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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
 

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

a) Este caderno com o enunciado das 40 (quarenta) questões objetivas, sem repetição ou falha, com a seguinte distribuição: 

Conhecimentos Gerais em Saúde Pública e 

Política de Assistência Social 
Conhecimentos Específicos 

Questões Pontuação Questões Pontuação 

1 a 20 2,50 cada 21 a 40 2,50 cada 

b) CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas. 

2. Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no 
CARTÃO-RESPOSTA. Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE ao fiscal. 

3. Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a caneta esferográfica de 
tinta cor preta ou azul. 

4. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo todo o espaço 
compreendido, a caneta esferográfica de tinta cor preta ou azul, de forma contínua e densa.  A LEITORA ÓTICA é sensível a 
marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação completamente, sem deixar claros. 

5. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. O CARTÃO-
RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver danificado. 

6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D), 
só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA, a marcação em mais de 
uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA. 

7. As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado. 

8. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 
a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores, 

headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES e/ou o CARTÃO-

RESPOSTA. 
Obs. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1(uma) hora contada a partir do efetivo início das 
mesmas. O CADERNO DE QUESTÕES não poderá ser levado. 

9. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA. 

10. Quando terminar, entregue ao fiscal O CADERNO DE QUESTÕES, o CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE A LISTA DE 
ENTREGA DE CARTÃO-RESPOSTA. 

11. O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS, incluído o tempo 
para a marcação de seu CARTÃO-RESPOSTA. 

12. O CADERNO DE QUESTÕES e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgados no primeiro dia útil após a realização 
das mesmas, no endereço eletrônico da SELETRIX (www.seletrix.com.br) 

Nós da Seletrix agradecemos a confiança e a compreensão de todos. 
“Para tudo que desejamos muito, sempre estaremos dependendo do tempo de Deus, que é diferente do tempo do homem” 

 
 

 

PSICÓLOGO 

 
 

 

Nome do Candidato: __________________________________________ 

 
 

 

Inscrição: __________  
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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE PÚBLICA E POLÍTICA DE ASSITÊNCIA SOCIAL 
1. De acordo com a lei 11.340 - são formas de violência doméstica e familiar contra a mulher, entre outras: 
 

I - a violência física,  
II - a violência psicológica e moral, 
III - a violência sexual,  
IV - a violência patrimonial,  

 
Marque a opção correta. 
 
a) Apenas IV está incorreta 
b) Apenas I e II estão corretas 
c) Apenas I e III estão corretas 
d) Todas as alternativas estão corretas 

 
2. De acordo com o ECA, verificada a prática de ato infracional, serão aplicados medidas sócio-educativas ao 

adolescente, podendo ser: 
    
a) colocação em abrigo, advertência e reparação moral 
b) prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida e semiliberdade.  
c) prestação de serviços educaionais, reparação de danos e internação em clinicas especializadas para tratamento.  
d) semiliberdade, internação e colocação em família substituta.  

 
3. A gestão das ações na área de assistência social tem como um dos seus objetivos: 

 
a) implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social. 
b) cofinanciar, por meio de transferência automática, o aprimoramento da gestão, os serviços, os programas e os 

projetos de assistência social em âmbito nacional. 
c) realizar o monitoramento e a avaliação da política de assistência social e assessorar Estados, Distrito Federal e 

Municípios para seu desenvolvimento.” (NR) 
d) destinar recursos financeiros aos Municípios, a título de participação no custeio do pagamento dos benefícios 

eventuais de que trata o art. 22, mediante critérios estabelecidos pelos Conselhos Estaduais de Assistência 
Social. 

