Cargo 3: Analista de Administração Pública - Especialidade: Psicologia Orientação: Clínica
||TCDF14_003_05N204203||

CESPE/UnB – TCDF/ANAP – Aplicação: 2014

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Em relação à ética profissional do psicólogo clínico e à bioética na
saúde, julgue os itens a seguir.
61

62

63

64

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.

Um adolescente de quatorze anos de idade, analfabeto e
com histórico de desmaios desde os seis anos de idade, após agredir
o irmão com uma faca e posteriormente tentar suicídio, foi levado
pela família ao serviço de psicologia clínica do hospital geral da
cidade onde mora. O profissional que realizou o atendimento
observou que o paciente apresentava dificuldades na fala e na
compreensão de algumas perguntas, além de restrições motoras e
sensoriais.

No que se refere ao processo de avaliação psicológica, julgue os
próximos itens.
69

Na avaliação psicológica, o objetivo da classificação
nosológica é investigar as irregularidades ou inconsistências
do quadro sintomático do paciente, para possibilitar a
diferenciação das alternativas diagnósticas, os níveis de
funcionamento ou a natureza da patologia do paciente.

70

Na emissão de um laudo psicológico, o psicólogo deverá
respeitar o direito do indivíduo de conhecer os resultados da
avaliação psicológica, as interpretações feitas por esse
profissional e as bases nas quais se fundamentam suas
conclusões.

71

Caso haja extinção do serviço de psicologia de determinado
hospital, o psicólogo responsável pelo serviço deverá informar
ao Conselho Regional de Psicologia e este providenciará a
destinação correta dos arquivos confidenciais.

Acerca da intervenção do psicólogo, julgue os itens subsequentes.
72

Nos casos de pacientes em tratamento para cirurgia da
obesidade, a anamnese realizada na avaliação psicológica
pré-operatória busca identificar, entre outros fatores, a
existência de padrões de compulsão alimentar, ansiedade e
depressão.

73

As causas da obesidade são multifatoriais, e a eficácia do
tratamento preconiza o trabalho multidisciplinar, no entanto

Considerando a situação hipotética apresentada acima, a avaliação
psicológica e o psicodiagnóstico, julgue os seguintes itens.

são responsabilidades específicas do médico o diagnóstico e a
indicação do tratamento.

65

66

67

68

Por considerar fatores como faixa etária, dificuldades motoras
e verbais e nível de escolaridade do paciente, o teste Wais é
indicado para esse paciente.
Na situação hipotética apresentada acima, a entrevista
estruturada é o modelo apropriado para ser realizado pelo
psicólogo, pois lhe possibilita obter informações de modo
profundo e padronizado e lhe proporciona uma grande
aproximação com o paciente, o que resulta em uma grande
eficácia na avaliação psicológica e no psicodiagnóstico.
Ao realizar uma entrevista sistêmica, o psicólogo poderá
utilizar o genetograma, que consiste em um instrumento clínico
de investigação inter- e transgeracional, para avaliar a estrutura
e a psicodinâmica da família do paciente.
Na avaliação psicológica inicial, o psicólogo que atender a esse
adolescente deverá priorizar a aplicação de testes a fim de
verificar o grau de comprometimento cognitivo e motor do
paciente.

74

Compete ao psicólogo forense o diagnóstico e tratamento de
sintomatologias e patologias de forma a reduzir o sofrimento
do indivíduo e diminuir as ocorrências de delitos.

75

O psicólogo que atua na comunidade deve abster-se de intervir
em situações de crise, como divórcio parental e violência
doméstica.

76

Se o psicólogo, na avaliação inicial, perceber sinais de
violência contra o paciente idoso e constatar perigo iminente,
deverá agir de forma a garantir a integridade e a segurança do
paciente.

