CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 722/2014

CADERNO DE PROVA

PSICÓLOGO
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:
123-

CONFIRA SEU NOME E CARGO NO CARTÃO-RESPOSTA.
ASSINE O CARTÃO-RESPOSTA.
CONFIRA SEU CADERNO DE PROVAS: COMUNIQUE IMEDIATAMENTE AO FISCAL SE HOUVER
QUALQUER IRREGULARIDADE, TAIS COMO IMPERFEIÇÕES GRÁFICAS OU SE A SEQUÊNCIA DE
QUESTÕES NÃO ESTÁ CORRETA.
4NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE CONSULTA DURANTE A REALIZAÇÃO DA PROVA.
5NÃO É PERMITIDO QUALQUER TIPO DE PERGUNTA AOS FISCAIS QUANTO À INTERPRETAÇÃO
DAS QUESTÕES.
6NÃO AMASSE, DOBRE OU MANCHE O CARTÃO-RESPOSTA, ELE NÃO SERÁ SUBSTITUÍDO.
7ASSINALE APENAS UMA ALTERNATIVA EM CADA QUESTÃO.
8É PROIBIDO O USO DE CELULARES E DEMAIS APARELHOS ELETRÔNICOS, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO, OS PERTENCES DO CANDIDATO DEVEM SER ACONDICIONADOS EMBAIXO DA
CARTEIRA OU EMBAIXO DA CADEIRA, DESLIGADOS.
9PREENCHA COMPLETAMENTE O QUADRINHO DAALTERNATIVA NO CARTÃO-RESPOSTA,
COMO NO EXEMPLO A SEGUIR:

10- SÓ ENTREGUE A PROVA APÓS TRANSCORRIDOS 45 (QUARENTA E CINCO) MINUTOS DO SEU
INÍCIO.
11- APÓS O PERÍODO MÍNIMO, AO TERMINAR A PROVA, O CANDIDATO DEVE SE RETIRAR
IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE REALIZAÇÃO DE PROVAS, EM SILÊNCIO, SOB PENA DE
DESCLASSIFICAÇÃO.
12- OS TRÊS ÚLTIMOS CANDIDATOS DEVERÃO ASSINAR O TERMO DE ENCERRAMENTO DA
PROVA, LACRAR O ENVELOPE E RETIRAR-SE SIMULTANEAMENTE DA SALA DE PROVAS.

BOA PROVA.

Guaporé, 28 de setembro de 2014.
www.infinityprovas.com.br

LÍNGUA PORTUGUESA
1) Com base nos tempos verbais, assinale a
alternativa que contém o verbo VENDER no
pretérito-mais-que-perfeito:
a) Vendi;
b) Vendestes;
c) Vendera;
d) Vendeu.
2) Assinale a alternativa que contém uma
expressão utilizada no sentido conotativo:
a) Jaqueline possui uma corrente de ouro;
b) Pedro cultiva um jardim de rosas;
c) Mariana é inteligente;
d) Maria é uma fera.
3) Quanto à pontuação, assinale a alternativa que
apresenta a correta explicação sobre o uso do
ponto final(.):
a) É utilizado apenas ao final de frases declarativas;
b) É utilizado ao final de frases declarativas,
abreviações e frases interrogativas indiretas;
c) É utilizado apenas ao final de frases declarativas e
abreviações;
d) É utilizado apenas ao final de frases optativas e
abreviações.
4) Quanto à acentuação das palavras, assinale a
alternativa incorreta:
a) Raiz;
b) Raízes;
c) História;
d) Históricamente.
5) Com base nas regras de acentuação, assinale a
alternativa que apresenta uma palavra acentuada
por ser proparoxítona:
a) Científico;
b) Secretária;
c) Série;
d) Relógio.
6) Assinale a alternativa que apresenta a palavra
incorreta, de acordo com a ortografia:
a) Excessão;
b) Exceção;
c) Disjuntor;
d) Incentivo.
7) Na frase a seguir, analise o sujeito: “Bernadete
voltou feliz de sua viagem ao exterior.” Agora,

assinale a alternativa que apresenta
classificação correta do sujeito da frase:
a) Indeterminado;
b) Simples;
c) Desinencial;
d) Inexistente.

