
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

DATA: 19/10/2014 
 

HORÁRIO: das 08 às 12 horas 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES E AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O 
CADERNO DE QUESTÕES 

 

 Verifique se este CADERNO contém um total de 50 (cinquenta) questões do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) 
opções de resposta cada, das quais, apenas uma é correta. Se o caderno não estiver completo, solicite ao fiscal 
de sala um outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 

 As questões estão assim distribuídas: 
 

LÍNGUA PORTUGUESA: 01 a 10 
LEGISLAÇÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS: 11 a 20 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: 21 a 50 
 
 

 O candidato não poderá entregar o caderno de questões antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, ressalvados os casos de emergência médica. 
 

 As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no cartão-resposta, utilizando caneta esferográfica, tinta 
preta ou azul escrita grossa. 

 

 Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o cartão-resposta devidamente ASSINADO e o caderno de 
questões. A não devolução de qualquer um deles implicará na eliminação do candidato. 

  

CARGO 

PSICÓLOGO 

Realização: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMON-MA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMS 

CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 01/2014 



Prefeitura Municipal de Timon (SEMS) - Concurso Público – Edital 01/2014 – Cargo: Psicólogo 

2 | P á g i n a  

 

 
 
 
Leia o texto que se segue e responda às questões de 01 a 10. 

 

 

  

 

01 

02 

03 

04 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

 

O problema da má distribuição de médicos no Brasil 

 

 

“As pessoas não têm mais a quem pedir ajuda a não ser a mim. Se tiver mais de três casos urgentes 

para atender imediatamente, como eu faço?” Em tom de desabafo, o cardiologista Sérgio Perini conta que 

desde abril de 2012 é o único médico em atividade na cidade de Santa Maria das Barreiras, no interior do 

Pará. O único para atender uma população carente de 18 mil habitantes. 

Essa situação não é exclusividade de Santa Maria das Barreiras. A cidade divide o problema com 

milhares de municípios que, como ela, são pequenos e afastados de grandes centros urbanos. Segundo o 

último levantamento do CFM (Conselho Federal de Medicina), feito em 2012, o Brasil abriga 388.015 médicos, 

cerca de 1,8 por mil habitantes. A Argentina tem 3,2, Espanha e Portugal têm 4 e Inglaterra, 2,7. Ainda assim, 

a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável, mas não resolve o problema de saúde do país 

porque apenas 8% dos profissionais estão em municípios de até 50 mil pessoas. E municípios desse porte 

representam quase 90% das cidades. 

O único médico de Santa Maria das Barreiras é graduado pelo ISCM-VC (Instituto Superior de 

Ciências Médicas de Villa Clara), em Cuba, com o qual a Faculdade de Medicina da UNESP de Botucatu-SP 

mantém convênio desde 2002. Dr. Perini ressalta que o conceito de priorizar o atendimento às regiões 

carentes foi uma das coisas que aprendeu no curso. O viés ideológico de sua formação o incentivou a trocar a 

cidade de São Simão, em Goiás, que tinha cerca de 15 médicos para seus 17 mil habitantes, para viver com a 

família no interior do Pará, mesmo por um salário menor. “Quando escuto o CFM falando que os médicos 

estrangeiros podem não ter formação suficiente, fico indignado. Me dá a impressão de que eles não fazem 

ideia do que aprendemos por lá”, afirma. 

Para Paulo Henrique Gomes, que assumiu a Secretaria de Saúde de Santa Maria das Barreiras no 

final de 2012, o Programa “Mais Médicos” serve como um alívio. “Eu preciso urgentemente de mais médicos 

na minha cidade, imagino que outros municípios também devam precisar. Eu só tenho um médico no hospital. 

Os profissionais do Pará não querem o salário que Santa Maria das Barreiras pode pagar, que é de R$ 16 mil. 

Eles querem R$ 20 mil, R$ 25 mil. Acredito que os profissionais que vão chegar estarão mais dispostos a 

receber o que temos a oferecer.” 
(MEDEIROS, Tainah. O problema da má distribuição de médicos no Brasil. Publicado no site: 

http://drauziovarella.com.br/ - Acesso em 13.08.13. Texto adaptado.) 

 

01. Com base no texto lido, é CORRETO afirmar que a autora: 

 

(A) defende o programa “Mais Médicos”, do governo federal, como única saída para a melhoria do atendimento 

básico de saúde à população brasileira. 

(B) compara a situação de Santa Maria das Barreiras, no Pará, com a dos demais municípios brasileiros, nos 

quais, há cerca de 1,8 médico para cada mil habitantes. 

(C) apresenta o viés ideológico da formação dos médicos como algo fundamental para o desenvolvimento do 

senso de humanidade nesses profissionais. 

(D) analisa o problema da falta de médicos no Brasil, considerando como politicamente corretos os profissionais 

que decidem morar em municípios com até 50 mil pessoas. 

(E) sugere a adoção de políticas governamentais que contribuam para o aumento da quantidade de médicos 

até chegar ao mesmo índice de Portugal e Espanha. 

 

02. Com relação às estratégias argumentativas empregadas pela autora, assinale a opção INCORRETA. 

 

(A) O texto faz uso de uma argumentação lógica ao citar constantemente os números, seja com relação à 

quantidade de médicos, seja à faixa salarial dos mesmos. 

(B) O texto traz uma recorrência de citações em primeira pessoa, o que garante ao mesmo a predominância da 

função emotiva ou expressiva. 

LÍNGUA PORTUGUESA 

http://drauziovarella.com.br/
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(C) O texto lança mão de uma argumentação comparativa ao citar a quantidade de médicos em algumas 

cidades e países. 

(D) O texto utiliza a argumentação pelo exemplo ao citar o Dr. Perini, que deixou a cidade de São Simão, em 

Goiás, para viver com a família no interior do Pará. 

(E) O texto, aparentemente expositivo, contém uma argumentação implícita ao dar voz a determinados sujeitos 

que possuem uma posição ideológica definida. 

 

03. Analise o trecho seguinte e assinale a opção CORRETA: “Quando escuto o CFM falando que os médicos 

estrangeiros podem não ter formação suficiente, fico indignado. Me dá a impressão de que eles não fazem ideia 

do que aprendemos por lá”. (linhas 17 a 19) 

 

(A) Na linguagem coloquial, quando falamos, é permitido o uso de “me dá”, entretanto, na linguagem formal, o 

pronome oblíquo “me” não poderia iniciar uma frase. 

(B) A expressão “Quando escuto o CFM falando” revela a existência de uma metáfora, tendo em vista que não 

é o CFM que fala, mas, seus representantes.  

(C) O pronome “eles” exerce uma função anafórica, uma vez que retoma a expressão “médicos estrangeiros”. 