77

A Escala de Depressão Geriátrica é o instrumento mais
conhecido para o diagnóstico da depressão em pacientes
idosos, sendo o seu uso restrito a médicos e psicólogos.
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Com relação ao tratamento e à prevenção da dependência química,

humor e da energia, hipersonia, sintomas depressivos,

Dora, com sete anos de idade, foi atendida por um pediatra
que constatou que ela havia perdido peso, andava chorando
facilmente e apresentava medo de se alimentar, razão por que a
encaminhou para acompanhamento psicológico. Nas primeiras
entrevistas realizadas pelo psicólogo, a mãe de Dora relatou que os
sintomas constatados pelo pediatra haviam começado
aproximadamente seis semanas antes, após um episódio de engasgo.
A partir de então, Dora passou a mostrar-se ansiosa e a relatar medo
de morrer. Além disso, Dora apresenta dificuldades em se separar
da mãe quando chega à escola, reluta em ficar em casa quando a
mãe não está presente, tem pesadelos recorrentemente e acorda com
dores abdominais, chorando e dizendo que está com medo de que
a mãe morra.

arrependimento pelo uso da droga e esgotamento físico.

Considerando essa situação hipotética, julgue os itens subsecutivos.

Na entrevista motivacional para o tratamento da dependência

88

A preocupação excessiva de Dora em relação à ingesta
alimentar, associada à ansiedade, reflete um quadro de
transtorno dismófico corporal.

89

Dora apresenta um transtorno de ansiedade de separação,
evidenciado pela ocorrência de pesadelos, pela ansiedade e
pela relutância em separar-se da mãe.

90

O sofrimento apresentado pela criança no caso clínico citado
é significativo, acarretando prejuízos no âmbito social e no
escolar.

91

O medo de comer indica que Dora apresenta um transtorno da
alimentação da primeira infância, associado a um transtorno de
apego reativo.

92

O diagnóstico mais provável nesse caso é de anorexia, já que
Dora apresenta consequências orgânicas, psicológicas, sociais
e escolares.

93

Em uma escuta psicanalítica, o profissional deverá focar a
atenção nas vivências infantis de Dora e nas experiências
transcorridas em sua relação com sua mãe.

94

Com base nas teorias de Jacques Lacan, é correto afirmar que
Dora apresenta uma distorção do esquema corporal devido à
impossibilidade de constituição da imago totalizante.

95

Dada a falta de apetite, Dora deve ser diagnosticada com
transtorno de somatização.

julgue os itens que se seguem.
78

Uma das estratégias possíveis no tratamento da dependência
química, pautada na redução de danos, é a terapia de
substituição, que consiste na troca da droga por outra com a
qual o usuário possa estabelecer um padrão de uso menos
danoso.

79

A síndrome disfórica tardia é a primeira fase da síndrome de
abstinência da cocaína e caracteriza-se por drástica redução do

80

química, o psicólogo clínico é o responsável por estabelecer
uma relação empática com o paciente, ao mesmo tempo em
que estimula a autonomia, a responsabilidade pessoal e o
desejo de mudança por meio de uma abordagem diretiva e não
confrontativa.
Com relação à psicoterapia individual e à clínica infantil e do
adolescente, julgue os itens subsequentes.
81

As entrevistas diagnósticas são empregadas para diagnósticos
psiquiátricos

e

nosográficos,

fundamentais

no

acompanhamento de adolescentes vítimas de violência ou
com dificuldades de aprendizagem.
82

Ainda que o adolescente apresente demanda espontânea para
atendimento psicológico, é necessária a realização de
entrevistas com seus pais ou responsáveis, assim como sua
participação e responsabilização durante o tratamento do
adolescente sob sua responsabilidade.

83

O tipo de estrutura familiar e a maneira como os membros
da família se relacionam desempenham papel essencial nos

84

quadros patológicos desenvolvidos por crianças e adolescentes.

Com relação à abordagem psicanalítica, julgue os itens a seguir.

Em respeito à relação transferencial e ao pacto de sigilo

96

De acordo com a psicanálise, o delírio consiste em uma nova
realidade construída pelo sujeito para suportar os conflitos
advindos da realidade cotidiana.

97

O desmentido, mecanismo que permite a constituição da
psicose, consiste no reconhecimento e na posterior negação,
pelo sujeito, da castração.

98

Conforme a psicanálise, os sintomas apresentados pelo
paciente são suficientes para a realização do diagnóstico
diferencial.

