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Leia o Texto para responder às questões de nº 1 a nº 5. 

 

Dá para crescer depois de adulto? 
Se você é verticalmente prejudicado, não se iluda: depois 

que a fase natural de crescimento passa, é difícil 
conseguir resultados significativos, e o único tratamento 

que funciona é complicado. Durante a puberdade, somos 

afetados de duas formas pelos hormônios sexuais. 
Primeiro, eles estimulam a liberação do hormônio do 

crescimento. É o que gera o famoso estirão. Mais tarde, 
porém, eles provocam a calcificação das cartilagens de 

crescimento entre os ossos. Enquanto houver cartilagem, 
há esperanças. Depois... “Uma vez fechadas, há pouco 

crescimento adicional”, diz a endocrinologista Leila 

Pedroso de Paul. “Atingimos 97% da nossa altura final 
aos 13 anos de idade óssea para meninas e aos 16 para 

meninos.” É a vida.    Superinteressante – junho de 2010 
 

QUESTÃO 01 

Assinale a opção que contenha a resposta mais 
adequada ao título do texto. 

a) Não, é impossível crescer mais um pouco depois que 
nos tornamos adultos. 

b) Não, pois os hormônios são afetados de forma 
irredutível na fase de crescimento. 

c) Sim, uma vez que haja interrupção na calcificação das 

cartilagens de crescimentos. 
d) Às vezes a pessoa pode ter um resultado expressivo, 

desde que se predisponha a um tratamento complicado. 
 

QUESTÃO 02 

Observe os conectivos sublinhados nas frases abaixo: 
I – “Se você é verticalmente prejudicado” 

II – “depois que a fase natural de crescimento passa” 
III – “Mais tarde, porém, eles provocam a calcificação 

das cartilagens de crescimento entre os ossos” 

IV – “Enquanto houver cartilagem, há esperanças” 
    Os conectivos que expressam noção de tempo 

constam nas opções: 
a) II e IV apenas. 

b) I e III apenas. 
c) I e II apenas. 

d) III e IV apenas. 

 
QUESTÃO 03 

Observe. 
I – “Enquanto houver cartilagem” 

II – “somos afetados de duas formas pelos hormônios 

sexuais” 
III – “há esperanças” 

IV – “eles estimulam a liberação do hormônio do 
crescimento” 

V – “há pouco crescimento adicional” 
As frases que possuem a mesma classificação quanto ao 

tipo de sujeito são: 

a) I, III e IV apenas. 
b) I, III e V apenas. 

c) II, IV e V apenas. 
d) III e IV apenas. 

 

QUESTÃO 04 

Em “Primeiro, eles estimulam a liberação do hormônio do 

crescimento.” e “Mais tarde, porém, eles provocam a 
calcificação das cartilagens de crescimento entre os 

ossos.”, os pronomes sublinhados referem-se, 
respectivamente, à: 

a) Hormônio de crescimento – estirão. 

b) Hormônios sexuais – hormônios sexuais. 
c) Hormônios sexuais – hormônio de crescimento. 

d) Hormônio de crescimento – hormônio de crescimento. 
 

QUESTÃO 05 
Assinale a opção em que o par de palavras esteja com o 

plural correto. 

a) Estirães – naturais. 
b) Calcificaçãos – adicionais. 

c) Liberaçãos – finais. 
d) Estirões – difíceis. 

 

QUESTÃO 06 
Se uma pessoa resolve economizar R$ 2,50 por dia, 

levando em conta que cada mês tenha 30 dias, podemos 
afirmar que, em 6 meses, ela terá uma quantia de: 

a) R$ 450,00 
b) R$ 475,00 

c) R$ 525,00 

d) R$ 550,00 
 

QUESTÃO 07 
Observe a seguinte tabela referente ao consumo mensal 

de energia elétrica de uma residência: 

 

Aparelho 

Consumo 

Mensal 

Geladeira 12,5 kW 

Forno Elétrico 14 kW 

TV 56 kW 

Lâmpada 34 kW 

 