(D) A expressão “podem não ter” revela uma total desconfiança do CFM com relação aos médicos estrangeiros.  

(E) As expressões “os médicos estrangeiros” e “aprendemos” remetem à mesma pessoa do discurso, ou seja, à 

primeira pessoa do plural. 

 

04. No período “[...] o cardiologista Sérgio Perini conta que desde abril de 2012 é o único médico em atividade na 

cidade de Santa Maria das Barreiras, no interior do Pará.” (linhas 02 a 04), o trecho sublinhado está separado 

por vírgula. Assinale a opção na qual o uso da vírgula se justifica pela mesma razão. 

 

(A) “Em tom de desabafo, o cardiologista Sérgio Perini conta...”, (linha 02) 

(B) “A Argentina tem 3,2, Espanha e Portugal têm 4 e Inglaterra, 2,7.” (linha 08) 

(C) “Ainda assim, a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável.” (linhas 08 e 09) 

(D) “O único médico de Santa Maria das Barreiras é graduado pelo ISCM-VC, em Cuba.” (linhas 12 e 13) 

(E) “Eles querem R$ 20 mil, R$ 25 mil”. (linha 24) 

 

05. Observe o trecho a seguir: “Ainda assim, a quantidade de médicos brasileiros é considerada razoável, mas não 

resolve o problema de saúde do país porque apenas 8% dos profissionais estão em municípios de até 50 mil 

pessoas.” (linhas 08 a 10). Os termos destacados exprimem, respectivamente, ideia de  

 

(A) explicação; adição; finalidade.    

(B) adição; contraste; explicação.    

(C) comparação; contraste; causa. 

(D) contraste; contraste; causa. 

(E) contraste; contraste; explicação. 

 

06. Assinale a opção em que o emprego do pronome, para evitar a repetição do termo destacado no trecho seguinte, 

está em desacordo com o uso culto da língua.  

 

“Conclui-se o programa Mais Médicos. Não preciso descrever as vantagens do programa Mais Médicos.” 

 

(A) Conclui-se o programa “Mais médicos” cujas vantagens não preciso descrever. 

(B) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever-lhe as vantagens. 

(C) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever as suas vantagens. 

(D) Conclui-se o programa “Mais médicos”. Não preciso descrever as vantagens dele. 

(E) Conclui-se o programa “Mais médicos”, que as vantagens não preciso descrever. 
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07. No trecho “[...] imagino que outros municípios também devam precisar.” (linha 22), é CORRETO afirmar sobre a 

forma verbal em destaque: 

 

(A) Encontra-se conjugada no modo indicativo.   

(B) Apresenta-se no presente do subjuntivo.   

(C) Pertence ao imperativo afirmativo. 

(D) Constitui uma forma nominal do verbo. 

(E) Trata-se de um verbo no gerúndio. 

 

08. No período “Dr. Perini ressalta que o conceito de priorizar o atendimento às regiões carentes foi uma das coisas 

que aprendeu no curso.” (linhas 14 e 15), há o acento indicativo da crase no termo em destaque. Assinale a 

opção CORRETA quanto ao uso da crase. 

 

(A) Dr. Perini foi à Cuba buscar formação. 

(B) Santa Maria das Barreiras fica à distância de 1.200km de Belém. 

(C) Os cursos de medicina à distância não surtem efeito. 

(D) Dr. Perini é muito grato à Paulo Henrique Gomes. 

(E) A prescrição de medicamentos à lápis não é recomendável. 

 
09. Assinale a alternativa CORRETA com relação à função da linguagem predominante no texto: 

 

(A) Conativa.    (D)  Referencial. 

(B) Emotiva    (E)  Fática. 

(C) Metalinguística.    

 

10. Os advérbios “imediatamente” (linha 02) e “urgentemente” (linha 21) remetem a uma ideia de 

 

(A) tempo.    (D)  dúvida. 

(B) modo.          (E)  lugar. 

(C) negação.  

 

 

 

 

 

11. Conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, 

a prevenção de agravo, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução dos danos e a manutenção da 

saúde com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde das coletividades: 

 

(A) Atenção integral de saúde   

(B) Atenção básica de saúde   

(C) Atenção integralizada de saúde 

(D) Atenção primitiva de saúde 

(E) Atenção à saúde da família 

 

12. O Programa Agente Comunitário de Saúde (PACS) existe desde o início dos anos 90, foi efetivamente instituído 

e regulamentado em 1997, quando se iniciou o processo de consolidação da descentralização de recurso no 

âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Hoje é considerado uma estratégia para: 

 

(A) O Núcleo de Apoio à Estratégia Saúde da Família. 

(B) A organização das Unidades Básicas de Saúde. 

(C) A estratégia Saúde da Família. 

(D) Pacto de Gestão. 

(E) Pacto em defesa do Sistema de Saúde. 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS 
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13. Órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada esfera do governo 

integrante da estrutura básica do Ministério da Saúde da Secretaria do Estado da Saúde, do Distrito Federal e 

dos Municípios: 
 

(A) Conselho Deliberativo de Saúde   

(B) Comissão Colegiada de Saúde   

(C) Conselho Nacional de Deliberação em Saúde 

(D) Conselho de Saúde 

(E) Comissão de Diretos Humanos 
 

14. É desenvolvido(a) com o(a) mais alto grau de descentralização e capilaridadade, próxima da vida das pessoas, 

deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e comunicação da rede de atenção à 

saúde cuja portaria é de nº 2.488 de 21 de outubro de 2011: 
 

(A) Estratégia Saúde da Família     

(B) Pacto pela Saúde       

(C) Política Nacional de Medicamento  

(D) Programa de Agente Comunitário de Saúde 

(E) Política Nacional de Atenção Básica 
 

15. Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, e a lei nº 8.142/90, o Plenário do Conselho Nacional 

de Saúde (CNS), no uso de suas competências regimentais, aprova as diretrizes para criação, reformulação, 

estruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde, com poder de decisão, ligada ao poder executivo. Ele é 

composto por: 
 

(A) 50% de trabalhadores, 25% de usuários e 25% de prestadores de serviços. 

(B) 50% de prestadores de serviços, 25% de usuários e 25% de trabalhadores. 

(C) Apenas 50% de trabalhadores e 50% de usuários. 

(D) 50% de usuários e 50% de prestadores de serviços. 

(E) 50% de usuários, 25% de trabalhadores e 25% de prestadores de serviços. 
 

16. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), saúde é o completo estado de bem estar físico, mental, social 

e não apenas a ausência de doenças ou enfermidade. A primeira vez que o conceito de saúde foi discutido desta 

maneira foi na primeira Conferência Internacional sobre Promoção de Saúde, realizada em Ottawa, Canadá, em 

1986 que considera: 
 

(A) a reforma da saúde como uma base bem sólida para a formação do Sistema Único de Saúde - SUS e do 

pacto pela vida. 