99

De acordo com as teorias lacanianas, há três possibilidades
estruturais do sujeito: neurose, psicose e perversão.

100

A recusa é o mecanismo de defesa utilizado pelo sujeito diante
da neurose.

estabelecido entre o psicólogo e o adolescente, a transmissão,
aos pais ou responsáveis, da conclusão final do caso avaliado
só poderá ocorrer na presença do adolescente.
85

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.

86

Qualquer acompanhamento psicoterápico inicia-se pelas
entrevistas iniciais.

87

No atendimento aos adolescentes, o único objetivo das
entrevistas é o diagnóstico psicológico da família.
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A respeito da psicologia institucional e do trabalho do psicólogo
nesse contexto, julgue os itens seguintes.
101

102

103

104

105

O psicólogo deve se tornar parte do grupo com o qual ele
trabalha como estratégia de aproximação e intervenção
informal, no sentido de criar um ambiente mais descontraído
para oferecer informações e discutir objetivos e resultados.
Nas equipes multidisciplinares em hospitais, o psicólogo
institucional atua em parceria com a equipe médica para obter
subsídios que viabilizem sua intervenção junto ao paciente no
que se refere ao processo saúde-doença.
As tarefas do psicólogo são determinadas por seu empregador,
caso se trabalhe com esse tipo de vínculo, ou podem
igualmente ser definidas por suas observações e estudos
diagnósticos acerca das necessidades locais.
Os objetivos de intervenção do psicólogo podem mudar ao
longo do trabalho, mas devem ser avaliados e respeitados com
base na ética e nas necessidades percebidas pelo próprio
psicólogo.
Sob o ponto de vista do psicólogo e de seu trabalho, são
instituições: igrejas, escolas, teatros, agências governamentais,
asilos, prisões e outros.

Julgue os itens a seguir, referentes aos transtornos de humor e de
ansiedade.
106
107

108

109

110

Na depressão podem ocorrer sintomas de irritabilidade,
ansiedade, sonolência, insônia e inapetência.
Tanto um portador de transtorno de estresse pós-traumático
quanto um portador de fobia específica podem apresentar
temor intenso acompanhado de reatividade fisiológica frente a
um mesmo estímulo ou situação como, por exemplo, uma
viagem de barco.
Portadores de fobia social evitam todo tipo de evento social e
toda atividade realizada em público, como, por exemplo,
assistir a uma cerimônia religiosa, comer em restaurantes,
assinar cheques em comércio ou pedir informações em um
guichê de shopping.
No transtorno obsessivo-compulsivo, o paciente realiza rituais
mentais ou motores com a intenção de reduzir a ansiedade
causada pela possibilidade de concretização de seus
pensamentos obsessivos.
O paciente que apresenta instabilidade de humor, com variação
frequente e repetida entre elação e depressão muito leves,
podendo ainda haver períodos longos de estabilidade,
apresenta características de distimia.

Julgue os itens de 111 a 115, acerca dos aspectos da psicologia da
saúde.
111

As doenças agudas, geralmente, têm como características o
surgimento abrupto, a duração limitada, o diagnóstico e o
prognóstico acurados e a possibilidade de cura.
112 Problemas psicológicos podem desencadear o adoecimento
físico. Um exemplo é a maior incidência de enfarto do
miocárdio entre pacientes depressivos do que entre seus pares
com situações físicas semelhantes, mas sem depressão.
113 A assistência multidisciplinar em hospitais, se não for bem
planejada, pode ser estressante para o paciente porque implica
a interação dele com um maior número de pessoas, o que
demanda recursos psicológicos que, em geral, já estão
limitados.
114 Em caso de doença aguda é desejável e esperado que o
paciente adote uma postura mais proativa no manejo dos
problemas a ela associados quando comparado ao paciente
com doença crônica.
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115

A avaliação da dor crônica é facilitada pelo preenchimento de
um diário de dor pelo paciente, o qual inclui, entre outras
variáveis, a localização da dor, os possíveis desencadeadores,
a intensidade da dor e uma variável psicossocial.