Considerando que cada kW custe R$ 0,15, podemos 
afirmar que a conta desta residência ao final de 1 mês 

será de, aproximadamente: 

a) R$ 17,47  
b) R$ 19,20 

c) R$ 21,40 
d) R$ 22,00 

 
QUESTÃO 08 

O salário de Maria é igual a 90% do de João. A diferença 

entre os salários é de R$ 500,00. O salário de Maria é de: 
a) R$ 4.000,00 

b) R$ 4.500,00 
c) R$ 4.750,00 

d) R$ 5.000,00 
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QUESTÃO 09 

Um banco cobra sempre 
10

1
 de juros do valor do 

empréstimo, independente do valor adquirido pelo 

cliente. Suponhamos que uma pessoa que vai casar faça 
um empréstimo de R$ 100.240,00. Então, podemos 

afirmar que o valor do juro que o cliente terá de pagar 

ao banco é de: 
a) R$ 10.024,00  

b) R$ 10.240,00 
c) R$ 10.204,00 

d) R$ 1.024,00 

 
QUESTÃO 10 

A soma das soluções da equação (2x-5).(2x+6).(3x-9)=0 
é:   

            

a) 
3

5
 

b) -3 
c) 3 

d) -5 

 
QUESTÃO 11 

A importância estratégica da Atenção Básica deve-se ao 

seu potencial em transformar em ações os princípios do 
SUS, sendo eles: 

Assinale a alternativa correta: 
a) Universalidade, Integralidade e Equidade; 

b) Solidariedade, Integralidade e Resolutividade; 

c) Hierarquização, Universalidade e Resolutividade; 
d) Equidade, Solidariedade e Integralidade. 

 
QUESTÃO 12 

A Atenção Básica, como primeiro nível de atenção do 

Sistema Único de Saúde sobre as diferentes (SUS), 
caracteriza-se: 

Assinale a alternativa incorreta: 
a) Por um conjunto de ações no âmbito individual e 

coletivo, que abrange a promoção e proteção da saúde; 
b) Por um conjunto de ações que incluem a prevenção 

de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e 

visa à manutenção da saúde; 
c) Tem sua ação voltada para o atendimento médico 

como prioridade; 
d) Pelo trabalho de uma equipe multidisciplinar, de 

maneira a desenvolver responsabilidade sanitária sobre 

as diferentes comunidades adscritas à territórios bem 
delimitados, organizando as atividades voltadas ao 

cuidado longitudinal das famílias da comunidade. 
 

QUESTÃO 13 
O modelo de atenção à saúde, implantado no Brasil a 

partir da Constituição de 1988, o Sistema Único de 

Saúde, apresenta a seguinte característica: 
a) Gestão descentralizada dos serviços de saúde 

b) Predominância do setor estatal na atenção hospitalar 
c) Aumento do gasto federal com a saúde e diminuição 

do gasto de estados e municípios 

d) diminuição dos gastos com saúde dos governos 

federais, estaduais e municipais. 

 
QUESTÃO 14 

Segundo o artigo 200, do capítulo II da Saúde, compete 
ao Sistema Único de Saúde todas abaixo, exceto: 

a) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 

substâncias de interesse para a saúde e participar da 
produção de medicamentos, equipamentos, 

imunobiológicos, hemoderivados e outros insumos; 
b) Executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador; 
c) Ordenar a formação de recursos humanos na área da 

saúde; 

d) Disponibilizar recursos para a contratação de serviços 
terceirizados para todo atendimento de saúde do 

trabalhador. 
 

QUESTÃO 15 

Quanto à Vigilância em Saúde é correto afirmar: 
I- A vigilância à saúde tem no princípio de territorialidade 

sua principal premissa; 
II- A Atenção Básica como porta de entrada do sistema 

de saúde, ao incorporar os conceitos e práticas de 
Vigilância em Saúde; 

III- A integração de Atenção Básica e a vigilância é 

fundamental para as atividades de prevenção e 
promoção à saúde; 

a) Apenas a I esta correta; 
b) Apenas a II esta correta; 

c) I e III estão corretas; 

d) I, II e III estão corretas. 
 

QUESTÃO 16 
No psicodiagnóstico formal, é necessário: 

Assinale a alternativa correta: 

a) Que o psicólogo saiba qual o seu objetivo, de que 
instrumentos dispõe e como utilizá-los para avaliar o 

paciente; 
b) Ser orientado quanto aos aspectos a atentar e 

investigar, quanto à sequência e ao manejo adequado do 
material utilizado; 

c) Instrumentos disponíveis a serem utilizados para 

avaliar o paciente pode ser tanto atraves de entrevista 
livre ou numa observação lúdica, como na aplicação de 

testes; 
d) a, b e c estão corretas. 