(B) a paz, a educação, a alimentação, a renda, o ecossistema saudável, os recursos renováveis, a justiça social 

e a equidade. 

(C) apenas a paz, a alimentação, a educação, a habitação com condições adequadas de moradia. 

(D) apenas alimentação, justiça social e bem-estar social. 

(E) apenas alimentação, renda e recursos renováveis. 
 

17. O Sistema Único de Saúde – SUS é fruto de um longo processo de construção política e institucional chamada 

de reforma sanitária voltada para transformação das condições de saúde e de atenção à saúde da população 

brasileira, confirmando a saúde como um direito e dever do Estado, instituído por lei federal, nº 8.080, de 

19/09/1990 e a lei nº 8.142, de 18/12/1990, sendo elas o arcabouço para a existência e o funcionamento do SUS 

que tem como princípios doutrinários: 
 

(A) universalidade e participação social e econômica em todo território nacional.  

(B) apenas universalidade e participação econômica e social. 

(C) participação dos cidadãos através apenas do Conselho de Saúde, porque são eles que elegem os 

governantes. 

(D) participação social, universalidade, equidade.  

(E) universalidade, equidade, integralidade. 
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18. Representa(m) um espaço responsável pela mobilização e articulação contínua da sociedade, na defesa dos 

princípios constitucionais e dos dispositivos legais que fundamenta(m) o Sistema Único de Saúde – SUS, 

funcionando com a participação efetiva da sociedade, reivindicando e fiscalizando o setor saúde, com o objetivo 

de garantir o direto à saúde integral e universal do cidadão: 

 

(A) Ministério de Previdência e Assistência Social    

(B) Ministério da Saúde      

(C) Assembleia Legislativa  

(D) Conselhos de Saúde 

(E) Conselho Consumidor de Saúde 

 

19. O Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Secretarias de Saúde (CONASS) e o Conselho Nacional de 

Secretarias Municipais de Saúde (CONASEMS) pactuaram responsabilidades entre os três entes de gestão do 

SUS no campo da gestão do sistema e da atenção à saúde. Constitui o pacto firmado entre os três gestores do 

SUS com o objetivo de organizar as regiões de saúde. Assim, para sua implementação, esse pacto entre os 

gestores foi instituído em três dimensões, a saber: 

 

(A) Pacto pela vida, pacto de gestão e pacto em defesa do SUS. 

(B) Pacto pela vida, pacto de assistência emergencial e pacto de municipalização. 

(C) Pacto pela vida, pacto de regulação e pacto integral de saúde. 

(D) Pacto pela vida, pacto de atenção integral e pacto de co-gestão. 

(E) Pacto pela vida, pacto em defesa do SUS e pacto social. 

 

20. São fóruns com representação de vários segmentos sociais que se reúnem para propor diretrizes, avaliar a 

situação da saúde da população e ajudar na definição da política de saúde. Devem ser realizadas(os) em todos 

os níveis de governo: nacional, estadual e municipal e tem(têm) como função formular estratégias, controlar e 

avaliar a execução da política de saúde. 

 

(A) Conselhos de Saúde 

(B) Congresso Nacional de Saúde 

(C) Conferências de Saúde 

(D) Participação Popular  

(E) Conselhos Deliberativo do Controle Social  

 

 

 

21. Os profissionais da área de saúde não tratam doenças, eles tratam de pessoas. O processo avaliativo permite ao 

psicólogo conhecer a natureza da queixa trazida pela pessoa que busca atendimento e assim planejar 

estratégias de enfrentamento que levem em consideração suas idiossincrasias, aumentando assim a 

probabilidade de eficácia da intervenção e adesão ao tratamento. A entrevista clínica é o principal instrumento 

avaliativo do psicólogo. Pode-se afirmar que a utilização de uma abordagem multiaxial facilita a realização de 

uma avaliação sistemática e global, pois se pauta, EXCETO: 

 

(A) em aspectos do desenvolvimento cognitivo, motor, social e emocional da pessoa. 

(B) exclusivamente na queixa apresentada pela pessoa. 

(C) no histórico familiar de doenças médicas e psicopatológicas. 

(D) em um modelo biopsicossocial. 

(E) nos fatores de risco e protetivos presentes no contexto psicossocial e ambiental. 

 

22. O entendimento que a criança tem acerca do conceito de saúde e doença tem-se tornado prioridade durante o 

processo avaliativo, e contribuído à humanização do atendimento, tendo em conta que a criança tem suas 

peculiaridades, não é um adulto em miniatura. Segundo a perspectiva piagetiana pode-se afirmar acerca da 

compreensão da criança sobre o conceito de doença, COM EXCEÇÃO, de que: 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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(A) o conhecimento da criança sobre a doença pode superar os limites dos estágios cognitivos, sendo possível 

que a qualidade e a quantidade de informação sobre a doença os ultrapassem (os estágios cognitivos).  

(B) em idades mais precoces, as crianças dão explicações superficialmente corretas, mas sem terem 

necessariamente um real entendimento do processo que envolve a doença. 

(C) na fase pré-operacional (2 a 6 anos), a doença é explicada como um fenômeno externo, mágico, podendo 

ser uma punição à desobediência. 

(D) na fase operacional (7 a 11 anos) inicia-se a compreensão de que doença é um processo interno, com 

expressão externa. Referem-se aos micróbios como agentes causais.  

(E) à medida que a adolescência se aproxima, a criança começa a associar as doenças a múltiplas causas. 

 

23. O processo avaliativo que se pauta em um modelo biopsicossocial integra as múltiplas fontes de influência que 

afetam o desenvolvimento infantil, assim como reflete as diferentes perspectivas (biológica, psicológica, familiar, 

social e cultural) que orientam o estudo da psicopatologia desenvolvimental. Assim sendo, é INCORRETO 

afirmar acerca do modelo biopsicossocial que:  

 

(A) compreende as pessoas e os objetos que fazem parte do cotidiano da criança. 

(B) abarca as atitudes, crenças e práticas educativas e sociais compartilhadas pela cultura na qual a criança se 

desenvolve. 

(C) representa os diferentes sistemas sociais que influenciam direta e indiretamente a criança, assim como o 

contexto ecológico no qual ela se desenvolve. 

(D) inclui vários níveis de contexto: microssistema; mesossistema; exossistema e macrossistema. 

(E) reflete o fato de os microssistemas da criança serem interligados, mas não se influenciarem mutuamente. 