a

8) Na frase a seguir, analise o predicado: “A
televisão é muito pequena para a sala de jogos.”
Agora, assinale a alternativa que apresenta a
classificação correta do predicado da frase:
a) Nominal;
b) Verbal;
c) Verbo- nominal;
d) Não existente.
9) Assinale a frase que apresenta a colocação
pronominal incorreta:
a) Carlos, apresentar-me-ei na próxima segundafeira;
b) Diga-me o que queres comprar;
c) Te amo;
d) Daniel, envie-me os relatórios ainda hoje.
10) Com base nas dez classes de palavras, assinale
a alternativa que apresenta uma interjeição:
a) Até;
b) Com;
c) Porquê;
d) Ai!
INFORMÁTICA
11) Sobre o protocolo HTTPS é correto afirmar:
a) É utilizado para acessar páginas com transferência
criptografada de dados;
b) É utilizado para mascarar IP em uma intranet;
c) É um protocolo utilizado para enviar e-mails;
d) É utilizado para transferência de dados via FTP.
12) O Mainframe é um tipo de computador com
as seguintes características:
a) Um computador portátil e muito utilizado em
empresas de pequeno porte;
b) Um computador de grande porte e que oferece
serviço de processamento a múltiplos usuários;
c) Um computador de pequeno porte e que oferece
aplicações móveis para empresas;
d) Um computador de grande porte para usuários
avançados e utilizado no gerenciamento de BD.

13) A segurança das informações é uma das
grandes preocupações das empresas nos dias
atuais. Para fazer o controle e otimizar o acesso à
Internet é utilizado um servidor:
a) Firewall;
b) Proxy;
c) Antivírus;
d) Cache.
14) O arquivo baseado em texto fornecido ao
usuário por um site visitado e que ajuda a
identificá-lo para este site é chamado de:
a) SMTP;
b) FTP;
c) Smarthtxt;
d) Cookie.
15) No sistema operacional Windows, o símbolo
que é utilizado para separar as subpastas e
compor um caminho para um determinado
arquivo no computador é:
a) _;
b) [;
c) \;
d) /.
LEGISLAÇÃO
16) De acordo com o Art. 9º da Lei Orgânica do
Município de Guaporé, ao Município é vedado:
a) Contrair empréstimo externo sem prévia
autorização da Câmara Municipal de Vereadores e
do Senado;
b) Criar a guarda municipal setorizada, destinada à
proteção de seus bens, serviços e instalações,
conforme dispuser a lei;
c) Fomentar a produção agropecuária e demais
atividades econômicas, inclusive a artesanal,
incentivar o associativismo e o cooperativismo;
d) Realizar serviços de assistência social,
diretamente ou por meio de instituições
privadas,conforme critérios e condições fixadas em
lei municipal.
17) Conforme a Lei da Improbidade
Administrativa constitui crime a representação
por ato de improbidade contra agente público ou
terceiro beneficiário, quando o autor da denúncia
o sabe inocente. A pena para este ato é de:
a) detenção de seis a dez meses e multa;
b) detenção de um a dois anos e multa;
c) detenção de dois meses;

d) apenas multa.
18) A Lei que dispõe sobre a participação da
comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde
(SUS)
e
sobre
as
transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na
área da saúde e dá outras providências, é a Lei:
a) 8.142/90;
b) 8.742/90;
c) 8.120/99;
d) 10.142/90.
19) Conforme o Art. 20 da Lei nº 3004/2009, de
21 de dezembro de 2009 o servidor nomeado para
cargo de provimento efetivo em virtude de
concurso público adquire estabilidade:
a) imediatamente após nomeação;
b) após um ano de efetivo exercício;
c) após três anos de efetivo exercício;
d) após cinco anos de efetivo exercício.
20) Conforme o Art. 77 da Lei nº 3004/2009, de
21 de dezembro de 2009 constituem indenizações
ao servidor, exceto:
a) diárias;
b) transporte;
c) ajuda de custo;
d) prêmio assiduidade.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) A Lei nº 10.216, de 6 de Abril de 2001, dispõe
sobre a proteção e os direitos das pessoas
portadoras de transtornos mentais e redireciona
o modelo assistencial em saúde mental. Sobre o
Art. 2º, dos direitos da pessoa portadora de
transtorno mental, é correto afirmar, exceto:
a) Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de
saúde, consentâneo às suas necessidades;
b) 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;
c) Ter direito à presença médica, em qualquer
tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua
hospitalização involuntária;
d) Ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios
mais invasivos possíveis.
22) De acordo com a Lei nº 10.216, de 6 de Abril
de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos
das pessoas portadoras de transtornos mentais e