 

QUESTÃO 17 
Os princípios da Política de Educação Permanente para o 

SUS são todas abaixo, EXCETO: 
a) Articulação entre educação e trabalho; 

b) Produção de processos e práticas de desenvolvimento 
fora do local de trabalho, onde a teoria é soberana a 

prática no aprendizado em saúde; 

c) Mudança nas práticas de formação e saúde, tendo em 
vista a integralidade e a humanização; 

d) A educação permanente propicia a reflexão coletiva 
acerca do trabalho no SUS, que inclue integralidade, a 

produção do cuidado, o trabalho em equipe, a 
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dinamização de coletivos, a gestão de equipes e de 

unidades.  

 
QUESTÃO 18 

O Acolhimento pelo olhar do Sistema Único de Saúde-
SUS é: 

Assinale a incorreta 

a) Um dispositivo para organização do processo de 
trabalho que contribui para a humanização e a 

integralidade da atenção, fundamenta-se numa nova 
postura das equipes frente aos usuários; 

b) É garantir o acesso dos usuários às informações a 
respeito de saúde, inclusive a respeito dos profissionais 

que cuidam de sua saúde, respeitando o direito a 

acompanhamento de pessoas de sua rede social; 
c) O acolhimento é compreendido como uma postura da 

equipe de reconhecimento do direito do usuário de ser 
ouvido na sua necessidade de saúde e de tê-la atendida; 

d) É agilizar o atendimento, visando a quantidade de 

atendimento e uma boa produção do atendimento, ou 
seja, do maior número de pessoas atendidas num 

pequeno intervalo de tempo.       
 

QUESTÃO 19 
O advento dos Pactos consolida os pilares do SUS como 

controle social, transparência, responsabilidade sanitária 

entre outros. Assinale abaixo a alternativa incorreta: 
a) A transferência financeira fundo a fundo, constante no 

pacto pela vida é a modalidade preferencial entre 
gestões; 

b) A desprecarização dos vínculos trabalhistas é 

prioritária 
c) A reação de processos de negociação para construção 

e qualificação da gestão do trabalho é item fundamental 
do pacto de gestão; 

d) O desenvolvimento de protocolos clínicos para 

uniformização de condutas é um avanço. 
 

QUESTÃO 20 
A Constituição Federal de 1988, no capítulo da Saúde 

garante todas as afirmativas abaixo, exceto: 
a) Legitima o direito de todos, sem qualquer 

discriminação, as ações de saúde em todos os níveis, 

assim como explica que o dever de prover o pleno direito 
é responsabilidade do governo, isto é, do poder público; 

b) A partir da Constituição, a única condição para se ter 
direito de acesso as ações de saúde é precisar deles. 

c)A Constituição estabelece o Sistema Único de Saúde – 

SUS, de caráter público, formado por uma rede de 
serviços regionalizada, hierarquizada e descentralizada, 

com direção única em cada esfera de governo e sob 
controle dos seus usuários. 

d)Os serviços particulares não podem ser contratados , 
mesmo que complementares ao Sistema Único de Saúde-

SUS. 

  
QUESTÃO 21 

O que é o Sistema Único de Saúde (SUS)? 
Assinale a alternativa correta: 

a)É um sistema de saúde, regionalizado e hierarquizado, 

que integra o conjunto de ações de saúde da União, 

estados, distrito federal e municípios e organiza as 
questões de saúde em todo o território nacional; 

b)É a forma de organizar a saúde pública e privada no 
Brasil; 

c)É um Sistema Organizado de Saúde que abrange, de 

forma especial e organizada as ações de saúde nos 
grandes centros urbanos do país; 

d)É o chamado Sistema Descentralizado de Saúde, que 
foi modificado para atender as diversidades sociais e 

econômicas das regiões do Brasil, ou seja os princípios 
organizativos do sistema acontecem diferentemente para 

adequar a realidade local.     