 

24. O processo avaliativo na infância demanda conhecimento por parte do profissional, não só sobre psicopatologia, 

mas principalmente acerca das especificidades desenvolvimentais desta etapa do ciclo evolutivo, uma vez que o 

limite entre uma conduta considerada saudável e de uma considerada de risco ao desenvolvimento é ainda mais 

tênue nesta fase. Diante do exposto, é CORRETO afirmar que os critérios que contribuem ao processo avaliativo 

do mencionado limite tênue é melhor descrito por: 

 

(A) prevalência; etiologia; estabilidade e prejuízo funcional, quando comparados com outras crianças com a 

mesma idade e desenvolvimento cognitivo. 

(B) comorbidade; prevalência e prejuízo funcional, quando comparado com outras crianças com o mesmo nível 

de desenvolvimento cognitivo. 

(C) frequência; comorbidade e prejuízo funcional, quando comparado com outras crianças com a mesma idade 

cronológica e mental. 

(D) frequência; etiologia; prevalência e prejuízo funcional, quando comparado com outras crianças com a 

mesma idade cronológica e mental. 

(E) frequência; intensidade; estabilidade e prejuízo funcional, quando comparado com outras crianças com a 

mesma faixa etária e nível de desenvolvimento cognitivo. 

 

25. O rapport pode ser definido como o sentimento de harmonia e de confiança que é desenvolvido gradualmente 

entre o paciente e o psicólogo. O sentimento de confiança começa a ser desenvolvido durante as entrevistas 

iniciais e contribui a que o paciente fale espontaneamente sobre o que lhe causa sofrimento, favorecendo o 

processo avaliativo, assim como a adesão ao tratamento. A postura ética do profissional que favorece o 

estabelecimento do rapport é marcada por, EXCETO:  

 

(A) escuta empática. 

(B) atenção à linguagem verbal e corporal do paciente. 

(C) adaptação da linguagem ao linguajar do paciente, tendo em conta seu nível sociocultural. 

(D) uso de muitos elogios para que o paciente se sinta compreendido e de muito humor para descontrair os 

momentos de tensão. 

(E) automonitoramento dos próprios sentimentos, ausência de juízo de valores e demonstração de interesse 

genuíno pela problemática apresentada pelo paciente. 
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26. “O desenvolvimento humano é o resultado de processos de interações recíprocas que se tornam 

progressivamente mais complexas entre um organismo biológico e psicológico ativo e as pessoas, os objetos, e 

os símbolos que ele encontra em seu ambiente imediato” (BRONFENBRENNER, 1999, p. 5). O desenvolvimento 

“ocorre em vários domínios ou dimensões do eu. Os cientistas do desenvolvimento fazem distinção entre 

desenvolvimento físico, desenvolvimento cognitivo e desenvolvimento psicossocial” (PAPALIA, OLDS e 

FELDMAN, 2009, p. 10). Tendo em conta as considerações apresentadas sobre o desenvolvimento humano, é 

INCORRETO afirmar que: 

 

(A) o estudo do desenvolvimento humano possibilita ao psicólogo conhecer as características comuns a cada 

faixa etária: formas de perceber, compreender e se comportar diante do mundo. 

(B) o desenvolvimento psicossocial é caracterizado por mudanças e estabilidade nas emoções, na 

personalidade e nos relacionamentos sociais, podendo afetar o funcionamento cognitivo e físico.  

(C) o modelo mecanicista focaliza a mudança qualitativa e o modelo organísmico enfatiza a mudança 

quantitativa.  

(D) o crescimento do corpo e do cérebro fazem parte do desenvolvimento físico, assim como as capacidades 

sensoriais, as habilidades motoras e a saúde. 

(E) o desenvolvimento cognitivo é marcado por mudanças e estabilidade em capacidades mentais como 

aprendizagem, atenção, memória, linguagem, pensamento, raciocínio e criatividade.    

 

27. “A atenção refere-se ao conjunto de processos psicológicos que torna o ser humano capaz de selecionar, filtrar e 

organizar as informações em unidades controláveis e significativas” (DALGALARRONDO, 2008, p. 102). Assim 

sendo, é CORRETO afirmar que: 

 

(A) apesar de a atenção e de a consciência estarem estreitamente relacionadas, a determinação do nível de 

consciência não influi na avaliação da atenção. 

(B) a direção da atenção pode ser subdividida em voluntária e espontânea. 

(C) a atenção voluntária é suscitada pelo interesse momentâneo, incidental que um objeto qualquer desperta.  

(D) a atenção espontânea exprime a concentração ativa e intencional da consciência sobre um objeto. 

(E) a atenção seletiva diz respeito aos processos que permitem ou facilitam a seleção de informações 

relevantes para a pessoa e seu processamento cognitivo. 

 

28. A memória cognitiva pode ser definida como a capacidade de registrar, manter e evocar as experiências e fatos 

já ocorridos. A memória cognitiva é composta de três fases: registro, conservação e evocação. Na fase de 

registro, já se inicia o processo de fixação. Do ponto de vista psicológico, pode-se afirmar que o processo de 

fixação (engramação) depende, EXCETO: 

 

(A) do nível de consciência e do estado geral do organismo (a pessoa deve estar desperta, não muito cansada, 

bem-nutrida, calma etc). 

(B) da atenção global e da capacidade de manter a atenção concentrada sobre o conteúdo a ser fixado (da 

capacidade de o indivíduo concentrar-se). 

(C) do interesse e colorido emocional relacionado ao conteúdo mnêmico a ser fixado, independente do 

empenho por parte da pessoa em aprender. 

(D) da capacidade de compreensão do conteúdo a ser fixado.  

(E) dos canais sensoperceptivos envolvidos na percepção, já que quanto maior o número de canais sensoriais, 

mais eficaz é a fixação. 

 

29. Em relação às fases de conservação (retenção) e evocação do processo de memorização, pode-se afirmar: 

 

I. A conservação depende da repetição, pois quanto mais se repete um conteúdo mais facilmente este se 

conserva; 

II. A memória imediata ou de curto prazo tem capacidade limitada, depende da concentração, mas independe 

do nível de cansaço;  

III. A conservação independe da associação com outros elementos;  

IV. A evocação é a capacidade de recuperar e atualizar a informação fixada; 

V. A impossibilidade de evocar e recordar denomina-se esquecimento. 
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Analisando as afirmativas, marque a opção em que todos os itens estão INCORRETOS. 

 

(A) I e III 

(B) I e V 

(C) II e IV 

(D) II e III 

(E) I e IV 

 

30. A abordagem cognitiva sugere que a forma como o indivíduo percebe, armazena e recupera as informações 

oriundas de seu entorno pode influenciar seu comportamento. A Teoria da Rede Associativa ajuda a explicar 

como a informação é armazenada e recordada. Em relação a essa teoria, é INCORRETO afirmar que: 

 

(A) a atenção dirigida contribui a ativação das redes de memória de forma controlada. 