 
4. A assistência social como política pública estabelece: 

 
I. a participação popular 
II. a centralização político-administrativa 

III. os Conselhos de Direitos são o espaço de participação popular previstos na LOAS. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Somente I está correta. 
b) Somente II está incorreta. 
c) Somente III está incorreta. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

 
5. Em relação ao Estatuto do Idoso é correto afirmar: 

 
a) O embarque no sistema de transporte coletivo, só será prioridade ao idoso quando comprovado vagas 

disponíveis. 
b) É dever do Estado zelar pela dignidade do idoso. 
c) É assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS  
d) Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e cinco) anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem 

de tê-la provida por sua família, é assegurado um benefício mensal, a ser calculado de acordo com os seus 
registros anteriores. 

 
6. De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo assim, as 

medidas políticas sociais e econômicas tem com objetivo, EXCETO: 
 

a) à redução do risco de doença  
b) acesso universal  
c) acesso igualitário  
d) redução de ações e serviços de proteção e recuperação 
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7. Nos termos da Lei Orgânica do Município de Presidente Prudente, ao Sistema Único de Saúde compete, além 

de outras atribuições, nos termos da Lei. 
 

a) prestar serviços exclusivos: atenção básica, violência sexual e epidemiológica. 
b) desenvolver e implantar medidas que atendam o bem apenas o bem estar físico e mental do idoso. 
c) zelar por um atendimento especializado e individualizado para pessoas portadoras de doenças endêmicas. 
d) garantir o atendimento de serviços especializados em habilitação e reabilitação, as pessoas portadoras de 

deficiência em qualquer idade. 
 
8. De acordo com a portaria MS nº648/2006 - Leia as afirmações abaixo: 

 
I. A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de básicas, no âmbito individual e coletivo.  
II. A Atenção Básica tem a Saúde da Sociedade como estratégia prioritária para sua organização de acordo com 

os preceitos do município.  
III. A Atenção Básica se preocupa com a prevenção e tratamento de doenças e a redução de danos ou de 

sofrimentos que possam comprometer possibilidades de viver de modo saudável. 
IV. A Atenção Básica é dirigida a populações de territórios amplos, pelas quais assume a responsabilidade 

social, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. 
 
Assinale a opção correta. 
 
a) I e III estão corretas 
b) Apenas IV está correta 
c) Apenas III está correta 
d) II e III estão corretas 

 
9. As prioridades do Pacto pela Vida são, EXCETO: 

 
a) saúde do idoso 
b) controle do câncer  
c) mortalidade infantil e materna 
d) doenças emergentes e endemias 

 
10. A Secretaria de Assistência Social de Presidente Prudente para melhor executar os serviços está dividida em 

Departamentos, EXCETO:  
 

a) Departamento de Atenção a Ongs e Ogs  
b) Departamento de Serviço Especiais 
c) Departamento de Atenção e Ação Comunitária  
d) Departamento de Atenção a Família  

 
11. O financiamento para a Gestão do Sistema Único de Saúde deverá apoiar iniciativas de fortalecimento da 

gestão, sendo composto pelos seguintes sub-blocos, EXCETO: 
 

a) Gestão do Trabalho 
b) Educação em Saúde 
c) Vigilância em Saúde  
d) Incentivo à Implementação de políticas específicas 

 
12. Sobre a medida de internação descrito no ECA, assinale a alternativa INCORRETA. 

    
a) Será proibida a realização de atividades externas, devendo o caso ser revisto a cada cento e vinte dias.  
b) A diferença entre semiliberdade e internação é que, nesta, o adolescente depende de autorização expressa do 

juiz para praticar atividades externas, ou seja, o adolescente internado somente se ausentará do 
estabelecimento em que se achar se autorizado pelo juiz.  