 
QUESTÃO 22 

A rede de atenção à Saúde Mental nos municípios pode 
contar com quais dispositivos assistenciais que 

posibilitam a atenção psicossocial aos pacientes com 

transtornos mentais: 
Assinale a incorreta: 

a) As ações de saúde mental devem ocorrer apenas na 
atenção básica, Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 

I, II, III e Álcool e Drogas (CAPS AD) independente dos 
critérios populacionais e demandas dos municípios; 

b) São ações de Saúde Mental que compõe a rede de 

saúde mental, os Centros de Atenção Psicossocial 
(CAPS), Residências Terapêuticas, Ambulatórios, bem 

como Programa de Volta para Casa, dependendo da 
demanda e dos critérios populacionais; 

c) Ela deve funcionar de forma articulada, tendo os CAPS 

como serviços estratégicos na organização de sua porta 
de entrada e de sua regulação; 

d) O CAPSi ( Centro de Atenção Psicossocial Infanto-
juvenil ) também pode integrar a rede de atenção de 

saúde mental nos municípios, atendendo a realidade local 

e os critérios populacionais.                          
 

QUESTÃO 23 
O tema da III Conferência de Saúde Mental foi: 

a) Intitucionalização, SIM ou NÃO; 
b) Cuidar Sim, Excluir Não; 

c) Viver Sim , Voltar Não; 

d) A rede de atenção em Saúde no SUS. 
 

QUESTÃO 24 
O Conselho Municipal de Saúde, devidamente constituído 

na Lei 8142/90 tem como responsabilidades: 

a) Centralizar as ações e o planejamento da saúde nos 
membros que integram o Conselho, pois eles 

representam a comunidade e são os escolhidos para 
decidir tudo pela comunidade, não necessitando da 

participação da mesma; 
b) A participação apenas dos gestores municipais no 

processo de acompanhamento da gestão em saúde;  

c) Ser paritário na sua composição 
d) A obrigatoriedade do Secretario Municipal de Saúde 

presidir o mesmo. 
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QUESTÃO 25 

Na Lei nº 8.142/90, ficou estabelecido que 

_________________________________ realizar-se-a, de 
quatro em quatro anos, com a representação dos vários 

segmentos de saúde e propondo diretrizes para a 
formulação de políticas de saúde. 

Assinale abaixo a resposta que completa o traçado: 

a) o Conselho Municipal de Saúde; 
b) a Conferência Nacional de Saúde; 

c) a Participação da Empresa Privada; 
d) o Conselho do Adulto e do Idoso.  

 
QUESTÃO 26 

No psicodiagnóstico formal, é necessário: 

Assinale a alternativa correta: 
a) Que o psicólogo saiba qual o seu objetivo, de que 

instrumentos dispõem e como utilizá-los para avaliar o 
paciente; 

b) Ser orientado quanto aos aspectos a atentar e 

investigar, quanto à sequência e ao manejo adequado do 
material utilizado; 

c) Instrumentos disponíveis a serem utilizados para 
avaliar o paciente pode ser tanto atraves de entrevista 

livre ou numa observação lúdica, como na aplicação de 
testes; 

d) a, b e c estão corretas. 

 
QUESTÃO 27 

Na psicoterapia breve a primeira entrevista está 
destinada: 

Assinale a alternativa incorreta: 

a) A cumprir apenas funções diagnósticas; 
b) A cumprir não apenas funções diagnósticas e de 

fixação de contrato; mais que isso ela desempenhará um 
papel terapêutico; 

c) As psicoterapias breves infantis, em que a distinção 

entre psicodiagnóstico e psicoterapia é menos definida, e 
o psicólogo, desde os primeiros encontros, pode fazer 

devoluções ao paciente; 
d) As intervenções breves têm maior chance de sucesso 

quando consulta é carregada de potenciais transferências 
que favorecem uma forte aliança terapêutica e motivação 

para obtenção de ajuda.   

 
QUESTÃO 28 

A psicoterapia de orientação psicanalítica dirige-se: 
a) À resolução de conflitos selecionados e delimitados, à 

remoção de defesas patológicas, à promoção do 

crescimento em pessoas com atrasos nas tarefas 
evolutivas e correção de problemas psicopatológicos ou 

déficits em etapas anteriores; 
b) É indicada para situações de crises vitais e acidentais; 

c) È indicada apenas nos momentos de conflitos nas 
relações familiares; 

d) Nenhuma das anteriores. 

 
QUESTÃO 29 

A terapia cognitiva comportamental é: 
Assinale a incorreta: 

a) Um sistema psicoterapêutico fundamentado no 

modelo cognitivo, segundo o qual a emoção e o 

comportamento são determinados pela forma que o 
indivíduo interpreta o mundo; 

b) A abordagem cognitiva tem suas origens na aplicação 
dos princípios de condicionamento pavloviano; 

c) Outra fonte é a modificação do comportamento via 

condicionamento operante, referindo-se a reforços 
primários e secundários na aprendizagem, podendo ser 

positivos ou negativos;   
d) Todas as alternativas estão corretas.     