(B) as memórias individuais estão ligadas em redes e que a ativação de uma memória levará à ativação de 

outras memórias da mesma rede. 

(C) memórias e conexões usadas mais recentemente ou frequentemente são ativadas com mais facilidade, 

tornando-se mais fortes.  

(D) as redes preferidas ou mais fortes tendem a ser mais usadas e influenciar a visão de mundo do indivíduo. 

(E) se uma rede envolvendo eventos desagradáveis é ativada de forma prolongada, pode levar o indivíduo a 

desenvolver uma psicopatologia, como a depressão por exemplo. 

 

31. No dia-a-dia, as pessoas são bombardeadas por informações diversas do seu entorno. Estas informações são 

processadas em dois níveis: sensação e percepção. “Apesar de ser possível diferenciá-los, sentir e perceber são 

na realidade um processo único, que é o da recepção e interpretação de informações” (BRAGHIROLLI, BISI, 

RIZZON e NICOLETTO, 2012, p. 83). Partindo dessa premissa, é INCORRETO afirmar que: 

 

(A) a sensação é entendida como uma simples consciência dos componentes sensoriais e das dimensões da 

realidade (mecanismo de recepção de informações).  

(B) a percepção supõe as sensações acompanhadas dos significados que lhes atribuímos como resultado de 

nossa experiência anterior. Perceber é tomar conhecimento de um objeto. 

(C) a percepção permite relacionar dados sensoriais com experiências anteriores, o que lhes confere significado 

(mecanismo de interpretação de informações). 

(D) o estado psicológico de quem percebe não é um fator determinante da percepção.  

(E) a atenção é uma condição essencial para que haja percepção.  

 

32. Em relação ao processo do pensar, é ERRADO afirmar que: 

 

(A) o pensamento se constitui a partir de elementos sensoriais (imagens perceptivas e representações), que, 

embora não sejam propriamente intelectivos, podem fornecer substrato para o processo do pensar. 

(B) os elementos propriamente intelectivos dividem-se em três operações básicas: conceitos, juízos e 

raciocínio. 

(C) o processo do pensar pode ser avaliado a partir da sua frequência, estabilidade e intensidade; 

(D) a forma do pensamento é a sua estrutura básica, sua “arquitetura”, preenchida pelos mais variados 

conteúdos e interesses do indivíduo. 

(E) o conteúdo do pensamento pode ser definido como aquilo que dá substância ao pensamento, seus temas 

predominantes, o assunto em si.    

 

33. A Teoria da Rede Associativa ajuda a entender como as memórias são organizadas e recuperadas. Mas de que 

forma a informação entra na rede de memória? Essa compreensão é essencial, uma vez que apenas as 

informações que entram no sistema podem ser recordadas e influenciar o comportamento humano. A Teoria dos 

Três Estágios do Processamento da Memória contribui à compreensão desse processo. Em relação a essa 

teoria, é INCORRETO afirmar que: 
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(A) a memória sensorial (percepções) é como uma fotografia ou uma gravação de áudio. Ela possui muita 

capacidade e longa duração. As partes mais importantes da informação são selecionadas pelo indivíduo e 

enviadas para a memória de curta duração. 

(B) na memória de curta duração (pensamento consciente), é onde se forma o pensamento e se processa a 

informação para armazenagem na memória de longa duração. A forma como a informação é processada é 

essencial para a sua recuperação. 

(C) o processamento eficaz envolve pensar ativamente sobre como o segmento de informação está relacionado 

a outros segmentos de informação nas redes de memória. Se a informação não estiver ligada a outras 

memórias, a recordação posterior será difícil ou impossível. 

(D) na memória de longa duração (memórias), é onde todas as informações processadas são armazenadas. Ela 

contém todas as memórias e redes, tem uma capacidade imensa e pode manter informação 

indefinidamente. 

(E) há uma interação constante entre memórias de curta e de longa duração. 

 

34. Os processos cognitivos resultam em atenção seletiva e memória seletiva. Pode-se afirmar em relação à 

atenção e à memória seletivas que: 

 

I. evitam o desenvolvimento de psicopatologias;  

II. apenas uma fração das informações que entram na memória sensorial são passadas à memória de curta 

duração; 

III. apenas uma quantidade limitada de informações que entram na memória de curta duração são processadas 

para a armazenagem na memória de longa duração; 

IV. apenas as informações na memória de longa duração que foram processadas eficazmente serão 

recordadas; 

V. essa seletividade é um processo aleatório. 

 

Após analisar as afirmações apresentadas, assinale a opção que contém somente afirmativas INCORRETAS. 

 

(A) I e IV. 

(B) I e V. 

(C) II e III. 

(D) III e IV. 

(E) II e IV. 

 

35. “O personagem mitológico Procrusto era um anfitrião que trazia convidados para a sua casa, declarando que 

todos os visitantes, não importa a altura que tivessem, caberiam na cama do seu quarto de hóspedes”. “O que 

Procrusto não dizia aos seus convidados era que ele estava disposto a cortar as pernas deles ou esticá-las em 

uma armação para que se adequassem à cama” (KUYKEN, PADESKY e DUDLEY, 2010, p. 19). A história de 

Procrusto contribui à reflexão acerca da importância em respeitar-se as experiências e sofrimentos humanos, 

sem buscar encaixá-lo a uma teoria existente. Os métodos de conceitualização de casos cognitiva oferecem uma 

hospitalidade sob medida aos pacientes que buscam ajuda do psicólogo. É CORRETO afirmar que a 

conceitualização cognitiva de caso é: 

 

(A) um processo ateórico, que proporciona uma definição descritiva do problema.  

(B) um processo em que terapeuta e paciente trabalham em colaboração para descrever e explicar a natureza 

das dificuldades enfrentadas. Sua função primária é guiar o processo de modo a aliviar o sofrimento da 

pessoa e desenvolver sua resiliência. 

(C) um método diretivo centrado no paciente para intensificar a motivação intrínseca na mudança e resolver a 

ambivalência.  

(D) um processo científico, limitado no tempo, que utiliza técnicas e testes psicológicos. O plano de avaliação é 

estabelecido com base em hipóteses iniciais.  

(E) um processo que permite que o indivíduo identifique, teste e reavalie suas suposições e crenças.  
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36. A abordagem cognitiva baseia-se na premissa de que a inter-relação entre pensamento, emoção e 

comportamento está implicada no funcionamento normal do ser humano e, em especial, na psicopatologia. 

Diante desta premissa, é INCORRETO afirmar que: 

 

(A) um evento comum do cotidiano pode gerar diferentes formas de sentir e agir em diferentes pessoas. 

(B) não é o evento em si que gera as emoções e comportamentos, mas sim o que a pessoa pensa sobre o 

evento. 