c) O período máximo de internação não poderá exceder a 3 anos. 
d) São direitos do adolescente ser informado de sua situação processual, entrevista reservada com seu defensor, 

dentre outros.  
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13. De acordo com o Estatuto do Idoso, constituem obrigações das entidades de atendimento, entre outras, 
EXCETO: 

 
a) oferecer atendimento igualitário a todos os idosos que ali se instalarem 
b) fornecer vestuário adequado, se for pública, e alimentação suficiente 
c) oferecer instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade 
d) comunicar ao Ministério Público, para as providências cabíveis, a situação de abandono moral ou material por 

parte dos familiares 
 
14. Assistência Farmacêutica - o financiamento e o fornecimento de medicamentos, produtos e insumos para os 

programas estratégicos são de responsabilidade do Ministério da Saúde e reúne, entre outros, o controle de 
endemias, EXCETO: 

 
a) Tuberculose  
b) Diabetes 
c) Hanseníase 
d) Doença de chagas  

  
15. Nos termos da Lei Orgânica de Presidente Prudente, será responsável pela Assistência Social do Município. 

 
a) Secretaria Municipal  
b) Comissão Municipal de Saúde 
c) Diretor profissional 
d) Câmara Municipal 

 
16. Os blocos de financiamento para o custeio do Sistema Único de Saúde são, EXCETO: 

 
a) Atenção básica 
b) Atenção de média e alta complexidade 
c) Vigilância em Saúde 
d) Assistência Médica 

 
17. A seguridade social consiste num conjunto de políticas sociais com objetivo de amparar e assistir o cidadão e a 

sua família em situações, EXCETO: 
 

a) de velhice 
b) de doença   
c) de assistencialista 
d) de desemprego 

 
18. De acordo com a Lei Maria da Penha, compete à equipe de atendimento multidisciplinar, entre outras atribuições 

que lhe forem reservadas pela legislação local, fornecer subsídios por escrito ao juiz, ao Ministério Público e à 
Defensoria Pública, mediante, EXCETO:  

 
a) laudos ou verbalmente em audiência 
b) desenvolver trabalhos comunitários  
c) desenvolver trabalhos de orientação  
d) encaminhamento, prevenção e outras medidas, voltados para a ofendida, o agressor e os familiares, com 

especial atenção às crianças e aos adolescentes 
 

19. De acordo, como Estatuto do Idoso. A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio 
de: 

 
I - cadastramento da população idosa em base territorial. 
II - atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios. 
III - atendimento domiciliar em qualquer situação. 

 
Assinale a opção correta: 
 
a) I e II estão corretas. 
b) Apenas I está correta. 
c) Apenas III está correta. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

 
 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidad%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Velhice
http://pt.wikipedia.org/wiki/Doen%C3%A7a
http://pt.wikipedia.org/wiki/Desemprego
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20. O trabalho é vedado ao menor de 14 anos de idade, salvo na condição de aprendiz. O aprendiz: 
 

a) pode realizar qualquer tipo de trabalho, desde que seja autorizado pelos pais.  
b) pode realizar trabalho em local insalubre, desde que utilize devidamente os equipamentos de proteção e com o 

consentimento dos pais ou responsável.  
c) não pode trabalhar em horários e locais que não permitam sua frequência na escola.  
d) pode trabalhar em períodos noturnos que se encerrem até as 23h.  

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
21. No primeiro momento da construção teoria da sexualidade, Freud sustenta que na sexualidade infantil, devido às 

numerosas formas de satisfação, prevalecem as pulsões anárquicas e desorganizadas. Freud aponta que a 
criança tem instintos e atividades sexuais desde o princípio, que ela já vem ao mundo com eles; e, depois de um 
percurso significativo de desenvolvimento, que atravessa muitas fases, elas se dirigem para o que se conhece 
por sexualidade normal dos adultos. Esta atividade sexual habitualmente praticada pelas crianças é 
caracterizada como  

 
a) narcisismo primário.   
b) Egocentrismo. 
c) perversa polimorfa. 
d) narcisismo secundário. 