redireciona o modelo assistencial em saúde
mental. Com relação ao Art. 6º, assinale o tipo de
internação correspondente aquela que se dá
determinada pela justiça:
a) Internação compulsória;
b) Internação involuntária;
c) Internação voluntária;
d) Internação consentida.
23) A Portaria/GM nº 336 - de 19 de Fevereiro de
2002, estabelece CAPS I, CAPS II, CAPS III,
CAPS i II e CAPS ad II. Assinale a alternativa
correspondente ao CAPS I:
a) Serviço de atenção psicossocial com capacidade
operacional para atendimento em municípios com
população acima de 200.000 habitantes;
b) Serviço de atenção psicossocial com capacidade
operacional para atendimento em municípios com
população entre 70.000 e 200.000 habitantes;
c) Serviço de atenção psicossocial para atendimentos
a crianças e adolescentes, constituindo-se na
referência para uma população de cerca de 200.000
habitantes, ou outro parâmetro populacional a ser
definido pelo gestor local, atendendo a critérios
epidemiológicos;
d) Serviço de atenção psicossocial com capacidade
operacional para atendimento em municípios com
população entre 20.000 e 70.000 habitantes.
24) O CAPS ad II é um serviço de atenção
psicossocial para atendimento de pacientes com
transtornos decorrentes do uso e dependência de
substâncias
psicoativas,
com
capacidade
operacional para atendimento em municípios
com população superior a 70.000. Assinale a
alternativa correspondente a equipe técnica
mínima para atuação no CAPS ad II:
a) 06 médicos psiquiatras, 06 enfermeiros com
formação em saúde mental, 02 profissionais de nível
superior entre as seguintes categorias profissionais:
psicólogo, assistente social, enfermeiro, terapeuta
ocupacional, pedagogo ou outro profissional
necessário ao projeto terapêutico e 02 profissionais
de nível médio: técnico e/ou auxiliar de
enfermagem, técnico administrativo, técnico
educacional e artesão;
b) 01 médico psiquiatra, 01 enfermeiro com
formação em saúde mental, 01 médico clínico, 03
profissionais de nível superior entre as seguintes
categorias
profissionais:
assistente
social,
enfermeiro, terapeuta ocupacional, pedagogo ou
outro profissional necessário ao projeto terapêutico e

01 profissional de nível médio: técnico e/ou auxiliar
de enfermagem, técnico administrativo, técnico
educacional e artesão;
c) 01 médico psiquiatra, 01 enfermeiro com
formação em saúde mental, 01 médico clínico,
responsável
pela
triagem,
avaliação
e
acompanhamento das intercorrências clínicas, 04
profissionais de nível superior entre as seguintes
categorias profissionais: psicólogo, assistente social,
enfermeiro, terapeuta ocupacional, pedagogo ou
outro profissional necessário ao projeto terapêutico e
06 profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar
de enfermagem, técnico administrativo, técnico
educacional e artesão;
d) 05 médicos psiquiatras, 03 enfermeiro com
formação em saúde mental, 02 médicos clínicos,
responsáveis
pela
triagem,
avaliação
e
acompanhamento das intercorrências clínicas, 04
profissionais de nível superior entre as seguintes
categorias profissionais: psicólogo, assistente social,
enfermeiro, terapeuta ocupacional, pedagogo ou
outro profissional necessário ao projeto terapêutico e
03 profissionais de nível médio: técnico e/ou auxiliar
de enfermagem, técnico administrativo, técnico
educacional e artesão.
25) A Portaria nº 3.088, de 23 de Dezembro de
2011, institui a Rede de Atenção Psicossocial para
pessoas com sofrimento ou transtorno mental e
com necessidades decorrentes do uso de crack,
álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema
Único de Saúde. São objetivos específicos da Rede
de Atenção Psicossocial, exceto:
a) Prevenir o consumo e a dependência de crack,
álcool e outras drogas;
b) Promover a reabilitação e a reinserção das
pessoas com transtorno mental e com necessidades
decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas
na sociedade, por meio do acesso ao trabalho, renda
e moradia solidária;
c) Desenvolver ações intersetoriais de prevenção e
redução de danos em parceria com organizações
governamentais e da sociedade civil;
d) Reduzir a oferta de informações sobre direitos das
pessoas, medidas de prevenção e cuidado e os
serviços disponíveis na rede.
26) A Portaria nº 3.088, de 23 de Dezembro de
2011, institui a Rede de Atenção Psicossocial para
pessoas com sofrimento ou transtorno mental e
com necessidades decorrentes do uso de crack,
álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema

Único de Saúde. De acordo com o Art. 2º, das
diretrizes para o funcionamento da Rede de
Atenção Psicossocial, assinale a alternativa
correta:
a) Promover estigmas e preconceitos;
b) Promoção da equidade, reconhecendo os
determinantes sociais da saúde;
c) Reduzir o acesso aos serviços, diminuindo o
cuidado integral e assistência profissional;
d) Desfocar os serviços de base territorial e
comunitária, com participação e controle social dos
usuários e de seus familiares.
27) A psicologia é o estudo científico do
comportamento e dos processos mentais. Sobre a
Psicologia social, assinale a alternativa correta:
a) Estuda o crescimento físico e mental dos seres
humanos, desde o período pré-natal, passando pela
adolescência, a idade adulta e a velhice;
b) É o estudo da maneira de como as pessoas
influenciam umas as outras. Investiga assuntos como
a primeira impressão e a atração interpessoal, de que
modo as atitudes são formadas, mantidas ou
alteradas,
preconceitos,
dentre
outros
comportamentos;
c) Investiga a natureza biológica o comportamento,
dos pensamentos e das emoções humanos. Está
interessada principalmente no cérebro e no sistema
nervoso;
d) Interessa-se em diagnósticos, causas e tratamentos
dos distúrbios psicológicos, se preocupando com
problemas normais de adaptação a um contexto, que
a maioria dos indivíduos enfrentam em algum
momento da vida.
28) O cérebro é o centro da consciência e da
razão, o local em que a aprendizagem, a memória
e as emoções estão centralizadas. Assinale a parte
do Núcleo central responsável pelo ciclo sonovigília:
a) Hipotálamo;
b) Amígdala;
c) Pontes;
d) Medula.
29) Assinale a parte do Córtex cerebral
relacionada ao comportamento dirigido para
objetivos, concentração, controle emocional e
temperamento, projeção motora e áreas de
associação, solução de problemas complexos,
entre outros:
a) Lobo parietal;

b) Lobo frontal;
c) Lobo occipital;
d) Lobo temporal.
30) O sistema nervoso periférico liga o cérebro e
a medula espinhal ao resto do corpo, inclusive aos
receptores sensoriais, glândulas, órgãos internos e
músculos esqueléticos. Assinale os neurônios
responsáveis pelo transporte de informações
sensoriais como visões, sons, odores, temperatura,
etc.:
a) Neurônios deferentes;
b) Neurônios eferentes;
c) Neurônios de aférese;
d) Neurônios aferentes.
31) Os neurônios que pertencem ao sistema
nervoso
autônomo
governam
atividades
involuntárias dos órgãos internos, como as
batidas do coração até as secreções hormonais de
glândulas. Assinale uma ação desencadeada pela
divisão Parassimpática:
a) Coração batendo acelerado diante de uma
emergência;
b) Respiração ofegante e rápida em uma fuga;
c) Início da digestão após uma refeição;
d) Pupilas dilatadas diante do momento de agir;
32) Insônia é a incapacidade de dormir ou de
permanecer dormindo. Em geral, casos de
insônia se originam de acontecimentos
estressantes e são temporários. São efeitos
colaterais possíveis dos medicamentos prescritos
para insônia, exceto:
a) Perda de memória;
b) Sono;
c) Ansiedade;
d) Alucinações.
33) Considera-se abuso de substâncias, um
padrão que diminui a capacidade do usuário de
cumprir suas responsabilidades, o que resulta no
uso repetido da droga em situações perigosas, ou
leva a problemas de ordem legal relacionados a
esse uso. Assinale a alternativa correspondente ao
placebo:
a) Substância neutra ou inativa ingerida pelo
indivíduo sem o conhecimento deste, buscando
avaliar o real efeito psicológico ou químico da
substância;