(C) os eventos ativam os pensamentos, os quais geram como consequência as emoções e os comportamentos. 

Há uma interação recíproca entre estes elementos, em que a modificação em algum deles pode gerar 

modificação nos demais. 

(D) todos os pensamentos negativos são distorcidos e/ou disfuncionais. 

(E) as distorções cognitivas estão presentes em diferentes transtornos psicopatológicos. 

 

37. Beck e colaboradores (1987) propuseram que os transtornos emocionais têm um conteúdo cognitivo específico, 

ou seja, uma temática própria de cada transtorno. Em relação ao perfil cognitivo dos transtornos 

psicopatológicos, pode-se afirmar que as seguintes afirmativas são verdadeiras, com EXCEÇÃO de:  

 

(A) as temáticas da desvalorização e da perda estão presentes na depressão. 

(B) as temáticas de perigo e ameaça são encontradas na ansiedade. 

(C) os perigos específicos situacionais estão presentes nas fobias. 

(D) a intrusão de pensamentos involuntária e ameaçadora é encontrada na paranoia. 

(E) a desesperança e conceito autodesqualificador estão presentes na anorexia e bulimia.  

 
38. Existe um consenso de que a conceitualização de caso na abordagem cognitivo-comportamental contribui ao 

alívio do sofrimento e desenvolvimento da resiliência, desde que ela preencha algumas das funções abaixo 

relacionadas, com EXCEÇÃO: 

 

(A) tornar problemas complexos mais manejáveis. 

(B) orientar a escolha, o foco e a sequência das estratégias de enfrentamento. 

(C) avaliar se a queixa apresentada pelo paciente é real. 

(D) promover o engajamento do paciente no processo. 

(E) identificar os pontos fortes do paciente e planejar formas de desenvolver a resiliência. 

 

39. Três princípios-chave funcionam como guias para o psicólogo cognitivo na realização da conceitualização de 

caso. O primeiro refere-se aos níveis de conceitualização; o segundo, ao empirismo colaborativo e o terceiro, à 

incorporação dos pontos fortes do paciente e sua resiliência. Em relação a estes princípios, é correto afirmar 

que, EXCETO:  

 

(A) os níveis de conceitualização, descritivo e exploratório, devem ser trabalhados em primeiro lugar. 

(B) no nível descritivo busca-se compreender os mecanismos presentes na  manutenção do problema. 

Havendo necessidade, procura-se uma explicação histórica da participação dos fatores predisponentes e 

protetores no desenvolvimento das dificuldades. No nível exploratório, busca-se detalhar quando o 

problema é apresentado. 

(C) o empirismo colaborativo é o responsável por acionar o processo de conceitualização, no qual as 

perspectivas do terapeuta e do paciente são combinadas para desenvolver uma compreensão 

compartilhada do seu funcionamento (do paciente), favorecendo a obtenção de informações que o auxiliem 

a enfrentar seus problemas. 

(D) o terapeuta contribui com informações teóricas, práticas e técnicas, enquanto o paciente apresenta seu 

conhecimento aprofundado acerca de suas demandas e dos fatores que contribuem para sua 

vulnerabilidade e resiliência. 

(E) focalizando  os pontos fortes do paciente, pode-se obter a ampliação dos resultados potenciais da terapia, 

construir um caminho seguro para uma recuperação duradoura, aliviar o sofrimento do paciente, garantir 

melhorias em sua qualidade de vida e o fortalecimento de sua resiliência, bem como o fortalecimento de 

uma aliança terapêutica positiva. 
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40. Assim como no tratamento de adultos, a avaliação e conceitualização de caso na infância são fundamentais para 

nortear o tratamento. Entretanto, a avaliação na infância é dotada de algumas particularidades, que a 

diferenciam da avaliação com adultos. Entre as especificidades mais importantes a serem consideradas, pode-se 

citar, EXCETO:  

 

(A) a cognição, que deve ser o ponto de partida do trabalho com criança, por ser mais fácil de ser identificada e 

monitorada. 

(B) a idade cronológica e nível de desenvolvimento cognitivo da criança. 

(C) a importância de diferentes fontes de informação (criança, pais, babás, professores etc.). A criança 

geralmente não tem capacidade verbal para formular uma narrativa organizada e contextualizada sobre 

suas dificuldades e não raro pode haver discordância no relato dos adultos. 

(D) a importância de uma estrutura ou roteiro básico, evitando que aspectos desenvolvimentais, relacionais e 

culturais importantes não sejam abarcados, tendo em conta que os pais muitas vezes ignoram uma série de 

sintomas e informações importantes. 

(E) a avaliação deve ir além do diagnóstico ateórico, tendo em conta aspectos relativos à dinâmica familiar e ao 

estilo parental, contextualizando assim a queixa apresentada. 

 

41. A abordagem cognitivo-comportamental tem sido reconhecida por sua eficácia no tratamento de uma grande 

variedade de transtornos psicopatológicos. É correto afirmar que o processo terapêutico na perspectiva 

cognitivo-comportamental, independente de sua forma de intervenção, individual ou grupal, tem como objetivo, 

EXCETO:  

 

(A) psicoeducar a pessoa acerca da relação existente entre pensamentos, sentimentos e comportamentos. 

(B) conscientizar o paciente que seus pensamentos são disfuncionais. 

(C) promover mudanças nos pensamentos através de uma avaliação realista da situação, utilizando de técnicas 

como o questionamento socrático e o empirismo colaborativo. 

(D) promover mudança nos sistemas de significados, promover mudanças emocionais e comportamentais 

duradoras. 

(E) promover a autonomia do paciente e desenvolver sua resiliência. 

 

42. De acordo com a teoria cognitiva de psicopatologia e psicoterapia, o principal elemento envolvido na 

manutenção dos transtornos psicológicos é a cognição, função da consciência relacionada às deduções feitas 

acerca das experiências de vida. Nesse sentido, pode-se dizer que pessoas com transtornos psicológicos 

apresentam pensamentos disfuncionais ou distorcidos. Três níveis de cognição são identificados na abordagem 

cognitiva, sendo eles: pensamentos automáticos, crenças intermediárias e crenças centrais. Acerca destes 

níveis de cognição, pode-se afirmar que: 

 

I. Os pensamentos automáticos fazem parte de um fluxo de processamento cognitivo subjacente ao 

processamento inconsciente. Geralmente, são particulares ao indivíduo e ocorrem de maneira rápida 

através da avaliação do significado de episódios de sua vida; 

II. As crenças intermediárias são regras, atitudes ou suposições. São afirmações do tipo “se... então” ou 

“deveria” que se apresentam de modo inflexível e imperativo. Todas as pessoas têm um conjunto de 

crenças condicionais que foram aprendidas e somadas umas às outras ao longo da vida, no intuito de dar 

significado ao mundo; 

III. As crenças centrais também podem ser chamadas de pressupostos subjacentes ou condicionais ou de 

crenças associadas. Estas formam um conjunto de crenças, em geral, coerentes que oferecem apoio às 

crenças intermediárias com as quais apresentam relação;  

IV. As crenças centrais ou nucleares são desenvolvidas na infância através das interações do indivíduo com 

outras pessoas significativas e da vivência de muitas situações que fortaleçam essa ideia. Geralmente são 

globais, excessivamente generalizáveis e absolutistas;  

V. As crenças centrais representam os mecanismos desenvolvidos pelas pessoas para lidar com as situações 

cotidianas, ou seja, a maneira como os indivíduos percebem a si mesmos, aos outros e ao mundo, e ao 

futuro, sendo esta percepção chamada de tríade cognitiva. 
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Marcar a opção em que todas as afirmativas são CORRETAS. 