 
22. Assinale a alternativa incorreta.  

 
       De acordo com o código de ética é vetado ao psicólogo: 
 
a) participar de movimentos grevistas mesmo que a paralisação seja previamente informada às pessoas em 

atendimento.  
b) induzir a convicções políticas, filosóficas, morais ou religiosas quando do exercício de suas funções. 
c) utilizar na divulgação por qualquer meio de comunicação social, em proveito próprio, o nome ou depoimento de 

pessoas ou instituições envolvidas. 
d)  fazer campanha publicitária utilizando o número do seu registro, suas habilitações e qualificações. 

 
23. Um homem de trinta e cinco anos, casado há cinco, procura a ajuda de um psicólogo para tratar sua angústia 

diante do pedido de divórcio de sua mulher. Esta diz sentir-se humilhada e rejeitada pelo marido.  Relata um 
conflito que o persegue desde a adolescência, quando da sua primeira experiência sexual. Até seus dezesseis 
anos costumava se masturbar diariamente, hábito que começou precocemente, por volta dos dez anos, época em 
que seus pais já haviam se separado. No entanto, havia uma condição para que conseguisse ejacular: precisava 
cheirar a camisola de sua mãe enquanto estava se masturbando. Esperava a mãe sair para trabalhar, pegava 
sua camisola, fechava-se no seu quarto e masturbava-se. O conflito teve início quando começou a namorar e 
percebeu que não conseguia chegar ao orgasmo numa relação com a parceira, por mais que tentasse. Desde 
então, iniciava um relacionamento e quando aparecia a sua dificuldade, imediatamente terminava o namoro. 
Passou a relacionar-se somente com prostitutas, a quem podia revelar seu segredo. É pai de duas meninas 
gêmeas, obtidas através de inseminação artificial, pois até o momento não conseguiu dar um destino melhor ao 
seu problema. A diferença agora é que ao se masturbar, sempre sozinho, cheira a camisola de sua mulher. De 
acordo com as teorias psicanalíticas de Freud e Lacan, o recorte do caso é sugestivo de uma estrutura clínica: 
 

a) neurótica obsessiva.   
b) psicótica. 
c) perversa. 
d) neurótica histérica. 

 
24. Em relação ao teste de Rorschach podemos afirmar que: 

 
a) por ser um dos instrumentos mais confiáveis e elaborados de avaliação psicológica o mesmo     garante precisão 

de  seus resultados. 
b) é um instrumento complexo e difícil mas pouco influenciado pelas variáveis presentes na aplicação do teste. 
c) através do teste é possível fazer o diagnóstico diferencial entre o depressivo unipolar crônico e do maníaco-

depressivo. 
d) as conclusões baseadas no teste podem apresentar discordâncias com diagnósticos clínicos e portanto, o 

conhecimento da história do sujeito é fundamental para garantir uma precisão diagnóstica. 
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25. De acordo com a teoria de desenvolvimento de Piaget: 
 
a) entre as idades de 2 a 7 anos a criança encontra-se no período de desenvolvimento sensório-motor em que já 

começam a se desenvolver os conceitos de objeto, causalidade, afeto e representação. 
b) o desenvolvimento do pensamento pré-operacional caracteriza-se por um avanço em relação ao pensamento 

ligado aos eventos perceptivos e motores, e a criança já alcança o nível da representação. É, contudo, ainda 
pré-lógico. 

c) ao deparar-se com uma discrepância entre a razão e a percepção a criança no período do desenvolvimento das 
operações concretas faz decisões com base em sua percepção. 

d) o desenvolvimento afetivo é independente do desenvolvimento cognitivo. 
 
26. O diagnóstico em psicanálise deve ser feito levando-se em consideração: 

 
a) os fenômenos sintomáticos apresentados na queixa do paciente. 
b) a relação entre sintomas e estrutura clínica analisados sob transferência. 
c) apenas as entrevistas iniciais, não podendo alterar-se durante o decorrer do tratamento. 
d) as causas psíquicas e os efeitos sintomáticos. 

 
27. O termo utilizado por Freud para descrever o mecanismo psíquico presente na psicose é: 

 
a) foraclusão. 
b) negação. 
c) recalque. 
d) afirmação. 