No que se refere ao estresse e às suas consequências, julgue os
próximos itens.
116

O estresse aumenta a pressão sanguínea porque, uma vez
detectado o estímulo estressor, o hipotálamo estimula a
hipófise e ela libera hormônios que, ao cair na corrente
sanguínea, contraem as paredes dos vasos.
117 O estresse, como síndrome geral de adaptação, implica a
quebra da homeostase interna e tem impacto nos níveis físico,
que corresponde à fase de alerta; emocional, que corresponde
à fase de resistência; e social, que corresponde à fase de
exaustão.
118 De acordo com a teoria do estresse proposta por Selye, o
manejo do estresse pode ser feito pela remoção de estressores
desnecessários à vida e por meio de evitação ou fuga das
condições adversas que o causam.
Com relação às substâncias psicoativas, seu uso e tratamento, julgue
os itens subsecutivos.
119

Para usuários de substâncias psicoativas que estejam em
tratamento e já em abstinência é adequado que o terapeuta
questione, a cada sessão, se sentiu fissura ou se teve sonho ou
fantasia com o uso da droga, os quais seriam sinais de risco
para recaída.
120 Para pessoas depressivas, ou propensas à depressão, o uso
crônico da maconha produz uma intensa sensação de ânimo e
bem-estar.
A respeito dos Poderes Executivo e Legislativo, julgue os itens a
seguir.
121

Cabe ao Congresso Nacional, com a sanção do presidente da
República, apreciar os atos de concessão e renovação de
concessão de emissoras de rádio e televisão, sendo essa
atuação conjunta exemplo prático da aplicação da doutrina dos
freios e contrapesos.
122 O veto do presidente da República a projeto de lei será
apreciado em sessão unicameral, somente podendo ser
rejeitado pelo voto da maioria absoluta dos congressistas.
123 Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, os
responsáveis pelo controle interno dos três poderes da União
devem comunicá-la ao TCU, sob pena de responsabilização
solidária com o infrator.
124 Dispor sobre a organização da administração federal é
atribuição privativa do presidente da República, que somente
poderá ser exercida pelo próprio ou, durante seus
impedimentos, por quem o substituir na presidência, vedada a
delegação.
Com relação às finanças públicas e ao sistema tributário nacional,
julgue os itens subsequentes.
125

Cabem ao Banco Central a emissão de moeda, a função de
depositário das disponibilidades de caixa da União e a
atribuição de conceder empréstimos ao Tesouro Nacional.
126 O princípio da anterioridade tributária é cláusula pétrea, por
constituir garantia individual de que a lei que criar, aumentar
ou extinguir tributo somente pode ser aplicada no exercício
financeiro seguinte à sua publicação.
127 A imunidade tributária recíproca entre as pessoas políticas
abrange apenas os impostos.
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Acerca da organização político-administrativa do Estado Federal
brasileiro e da administração pública, julgue os seguintes itens.
128

O presidente da República pode dispor, mediante decreto
autônomo, acerca da organização e do funcionamento da
administração federal, vedados o aumento de despesa e a
criação ou extinção de órgãos públicos.

129

A autonomia dos estados-membros caracteriza-se pela sua
capacidade de auto-organização, autolegislação, autogoverno
e autoadministração, ao passo que a soberania da União
manifesta-se em todos esses elementos e, ainda, no que
concerne à personalidade internacional.

130

É vedado à LODF definir os crimes de responsabilidade do
governador.

Considere que, durante uma fiscalização, fiscais do DF tenham
encontrado alimentos com prazo de validade expirado na geladeira
de um restaurante. Diante da ocorrência, lavraram auto de infração,
aplicaram multa e apreenderam esses alimentos. Com base na
situação hipotética apresentada, julgue os itens subsecutivos.
131

Se a aplicação da multa for indevida, a administração tem o
poder de anulá-la, de ofício, independentemente de provocação
do interessado.

132

A aplicação de multa ao estabelecimento comercial decorre do
poder disciplinar da administração pública.

133

Diante do risco à saúde da população, as mercadorias com
prazo de validade expirado poderão ser imediatamente
apreendidas, mesmo antes da abertura de processo
administrativo e sem prévio contraditório do proprietário do
estabelecimento.