 

(A) I, III, V. 

(B) II, IV, V. 

(C) II, III, V. 

(D) III, IV, V. 

(E) I, II, V. 

 

43. A intervenção em grupo na abordagem cognitivo-comportamental vem recebendo cada vez mais destaque, não 

só pela sua reconhecida eficácia, mas também pela relação custo-benefício. A psicoterapia de grupo tem um 

histórico profícuo anterior ao surgimento da Psicoterapia Cognitivo-Comportamental em grupo (PCCG). Alguns 

pioneiros da intervenção em grupo, como Pratt, Lazell, Marsh, Moreno e Lewin são considerados precursores de 

alguns pressupostos da PCCG. Traçando um paralelo entre as primeiras intervenções em grupo e a PCCG, 

pontos de semelhança e divergência podem ser observados. Como pontos semelhança, podem ser citados, com 

EXCEÇÃO: 

 

(A) o processo grupal é considerado a intervenção propriamente dita, em ambas. 

(B) as práticas “educacionais” dos grupos de Pratt, Lazell e Marsh. 

(C) as vivências e as representações propostas por Moreno. 

(D) as tarefas e as atividades a serem realizadas em grupo como nos grupos de Lewin. 

(E) as estratégias comportamentais, como o diário de anotações e as tarefas a serem realizadas em casa, 

utilizadas por Pratt. 

 

44. Ainda tendo em conta o enunciado da questão anterior, pode-se destacar como pontos de divergência entre as 

primeiras intervenções de grupo e a Psicoterapia Cognitivo-Comportamental em Grupo (PCCG), EXCETO: 

 

(A) nas primeiras intervenções de grupo, o processo grupal é considerado a intervenção propriamente dita.  

(B) diferentemente, em PCCG por mais que o processo grupal exerça seu papel na intervenção, o grupo é um 

sistema em que técnicas específicas deverão ser aplicadas visando ao alcance de resultados específicos. 

(C) nas abordagens de grupo iniciais, os grupos são em geral considerados heterogêneos.  

(D) em contrapartida, em PCCG geralmente os grupos apresentam características sintomáticas ou metas 

principais em comum, sendo sua seleção direcionada para uma homogeneidade de composição.  

(E) em contrapartida, em PCCG geralmente os grupos apresentam características sintomáticas ou metas 

principais em comum, entretanto apresenta uma heterogeneidade de composição.  

 

45. Uma perspectiva mais abrangente no campo da psicoterapia de grupos descreve de forma sistemática dez 

fatores terapêuticos oferecidos por uma intervenção grupal. É CORRETO afirmar que esses dez fatores 

terapêuticos são: 

 

(A) homogeneidade; universalidade; compartilhamento de informações; altruísmo; recapitulação corretiva do 

grupo familiar primário; desenvolvimento de habilidades de socialização; aprendizado interpessoal; 

comportamento imitativo; coesão grupal e psicoeducação. 

(B) heterogeneidade; universalidade; compartilhamento de informações; altruísmo; recapitulação corretiva do 

grupo familiar primário; desenvolvimento de habilidades de socialização; aprendizado interpessoal; 

comportamento imitativo; coesão grupal e catarse. 

(C) instilação da esperança; universalidade; compartilhamento de informações; altruísmo; recapitulação 

corretiva do grupo familiar primário; desenvolvimento de habilidades de socialização; aprendizado 

interpessoal; comportamento imitativo; coesão grupal e catarse. 

(D) objetivo em comum; universalidade; compartilhamento de informações; altruísmo; recapitulação corretiva do 

grupo familiar primário; desenvolvimento de habilidades de socialização; aprendizado interpessoal; 

comportamento imitativo; coesão grupal e catarse. 

(E) instilação da esperança; universalidade; compartilhamento de informações; altruísmo; recapitulação 

corretiva do grupo familiar primário; desenvolvimento de habilidades de socialização; aprendizado 

interpessoal; comportamento imitativo; coesão grupal e empirismo colaborativo. 
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46. A Psicoterapia Cognitivo-Comportamental (PCC) é reconhecida como uma proposta de intervenção estruturada, 

característica esta que se estende também às intervenções em grupo. Para a elaboração de um programa 

estruturado eficaz em Psicoterapia Cognitivo-Comportamental em Grupo (PCCG), é necessário estar atento às 

questões pré e pós-grupais, assim como aos estágios de intervenção (inicial, de transição, de trabalho e final). 

Em relação às questões pré e pós-grupais e aos estágios de intervenção, é INCORRETO afirmar que: 

 

(A) as questões pré-grupo abarcam aspectos relativos ao planejamento do programa de intervenção e à 

formação do grupo, como por exemplo: tipo de grupo; número de encontros; planejamento dos encontros; 

definição dos critérios de inclusão e exclusão; definição dos instrumentos e/ou técnicas de seleção; 

definição da forma de contato pré-grupo (entrevista motivacional, intervenção psicoeducativa, ou outro tipo 

de oferecimento de informações sobre o grupo, seus objetivos e sua estrutura). 

(B) as questões pós-grupais englobam o acompanhamento e avaliação dos participantes, como por exemplo: 

existência ou não de encontros de encorajamento; avaliação de seguimento (follow up), proposta de grupo 

de apoio; encaminhamentos para outros serviços de saúde; avaliação do desfecho do grupo por parte dos 

psicoterapeutas. 

(C) o primeiro estágio da intervenção visa instalar a estrutura inicial da intervenção em grupo, fornecendo 

orientações (objetivos do grupo, psicoeducação do modelo cognitivo) e explorando expectativas a 

intervenção e sobre o processo de grupo em si. 

(D) o segundo estágio, denominado de transição, refere-se à fase de intervenção grupal em que as resistências 

e as dificuldades de relacionamentos começam a aparecer no grupo. É neste estágio que o plano de metas 

será consolidado como uma atividade de grupo, intervenção esta que pode gerar conflitos entre os 

membros se estes não estiverem cientes e de acordo com os objetivos a serem traçados. 