 
QUESTÃO 30 

São princípios fundamentais do código de ética do 

profissional psicólogo, exceto: 
a) O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na 

promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da 
integridade do ser humano, apoiado nos valores que 

embasam a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. 
b) O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a 

qualidade de vida das pessoas e das coletividades e 
contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de 

negligência, discriminação, exploração, violência, 
crueldade e opressão. 

c) O psicólogo atuará com competência técnica, pois a 

responsabilidade social, analisando crítica e 
historicamente a realidade política, econômica, social e 

cultura não cabe a sua competência profissional, mas sim 
enquanto cidadão. 

d) O psicólogo atuará com responsabilidade, por meio do 

contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o 
desenvolvimento da Psicologia como campo científico de 

conhecimento e de prática. 
 

QUESTÃO 31 

A depressão representa hoje um quadro significativo e 
um problema da saúde pública, cada vez mais presente 

no mundo atual, gerando dificuldades severas no 
cotidiano do ser humano acometido. A esse respeito é 

correto afirmar: 
a) a depressão reativa, ou seja, secundária a um 

problema real, causada ou desencadeada por eventos 

que geram tensão ou luto como doenças ou morte de 
familiares, perda de parentes ou amigos, separações, 

dificuldades financeiras entre outras; 
b) São componentes psíquicos da síndrome depressiva: 

tristeza duradoura, persistente e humor disfórico, assim 

como rumina sentimentos de vazio e desesperança de 
forma constante e recorrente; 

c) A busca pelo isolamento ou solidão, acompanhado 
muitas vezes pelo choro fácil ou sem motivo claro; 

d) A insônia, o emagrecimento e dificuldade de tomar 
decisão ou iniciativa são pouco freqüentes nos 

depressivos reativos.  

 
QUESTÃO 32 

São sintomas identificados no transtorno de déficit de 
atenção-hiperatividade: 
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a) Não seguir instruções e não terminar tarefas 

escolares, domésticas ou deveres profissionais; 

b) Perder coisas necessárias para tarefas ou atividades; 
c) Apresentar esquecimentos em atividades diárias. 

d) a, b e c estão corretas. 
 

QUESTÃO 33 

Assinale a alternativa INCORRETA:  
a) Podemos considerar (conceitualmente) embotamento 

afetivo como a falta de contato durante a triagem ou 
entrevista em saúde mental. 

b) O Comportamento bizarro caracteriza atitudes 
estranhas, esquisitas que comprometem a vida do 

indivíduo e interfere na vida dos que convivem com ele. 

c) O sintoma depressivo pode ser caracterizado pela 
presença de desânimo, perda da capacidade de sentir 

prazer, desesperança, perda da auto-estima, choro fácil; 
d) Quando o paciente relata que apresenta percepções 

distorcidas, sem a presença de estímulo externo, pode-se 

considerar esta descrição como alucinação. 
 

QUESTÃO 34 
Delgalarrondo traz uma reflexão importante e relevante 

sobre a atuação do profissional de saúde mental, como 
eixo básico do encontro com o paciente: 

a) Que é necessário agir com severidade e compaixão; 

b) Que é necessário agir de forma útil e criativa; 
c) Que é necessário criar uma barreira no primeiro 

contato, para que o paciente não confunda o foco da 
atenção; 

d) Todas estão corretas  

 
QUESTÃO 35 

São deveres do profissional de psicologia, segundo o 
código de ética: 

a) Assumir responsabilidades profissionais somente por 

atividades para as quais esteja capacitado pessoal, 
teórica e tecnicamente; 

b) Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que 
caracterizem negligência, discriminação, exploração, 

violência, crueldade ou opressão; 
c) Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, 

ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a 

qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de 
suas funções profissionais; 

d) Utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e a 
utilização de práticas psicológicas como instrumentos de 

castigo, tortura ou qualquer forma de violência; 

 
QUESTÃO 36 

São síndromes relacionadas ao comportamento 
alimentar: 

a) Depressão, Transtorno Obsessivo Compulsivo e 
Psicose; 

b) Demência, Transtorno Fóbico e Transtorno do Pânico; 

c) Anorexia Nervosa, Bulemia e Obesidade; 
d) Síndromes Obsessivas Compulsivas, Síndromes 