 
28. Para Lacan, o objetivo da análise consiste em: 

 
a) total remissão dos sintomas. 
b) trazer à luz as manifestações do desejo do sujeito. 
c) liberar o sujeito completamente do desejo do Outro. 
d) prender o sujeito completamente do desejo do Outro. 

 
29. Seu objetivo é oferecer atendimento à população, realizar o acompanhamento clínico e a reinserção social dos 

usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis e fortalecimento dos laços familiares e 
comunitários.  

 
a) Unidade Básica de Saúde (UBS) 
b) Programa de Saúde da Família (PSF) 
c) Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 
d) Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF)  

     
  Referência: http://portalsaude.saude.gov.br 
 
30. A Lei Federal nº 10.216 de 6 de abril de 2001, sancionada pelo Presidente da República, dispõe sobre a 

proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em 
saúde mental no Brasil. O Artigo 2º, parágrafo único, diz que são direitos da pessoa portadora de transtorno 
mental:  

 
I. ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas necessidades; 
II. ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar 

sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na comunidade; 
III. ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração; 
IV. ter garantia de sigilo nas informações prestadas; 
V. ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua 

hospitalização involuntária; 
VI. ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis; 
VII. receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento; 
VIII. ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis; 
IX. ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental. 

 
a) As alternativas I, III e VII estão corretas. 
b) As alternativas I, IV e IX estão corretas.  
c) As alternativas III, VII e IX estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas.  
 

http://portalsaude.saude.gov.br/
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31. Em linhas gerais, Piaget esquematiza o desenvolvimento intelectual da seguinte forma: 

 

I- Estágio sensório-motor; 
II- Estágio pré-operacional; 
III- Estágio de operações concretas; 
IV- Estágio de operações formais. 

 

No ESTÁGIO SENSÓRIO-MOTOR pode-se dizer que: 
 

a) A criança percebe o ambiente e age sobre ele. 
b) A criança distingue um significador daquilo que ele significa. 
c) A criança usa o raciocínio transdutivo; 
d) A criança possui uma organização assimilativa. 

 

32. Psicoses são graves distúrbios da personalidade em que o funcionamento mental está alterado de tal forma que 
a pessoa freqüentemente não consegue responder às demandas da vida cotidiana. Sobre as psicoses do 
envelhecimento é correto afirmar que: 

 

a) Há delírios persecutórios, movidos pelas alucinações e idéias delirantes, o paciente pode ter comportamento 
impulsivo, a temperatura é elevada, o pulso rápido e a perspiração profusa. 

b) Os pacientes cometem enganos tolos, são altamente sugestionáveis e ingênuos e sua linhagem é inundada de 
banalidades, tendem a descer a níveis sociais onde não lhes façam demandas e podem desenvolver uma 
existência altamente vegetativa. 

c) É causada por alterações degenerativas e progressivas do sistema nervoso central, perturbação da orientação, 
de início por períodos, perturbações gradativas da concentração e da atenção. Os hábitos pessoais são 
negligenciados, deixa de cuidar da aparência e da higiene corporal. 

d) Apresentam-se geralmente sob a forma de persistente tensão, apreensão e preocupação, o paciente sente-se 
inquieto é freqüentemente perturbado por pesadelos, queixam-se de tremores generalizados pelo corpo, como 
se estivesse na eminência de um colapso. 