(E) o terceiro e quarto estágios, também chamados de estágios de trabalho, dirigem-se à intervenção específica 

direcionada aos objetivos do grupo. Suas principais características são a manutenção e a coesão grupal e a 

produtividade dirigida para uma meta. Espera-se que, nestes estágios, os participantes já tenham adquirido 

habilidades de manejo de emoções, pensamentos e comportamentos e que a coesão grupal seja alta. 

 

47. A estrutura dos encontros da Psicoterapia Cognitivo-Comportamental em Grupo (PCCG) segue quatro grandes 

diretrizes. Assinale a opção que NÃO descreve estas diretrizes: 

 

(A) revisão da tarefa de casa (desafio da semana), do humor e da semana. 

(B) apresentação de novas informações ou a discussão de conteúdos referente ao objetivo daquela sessão. 

(C) uso da entrevista motivacional. 

(D) prática dos conteúdos discutidos a partir das exemplificações, dramatizações, exposições, ensaio cognitivo 

e comportamental. 

(E) apresentação e planejamento da tarefa de casa para o próximo encontro. 

 

48. As modalidades ou tipos de grupos em PCCG referem-se aos diferentes formatos de grupo que podem ser 

organizados, dependendo dos seus objetivos. Estes objetivos podem estar relacionados tanto a questões de 

intervenção curativa quanto de prevenção e/ou de promoção de saúde. Em relação às modalidades de PCCG, é 

INCORRETO afirmar que: 

 

(A) as modalidades grupais podem desempenhar diferentes papéis no espectro da atenção primária, 

secundária e terciária de saúde. 

(B) as modalidades mais comuns em PCCG são grupos de apoio, de psicoeducação, de treinamento e/ou 

orientação e grupos terapêuticos. 

(C) os grupos de apoio têm por objetivo oferecer suporte a um tratamento em andamento ou a um sintoma 

crônico que já recebeu intervenção específica. Em geral, são grupos abertos, com uma estrutura variável, 

visando trabalhar com o que surgir na sessão. 

(D) os grupos de psicoeducação caracterizam-se por oferecer informações sobre a natureza neurobiológica, 

ambiental e psicológica dos sintomas e/ou dificuldades dos participantes, oferecendo conhecimentos sobre 

características, curso e tratamentos eficazes para os mesmos. Em geral, são grupos fechados que não 

excedem de 4 a 6 sessões estruturadas e baseadas em técnicas de psicoeducação e de resolução de 

problemas. 



Prefeitura Municipal de Timon (SEMS) - Concurso Público – Edital 01/2014 – Cargo: Psicólogo 

15 | P á g i n a  

 

(E) os grupos de orientação e/ou treinamento, assim como os terapêuticos visam fomentar atividades práticas, 

além de oferecer informações e auxiliar a identificar pensamentos, emoções e comportamentos. 

Tipicamente são grupos abertos e com mais de 08 sessões para sedimentar as aprendizagens e oportunizar 

a aplicação das mesmas no cotidiano. 

 

49. A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) contribuiu com a inserção do psicólogo na rede pública de saúde. 

Discussões acerca da importância dos aspectos psicológicos têm sido realizadas, no sentido de olhar o indivíduo 

como um todo, deixando de focar unicamente na doença. Assim a clínica passa a ser vista não somente como 

uma clínica médica, mas também como uma clínica psicológica, isto é, uma clínica biopsicossocial. Desta forma, 

quando uma pessoa busca ajuda nos dispositivos sociais, é importante que o profissional da saúde se proponha 

a, com EXCEÇÃO:  

 

(A)  trabalhar com uma concepção positiva de saúde, conforme proposto pela Organização Mundial de Saúde 

(OMS), que não se traduz apenas na ausência de sinais e sintomas, mas remete a uma vida com qualidade. 

(B) avaliar se a queixa é secundária a causas psicológicas, médicas ou sociais (por exemplo: avaliar se a 

pessoa que apresenta hipertensão é deprimida ou não, se está isolada, se está desempregada, pois uma 

série de fatores pode interferir no desenvolvimento da doença). 

(C) determinar de forma unilateral, a partir de seu conhecimento técnico o tratamento a ser seguido pelo 

usuário, tendo em conta as informações obtidas durante o processo avaliativo. 

(D) considerar que, apesar do diagnóstico pressupor uma certa regularidade de sinais e sintomas, é importante 

ter em conta o que a pessoa apresenta de “diferente”, de singular.   

(E) trabalhar com o indivíduo respeitando as suas particularidades, tendo em conta o contexto em que está 

inserido, “escutando” a queixa, suas crenças e conhecimentos acerca dela. 

 

50. O atendimento do SUS é orientado por princípios como a universalidade do atendimento, a integralidade das 

ações em saúde, a equidade, a participação popular dentre outros. Assim sendo, é indispensável construir 

formas mais igualitárias de relacionamentos entre usuários e profissionais da área, como o psicólogo por 

exemplo. Diante desta nova proposta de política pública de saúde, a abordagem cognitivo-comportamental pode 

tornar-se uma eficaz ferramenta neste processo de construção nos serviços de saúde, uma vez que, EXCETO: 

 

(A) as intervenções em grupo vêm recebendo crescente destaque pela sua possibilidade de atuação, tanto em 

aspectos terapêuticos como de prevenção e até mesmo de promoção de saúde. Ademais, as intervenções 

cognitivo-comportamentais em grupo contribuem à redução do custo do sistema de saúde.   

(B) as técnicas cognitivas comportamentais podem ser implementadas ao Sistema Único de Saúde sem 

necessidade de adaptação. 

(C) respeita as idiossincrasias do paciente, “escuta” sua queixa, suas crenças e conhecimentos acerca dela. O 

psicólogo cognitivo procurar fazer com que essa queixa ou o tratamento gere um sentido para quem está 

sendo tratado, o que contribui à adesão ao tratamento. 

(D) o psicólogo cognitivo trabalha com a descoberta guiada e não com a persuasão, não busca convencer o 

usuário de que sua forma de interpretar as situações de vida é certa ou errada. Ele busca psicoeducá-lo a 

ter uma postura ativa diante da vida, a perceber que mesmo que não possa controlar os fatos ou evitar a 

vivência de sentimentos dolorosos, ele pode escolher a forma de lidar com a adversidade. 

(E) a postura ética de acolhimento e escuta empática do psicólogo cognitivo contribui à redução do abandono 

do tratamento por parte dos pacientes, uma vez que eles se sentem respeitados e parte integrante do 

processo, o que propicia um maior entendimento sobre o real benefício do tratamento.  

 


