuação do psicólogo no contexto hospitalar não
está somente limitada à atenção direta aos pacientes,
estando o desempenho do profissional fundamentado
pela tríade paciente - família - equipe de saúde.

B)
C)
D)
E)

As afirmativas I, II, III, e IV são verdadeiras.
Apenas as afirmativas I e IV são falsas.
Apenas as alternativas II e III são verdadeiras.
As afirmativas I, II, III e IV são falsas.

40. As intervenções do psicólogo em instituições hospitalares
encontram-se delimitadas por diversos fatores, como rotatividade dos leitos, gravidade das doenças, ação emergencial das
tarefas, tempo da doença e da hospitalização, elevado número
de pacientes, dentre outros, os quais requerem do profissional
a utilização de uma psicoterapia coerente com as necessidades emergentes do hospital. Acerca desse tema é incorreto
afirmar:
A) A intervenção psicológica deve ser norteada pela terapia breve e/ou de emergência, caracterizando-se
em um atendimento focal.
B) A atuação preventiva não é relevante na situação de
crise imposta pela doença e hospitalização do paciente.
C) A psicoterapia breve pode ser definida pela especificidade de limitação a algumas sessões de tratamento,
e pela utilização de técnicas características para a
consecução de um fim terapêutico especifico.
D) O psicólogo no contexto hospitalar não deve esperar
pelo encaminhamento de pacientes internados, mas
sim estar com eles, em exercício diário nas enfermarias, unidades e ambulatórios.
E) Além das terapias individuais no hospital, as técnicas de psicoterapia de grupo mostram-se eficazes no
contexto hospitalar, apresentando a vantagem operacional de atender um número maior de pacientes.

39. No que se refere à ação do psicólogo em equipes multidisciplinares, considere as afirmativas a seguir:
I.

No hospital o psicólogo deve transpor os limites de
seu consultório, estabelecendo contato com os demais profissionais, o que determina multiplicidade
de enfoques e ações diversas.
II. Para um bom funcionamento das equipes no hospital
geral, elas devem mesclar objetivos relacionados aos
pacientes, com as metas de manutenção da equipe.
III. A compreensão e a definição clara dos papéis profissionais associados à determinada tarefa são indispensáveis nas instituições de saúde, uma vez que a
definição ou a ambiguidade referente ao papel profissional pode gerar conflitos na equipe.
IV. Embora tenham ocorrido progressos, o trabalho em
equipe ainda representa um desafio para o desenvolvimento do psicólogo hospitalar. A intervenção multidisciplinar, em alguns casos, não ocorre de modo
frequente e sistemático, prevalecendo uma rígida
discriminação hierárquica.
Assinale a alternativa correta:
A) Apenas a afirmativa IV é verdadeira.
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