Histérica e Distimia 
 

 

QUESTÃO 37 

A área desenvolvida pela psicologia clínica, considerada 

um meio de auxílio ao diagnóstico psicopatológico é 
determinada: 

a) Regressão; 
b) Psicodiagnóstico; 

c) Hipnose; 

d) Psicanálise 
 

QUESTÃO 38 
São transtornos de ansiedade, segundo a Organização 

Mundial de Saúde: 
Assinale a alternativa correta: 

I-Transtorno do Pânico; 

II-Fobias Específicas e Fobia Social; 
III-Transtorno Obsessivo-Compulsivo; 

IV-Transtorno de Estresse Pós-Traumático e Reação 
Aguda ao Estresse. 

a) I, II, III, IV estão corretas; 

b) Apenas I, II e IV estão corretas; 
c) Apenas II e IV estão corretas; 

d)Apenas I, III e IV estão corretas. 
 

QUESTÃO 39 
O Transtorno do Pânico é caracterizado por todas as 

situações abaixo, EXCETO: 

a) Ocorrência de ataques espontâneos e inesperados de 
ansiedade, medo ou terror intensos, associados à 

sensação de morte iminente ou perda de controle, 
duranto geralmente de 10 a 20 minutos; 

b) É caracterizado por dispnéia, tonturas, palpitações, 

tremores, náusea, medo de morrer; 
c) Por sensação de que vai enlouquecer ou perder o 

contrle, muitas vezes acompanhado de agorafobia, que é 
evitação de lugares ou situações em que o indivíduo 

teme ter o ataque de pânico e ficar desassistido, como 

praças públicas, aglomerações, engarrafamento de 
trânsito e túneis; 

d) Para o diagnóstico de transtorno de pânico, basta que 
o paciente refira temor, ansiedade antecipatória, esquiva 

fóbica apenas uma vez .     
 

QUESTÃO 40 

O psicólogo atua na área específica da saúde, 
colaborando para a compreensão dos processos intra e 

interpessoais, utilizando enfoque preventivo ou curativo, 
isoladamente ou em equipe multiprofissional em 

instituições formais e informais. Quanto as atribuições é 

incorreto afirmar: 
a) Realiza avaliação e diagnósticos psicológicos de 

entrevistas, observação, 
testes e dinâmica de grupo, com vistas à prevenção e 

tratamento de problemas psíquicos. 
b) Realiza atendimento psicoterapêutico individual ou em 

grupo, adequado às diversas faixas etárias, em 

instituições de prestação de serviços de saúde, em 
consultórios particulares e em instituições formais e 

informais; 
c) Acompanha psicologicamente gestantes durante a 

gravidez, parto e puerpério, procurando integrar suas 
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vivências emocionais e corporais, bem como incluir o 

parceiro, como apoio necessário em todo este processo. 

d) Atua como facilitador no processo de integração e 
adaptação do indivíduo à instituição, ficando a orientação 

e acompanhamento a clientela, familiares, técnicos e 
demais agentes que participam, diretamente ou 

indiretamente dos atendimentos a cargo do serviço 

social. 
 

QUESTÃO 41 
O Projeto Terapêutico Singular é: 

a) Um conjunto de propostas de condutas terapêuticas 
articuladas, 

para um sujeito individual ou coletivo, resultado da 

discussão coletiva 
de uma equipe interdisciplinar, com apoio matricial se 

necessário. 
b) Um projeto que tem como possibilidade a terapia 

direcionada para indivíduos com transtornos mentais; 

c) Um processo educativo direcionado para a 
coletividade; 

d) Uma proposta individual de tratamento curativo, 
voltado para o trabalho institucional. 

 
QUESTÃO 42 

Nos quadros de transtorno depressivo o indivíduo 

apresenta: 
a) Eufórico, agitado, o trabalho se torna rentoso e o 

indivíduo mais eficaz nas suas ações; 
b) Como primeira manifestação a perda de interesse pela 

vida, choro frequente, as atividades ficam 

comprometidas pelo desanimo e muita fadiga; 
c) O humor oscila muito e tem constantes quadros de 

confusão mental por isso 
d) As idéias suicidas só aparem nos quadros graves 

 

QUESTÃO 43 
As esquizofrenias são: 

a) Transtornos caracterizados por sintomas psicóticos 
que alteram a capacidade de trabalho e comprometem as 

relações interpessoais por um periodo prolongado; 
b) Quadros que incluem alucinações, delírios, processos 

de pensamentos ilógicos ou incomuns e déficit na 

expressividade emocional e funcionamento psicossocial; 
c) São transtornos caracterizados psicóticos que acomete 

aproximadamente 1% da população, prevalecendo nas 
classes sociais mais baixas; 

d) Todas as alternativas estão corretas.  