 

33. Doenças degenerativas são doenças da substância cinzenta caracterizadas principalmente pela perda 
progressiva de neurônios com alterações secundárias associadas nos tratos de substância branca. Algumas 
doenças degenerativas mostram comprometimento proeminente do córtex cerebral, tal como a doença de 
Alzheimer. Sobre a doença de Alzheimer é incorreto afirmar: 

 

a) Usualmente se torna clinicamente aparente como um comprometimento insidioso das funções intelectuais 
superiores, com alterações no humor e no comportamento. 

b) Desorientação progressiva, perda da memória e afasia indicam uma severa disfunção cortical, e eventualmente 
em cinco a 10 anos o paciente se torna incapacitado. 

c) Os pacientes raramente se tornam sintomáticos antes dos 50 anos de idade, porém a incidência da doença 
aumenta com a idade, e a prevalência mais ou menos dobra a cada cinco anos. 

d) É caracterizada por atrofia muscular neuronal (amiotrofia) e hiper-reflexia causada por perda de neurônios 
motores superiores que se projetam nos tratos corticoespinhais, respectivamente. 

 

34. Patologia significa, literalmente, o estudo (logos) do sofrimento (pathos). È uma disciplina que liga as ciências 
básicas à prática clínica e se devota ao estudo das alterações estruturais e funcionais que ocorrem nas células, 
tecidos e órgãos decorrentes de doenças. Os quatro aspectos das doenças que formam o cerne da patologia 
são: 

 

a) Etimologia; Patogenia; Alterações Morfológicas; Significado Clínico. 
b) Etimologia; Osteologia; Patogenia; Etiologia. 
c) Etiologia; Patogenia; Alterações Morfológicas; Significado Clínico. 
d) Etiologia; Osteologia; Alterações Morfológicas: Patogenia. 

 

35. São doenças degenerativas dos núcleos da base e do tronco cerebral dentre outras: 
 

I- Doença de Parkinson; 
II- Atrofia Muscular; 
III- Atrofia de Múltiplos sistemas; 
IV- Doença de Huntington. 

 

Com base nas informações assinale a alternativa correta: 
 

a) Apenas I, II e III estão corretas; 
b) Apenas I, III e IV estão corretas; 
c) Apenas II, III e IV estão corretas; 
d) Apenas I, II e IV estão corretas. 
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36. Para Piaget (1932), a moralidade é concebida como um sistema de regras. A essência da moralidade está no 

respeito que o indivíduo adquire pelas regras. O Objetivo de Piaget foi o de analisar como a criança chega a 
obedecer e a respeitar as regras. Piaget concluiu que há quatro estágios na prática dessas regras: 

 
I. O primeiro estágio, que também pode ser considerado um pré-estágio, é o da criança de dois ou três anos, 

que não tem nenhuma noção dos jogos como instituições em que todos devem seguir certas regras; 
II. O segundo estágio é o estágio egocêntrico, no qual a criança toma consciência de que outras pessoas jogam 

de acordo com as regras, mas ela própria ainda não joga com as outras. 
III. O terceiro estágio, começando por volta de oito ou nove anos ocorre quando a criança começa a jogar com 

outras e se da conta de que todos devem jogar de maneira diferente, isto é usar as mesmas regras de forma 
diferente tomando para si o que é a que lhe agrada melhor; 

IV. O estágio final ocorre dos 11 aos 14 anos, quando as regras se tornam codificadas. As crianças mais velhas 
conhecem todas as regras e todas as suas variações. Perdem o respeito místico pelas regras e sabem que 
elas são sujeitas a mudanças. 

 
Com base nas informações assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas I, II e IV estão corretas; 
b) Apenas I, II e III estão corretas; 
c) Apenas II, III e IV estão corretas; 
d) Todas estão corretas. 

 
37. Um paciente que apresenta no seu quadro clinico os sintomas de depressão do SNC (Sistema Nervoso Central) 

isso é conseqüência do uso abusivo de: 
 
a) Maconha e Haxixe; 
b) Álcool, Hipnóticos e Ansiolítcos; 
c) Anfetamina e Cocaína; 
d) Heroína, Morfina e Metadona. 