b) Substâncias de droga ativa que utilizadas em
procedimento que baseiam-se em expectativas reais
sobre dependência química;
c) Medicamento utilizado como substância delirante
em pacientes dependentes de drogas ilícitas;
d) É o procedimento que utiliza níveis altos das
drogas psicoativas em pacientes dependentes, para
que estes rejeitem a droga (ex. Bupropiona).
34) Os depressivos são substância químicas que
retardam o comportamento e o pensamento por
meio da aceleração ou desaceleração dos
impulsos nervosos. São Barbitúricos, exceto:
a) Ópio;
b) Amytal;
c) Fenobarbital;
d) Nembutal.
35) A nicotina é o ingrediente que provoca
dependência do tabaco, é provavelmente o
estimulante mais perigoso e viciador em uso hoje
em dia. Assinale um sintoma de abstenção do uso
da nicotina:
a) Concentração excessiva;
b) Falta de apetite;
c) Apatia;
d) Irritabilidade.
36) Seja qual for a fonte, o estresse requer o
enfrentamento, isto é, a realização de esforços
cognitivos e comportamentais para lidar com ele.
Assinale uma estratégia que corresponde ao
enfrentamento direto:
a) Negação;
b) Confrontação;
c) Repressão;
d) Projeção.
37) Assinale o mecanismo de defesa
correspondente ao cliente que expressa de
maneira exagerada idéias e emoções opostas às
crenças ou aos sentimento reprimidos:
a) Repressão;
b) Formação reativa;
c) Regressão;
d) Deslocamento.
38) Rafael, cujo o irmão morreu recentemente em
um acidente de carro, insiste em que houve m
erro de identidade e que seu irmão continua vivo.
Assinale o mecanismo de defesa que Rafael está
utilizando:

a) Intelectualização;
b) Repressão;
c) Negação;
d) Formação reativa.
39)
Maria
apresenta
humor
disfórico
acompanhado
dos
seguintes
sintomas:
Irritabilidade, choro fácil, dificuldade para
concentrar-se e falta de esperanças. Utilizando o
DSM – IV, assinale o possível diagnóstico para
essa cliente:
a) Transtorno do humor psicótico;
b) Transtorno de personalidade;
c) Declínio cognitivo relacionado à idade;
d) Transtorno misto de ansiedade-depressão.
40) Um diagnóstico do DSM-IV em geral é
aplicado à apresentação atual do indivíduo e
tipicamente não é usado para denotar
diagnósticos anteriores dos quais o indivíduo se
recuperou.
Os
seguintes
especificadores
indicando gravidade e curso podem ser listados
após o diagnóstico: Leve, Moderado, Severo, em
Remissão Parcial, em Remissão Completa e
História Prévia. Indique quando o especificador
“Em remissão Parcial” deve ser utilizado:
a) Todos os critérios requeridos para o transtorno
foram satisfeitos anteriormente, mas atualmente
apenas alguns dos sintomas ou sinais do transtorno
permanecem presentes;
b) Estão presentes muitos sintomas, além daqueles
requeridos para fazer o diagnóstico, ou vários
sintomas particularmente graves, ou os sintomas
resultam em prejuízo acentuado no funcionamento
social ou ocupacional;
c) Estão presentes poucos sintomas, se algum, além
daqueles requeridos para fazer o diagnóstico, e os
sintomas resultam em não mais do que um leve
prejuízo no funcionamento social ou ocupacional;
d) Estão presentes sintomas ou prejuízo funcional
entre "leve" e "severo".
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