 
QUESTÃO 44 

O Transtorno Obsessivo-Compulsivo é caracterizado: 
a) Constituem um grupo de transtornos mentais no qual 

a ansiedade ocorre única ou predominantemente quando 
o indivíduo entra em contato com certas situações ou 

objetos que normalmente não são perigosos; 

b) Caracteriza-se por um medo marcante ou evitativo de 
ser o foco de atenção ou de comportar-se de forma 

embaraçosa ou humilhante diante de outras pessoas; 

c) É caracterizado pela presença de obsessões e/ou 

compulsões suficientemente graves para ocupar boa 

parte do tempo do paciente. 
d) É caracterizado pela ocorrência de ataques 

espontâneos e inesperados de ansiedade, medo ou terror 
noturno.  

 

QUESTÃO 45 
O transtorno bipolar se caracteriza por quadros de: 

a) alteraçõ do humor, que oscila entre a depressão e a 
euforia; 

b) alteração do humor que se mantem em estado 
depressivo constante; 

c) alteração do humor, onde a ansiedade leva a 

constante irritabilidade; 
d) alteração do humor, onde apresenta choros 

constantes, medo, sonolência, apatia e depressão.  
 

QUESTÃO 46 

Segundo Aberastury e Knobel, são características da 
síndrome normal da adolescência, todas abaixo, exceto: 

a) Busca de si mesmo e da identidade. 
b) Tendência grupal, necessidade de intelectualizar e 

fantasiar. 
c) Contradições sucessivas em todas as manifestações de 

humor. 

d) Não ocorrem perdas, muito menos lutos neste ciclo 
vital que é a adolescência. 

 
QUESTÃO 47 

Segundo Aberastury, na entrevista inicial com os pais é 

incorreto afirmar: 
a) Quando os pais decidem consultar por um problema 

ou enfermidade de um filho, é solicitada uma entrevista, 
advertindo que o filho não deve estar presente, mas sim 

ser informado da consulta; 

b) Na entrevista inicial é sugerida a conveniência de ver 
pai e mãe, é frequente que compareça somente a mãe, 

excepcionalmente o pai e poucas vezes os dois; 
c) O filho não deve estar presente na entrevista inicial e 

nem deve ser informado deste primeiro contato com os 
pais; 

d) Essa entrevista não deve parecer um interrogatório, 

com os pais sentindo-se julgados. 
 

QUESTÃO 48 
A primeira hora do jogo tem significados e ao aplicar a 

técnica do jogo é constatado, que já durante a primeira 

sessão é o início de uma análise ou simplesmente de 
observação diagnóstica, aparecendo à fantasia 

inconsciente da enfermidade ou de cura. Este estudo foi 
desenvolvido por: 

a) Freud; 
b) Delgalarrondo; 

c) Melaine Klein; 

d) Skiner. 
 

QUESTÃO 49 
Nos episódios depressivos, são considerados sintomas 

fundamentais: 
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a) Apetite aumentado, sono perturbado e perda de 

interesse;  

b) Humor deprimido, perda de interesse e fatigabilidade;  
c) Idéias de culpa e inutilidade, medo e fatigabilidade; 

d) Visões desoladas e pessimistas do futuro, perda de 
interesse eaumento da concentração. 

 

QUESTÃO 50 
A respeito da psicoterapia no acompanhamento dos 

quadros depressivos assinale a alternativa correta: 
I- tratamentos psicológicos específicos para episódio 

depressivo são efetivos com maior evidência para 
depressões leves a moderadas; 

II-Na depressão grave, a psicoterapia pode ser mais 

efetiva quando combinada com antidepressivos; 
III-Estudos mostraram que psicoterapia cognitiva não é 

efetiva nos episódios depressivos leves e moderados. 
a) I, II e III estão corretas; 

b) Apenas I e III estão corretas; 

c) Apenas I e II estão corretas; 
d) Apenas II e III estão corretas.   

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 