 
38. Uma paciente de dezenove anos que antes de deitar-se tomava as seguintes precauções: primeiro parava o 

relógio de parede que havia no quarto e transportava para um cômodo distante todos os demais relógios, sem 
excetuar um relógio pulseira guardado num estojo. Em seguida reunia sobre uma mesa todos os objetos 
quebráveis, de maneira que nenhum pudesse cair durante a noite e com o barulho perturbar seu repouso. Ela 
dizia que precisava de muito silêncio para dormir; sabia, entretanto, que a necessidade de proteger seu 
descanso não justificava essas medidas e dava-se conta que um relógio de pulso não poderia perturbá-la de 
dentro do estojo.  Reconhecia também que a queda dos objetos era muito pouco provável. Mas o ritual não 
terminava aí, e para o resto não havia justificativa plausível. Ela exigia que a porta que separava seu quarto de 
seus pais permanecesse aberta e para conseguir isso imobilizava-a com objetos. O clímax do cerimonial estava 
ligado ao próprio leito. Neste, o travesseiro maior não deveria tocar a cabeceira da cama, mas sobre este era 
colocado romboidalmente um travesseiro menor. A jovem então deitava a cabeça sobre este último, no sentido 
longitudinal do rombóide. Por fim erguia-se e sacudia o acolchoado de modo que seu conteúdo ia acumular-se 
na porção inferior formando um promontório. Imediatamente, porém, desfazia seu trabalho, igualando, de novo, o 
acolchoado. (exemplo de FREUD de uma paciente). 

 
O texto acima se refere: 
 
a) Neurastenia; 
b) Despersonalização; 
c) Neurose Obsessivo-Compulsiva; 
d) Neurose Depressiva. 
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39. Fala-se muito da dependência física causada pela nicotina, substância psicoativa, estimulante do Sistema 
Nervoso Central. A dependência psicológica é menos citada, porém atua com bastante força e de forma bem 
complexa. Em pesquisa realizada pelo INCA o período que a maioria das pessoas começam a fumar é: 

 
I. A grande maioria dos fumantes experimenta o cigarro e começa a fumar na adolescência. 
II. A grande maioria dos fumantes experimentam o cigarro na idade adulta e causam a dependência devido a 

problemas emocionais. 
III. A grande maioria dos fumantes começam a fumar após se aposentar para preencher o vazio causado pela 

ociosidade. 
 
É correto afirmar que 
 
a) Todas as alternativas estão corretas. 
b) Somente a alternativa II esta correta. 
c) Somente a alternativa I esta correta. 
d) Somente a alternativa III esta correta. 

 
40. As psicoses alcoólicas são transtornos mentais ocasionados pela intoxicação pelo álcool. Algumas dentre outras 

temos a Psicose de Korsakov. É correto afirmar sobre o Prognóstico da Psicose de Korsakov (Síndrome 
Alcoólica de Korsakov): 

 
a) Geralmente fatal, a morte sendo precedida por ataques convulsivos intermitentes. Muitos casos podem ser 

salvos quando se dão altas doses de complexos B por via parenteral; 
b) Uma vez que o quadro é insidioso e elabora-se um sistema delirante de difícil redutibilidade, o prognóstico é 

reservado; 
c) Uma vez suprimida a ingestão de álcool, cura-se em prazo de horas, algumas semanas ou meses. Á recaída, 

entretanto, é frequente. Se o quadro persistir por mais de seis meses, tranformar-se-á em psicose orgânica ou 
cada vez mais se intensificará uma esquizofrenia paranóide desencadeada ou colorida pelo alcoolismo; 

d) Tem uma evolução prolongada; alguns apresentam melhoras nas seis primeiras semanas. A polineurite pode 
desaparecer totalmente e de modo geral a saúde física recupera-se num grau muito maior do que a mental. A 
maioria, às vezes não se recupera e muitas deteriorizações mentais podem persistir, tais como fácil 
sugestionabilidade, labilidade emocional e falta de eficiência. 

 
 

http://saude.hsw.uol.com.br/vicio.htm
http://saude.hsw.uol.com.br/nicotina.htm