Acerca do regime jurídico administrativo, julgue os próximos itens.
134

Os atos administrativos praticados pelo Poder Legislativo
e pelo Poder Judiciário submetem-se ao regime jurídico
administrativo.

135

Em razão do princípio da legalidade, a administração pública
está impedida de tomar decisões fundamentadas nos costumes.

136

O princípio da supremacia do interesse público sobre o
interesse privado é um dos pilares do regime jurídico
administrativo e autoriza a administração pública a impor,
mesmo sem previsão no ordenamento jurídico, restrições aos
direitos dos particulares em caso de conflito com os interesses
de toda a coletividade.

Suponha que um servidor público fiscal de obras do DF, no intuito
de prejudicar o governo, tenha determinado o embargo de uma obra
de canalização de águas pluviais, sem que houvesse nenhuma
irregularidade. Em razão da paralisação, houve atraso na conclusão
da obra, o que causou muitos prejuízos à população. Com base
nessa situação hipotética, julgue os itens que se seguem.
137

A ausência de advogado para auxiliar o servidor em sua defesa
não é causa de nulidade do processo administrativo disciplinar.

138

O ato de embargo da obra atenta contra os princípios da
legalidade, da impessoalidade e da moralidade.

139

A autoridade competente do órgão de fiscalização tem a
prerrogativa discricionária de instaurar processo administrativo
para apurar a infração cometida pelo servidor.

140

Uma vez instaurado o processo administrativo disciplinar para
apuração da infração, o servidor poderá ser afastado de suas
funções, por até sessenta dias, sem direito à remuneração do
cargo.
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Com base nas disposições da Lei n.º 8.429/1992 e da Lei
n.º 9.784/1999, julgue os itens a seguir.
141

Nos processos administrativos, as intimações serão nulas
quando feitas sem observância das prescrições legais, no
entanto o comparecimento do administrado supre sua falta ou
sua irregularidade.

142

A legitimidade ativa para propor a ação de improbidade
administrativa é sempre da pessoa jurídica que foi vítima do
ato de improbidade, cabendo ao Ministério Público intervir na
demanda apenas na condição de fiscal da lei.

Com relação ao regime diferenciado de contratações e à disciplina
legal sobre o pregão, julgue os itens subsequentes.
143

Entre outras proibições, veda-se, no pregão, a exigência
de garantia de proposta bem como a exigência da aquisição do
edital pelos licitantes como condição para participação no
certame.

144

Afora a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de
2016, o regime diferenciado de contratações aplica-se a obras
e a serviços voltados à construção, à ampliação e à reforma de
estabelecimentos penais e de unidades de atendimento
socioeducativo, entre outras.

No que se refere ao controle da administração pública, julgue os
itens que se seguem.
145

O Poder Legislativo exerce controle financeiro sobre o Poder
Executivo, sobre o Poder Judiciário e sobre a sua própria
administração.

146

O controle judicial dos atos da administração ocorre depois
que eles são produzidos e ingressam no mundo jurídico, não
existindo margem, no ordenamento jurídico brasileiro, para
que tal controle se dê a priori.

Julgue os itens a seguir, relativos à responsabilidade civil do
Estado, aos serviços públicos e às organizações da sociedade civil
de interesse público.
147

De acordo com o princípio da continuidade, os serviços
públicos, compulsórios ou facultativos, devem ser prestados de
forma contínua, não podendo ser interrompidos mesmo em
casos de inadimplemento do usuário.

148

Tanto o dano moral quanto o dano material são passíveis de
gerar a responsabilidade civil do Estado.

149

Nos termos da Lei n.º 8.987/1995, que dispõe sobre o regime
de concessão e permissão da prestação de serviços públicos,
diferentemente da concessão, a permissão de serviços públicos
tem a natureza de ato administrativo unilateral e precário, e não
a de negócio bilateral que se formaliza mediante contrato.

150

Compete ao Ministério da Justiça expedir certificado às
entidades interessadas em obter qualificação como organização
da sociedade civil de interesse público.
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