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CARGO: OPNS- PSICÓLOGO
O AMOR COMO MEIO, NÃO COMO FIM

Há algo errado na forma como temos vivido nossas relações amorosas. Isso é fácil de ser constatado, pois temos 
sofrido muito por amor. Se o que anda bem tem que nos fazer felizes, o sofrimento só pode significar que estamos numa rota 
equivocada. 
 Vamos nos deter em apenas uma das idéias que governam nossa visão do amor. Imaginamos sempre que um bom 
vínculo afetivo significa o fim de todos os nossos problemas. Nosso ideal romântico é assim: duas pessoas se encontram uma 
com a outra, compõem um forte elo, de grande dependência, sentem-se preenchidas e completas e sonham em largar tudo o que 
fazem para se refugiar em algum oásis e viver inteiramente uma para a outra, usufruindo o aconchego de ter achado sua 
“metade da laranja”. Nada parece lhes faltar. Tudo o que antes valorizavam – dinheiro, aparência física, trabalho, posição 
social, etc. – parece não ter a menor importância. Tudo o que não diz respeito ao amor se transforma em banalidade, algo 
supérfluo que agora pode ser descartado sem o menor problema. 
 Sabemos que quem quis levar essas fantasias para a vida prática se deu mal. Com o passar do tempo, percebe-se que 
uma vida reclusa, sem novos estímulos, somente voltada para a relação amorosa, muito depressa se torna tediosa e 
desinteressante. Podemos sonhar com o paraíso perdido ou com a volta ao útero, mas não podemos fugir ao fato de que 
estamos habituados a viver com certos riscos, certos desafios. Sabemos que eles nos deixam alertas e intrigados; que nos fazem 
muito bem. 
 Os doentes acham que a saúde é tudo. Os pobres imaginam que o dinheiro lhes traria toda a felicidade sonhada. Os 
carentes – isto é, todos nós – acham que o amor é a mágica que dá significado à vida. O que nos falta aparece sempre 
idealizado, como o elixir da longa vida e da eterna felicidade. 
 Se é verdade, então, que o amor nos enche de alegria e coragem – e isso ninguém contesta – por que não direcionar 
essa nova energia para ativar ainda mais os projetos nos quais estamos empenhados? Quando amamos e nos sentimos amados 
por alguém que admiramos e valorizamos, nossa auto-estima cresce, nos sentimos dignos e fortes. Tornamo-nos ousados e 
capazes de tentar coisas novas, tanto em relação ao mundo exterior como na compreensão da nossa subjetividade. Em vez de 
ser um fim em si mesmo, o amor deveria funcionar como um meio para o aprimoramento individual, nos curando das 
frustrações do passado e nos impulsionando para o futuro. Casais que conseguem vivê-lo dessa maneira crescem e evoluem, e 
sob essa condição seu amor se renova e se revitaliza. 

(GIKOVATE, Flávio. Cláudia. São Paulo: Abril, agosto 1989. Condensado)

01) “Com o passar do tempo, percebe-se que uma vida reclusa, sem novos estímulos...” A palavra ou expressão que 
NÃO pode substituir o termo reclusa é: 
A) Presa  B) Sem liberdade  C) Encarcerado  D) Enclausurado E) Desatado 

02) De acordo com o texto, há algo ERRADO nas relações de amor quando: 
A) Aumenta o número de descasados em nossa sociedade. 
B) Se sofre por amor. 
C) O número de pessoas solteiras supera o de pessoas casadas. 
D) O adultério é justificado como inevitável. 
E) O casamento é uma prisão. 

03) “Metade da laranja” é um dito popular. Das alternativas abaixo, o dito popular que tem o mesmo valor de sentido da 
expressão sublinhada é: 
A) “cobertor de orelha”     D) “pé de boi” 
B) “alma gêmea”      E) “mão na roda” 
C) “carne e unha” 

04) “Sonhar com a volta ao útero” significa: 
A) Sonhar gerar novos empreendimentos.   D) Sonhar com a proteção, com o carinho. 
B) Sonhar ter filhos.      E) Sonhar com a vida ao ar livre. 
C) Sonhar e buscar o lado sensível que todos temos. 

05) Segundo o texto, o amor é: 
A) Banal, supérfluo.      D) Uma armadilha. 
B) O remédio para a alma.     E) Um desafio. 
C) Motivo de felicidade. 

06) O título “Amor como meio, não como fim”, significa que: 
A) O amor é o meio de se proteger. 
B) O amor deveria funcionar como meio para o aprimoramento pessoal. 
C) O amor deveria ser uma válvula de escape para a solidão. 
D) O amor estabelece fronteiras. 
E) O amor deveria ser um caminho para a eternidade. 

07) O texto de Flávio Gikovate é considerado: 
A) Didático   B) Narrativo  C) Descritivo  D) Científico  E) Opinativo 
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08) Segundo o texto, os riscos e desafios: 
A) Nos tornam covardes perante o amor. 
B) Dificultam nosso crescimento como seres humanos. 
C) Nos deixam alertas e submissos perante as pessoas que nos cercam. 
D) Nos fazem repensar ações e opiniões. 
E) Nos fazem muitíssimo bem.  

09) O autor considera todos nós carentes porque: 
A) Buscamos a explicação para o sentido de nossa vida. 
B) Humanos que somos, necessitamos de entendimento. 
C) Sentimos que nos falta alguma coisa para sermos completamente felizes. 
D) Sempre estamos sozinhos. 
E) Buscamos sempre viver do passado. 

10) “Casais que conseguem vivê-lo dessa maneira crescem e evoluem...” A palavra sublinhada na frase anterior, se 
refere, no texto, à (ao): 
A) Aprimoramento  B) Futuro  C) Subjetividade D) Ideal romântico E) Amor 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11) Segundo a Teoria dos Arquétipos de Jung, NÃO é correto afirmar: 

A) Arquétipos são determinantes preexistentes, que dispõem a pessoa a se comportar de modo semelhante ao de ancestrais, 
ao se verem diante de situações  análogas. 

B) Os principais arquétipos são: Persona, Anima, Animus, Sombra e Self. 
C) Jung considerava o Self o mais importante arquétipo de seu sistema, uma vez que esse equilibraria todos os aspectos do 

inconsciente, proporcionando unidade e estabilidade à personalidade. 
D) Arquétipos são tendências herdadas, contidas no inconsciente coletivo. 
E) A persona é um aspecto mais interior da personalidade, uma vez que revela o seu Eu verdadeiro. 

12) Das questões apontadas abaixo qual está em desacordo com o Código de Ética do Profissional de Psicologia: 
A) O psicólogo utilizará dos meios de comunicação, no sentido de tornar conhecidos do grande público os recursos  e 

conhecimentos técnicos-científicos da Psicologia. 
B) È vedado ao Psicólogo fazer propostas de honorários, que caracterizem concorrência desleal. 
C) Caberá aos Psicólogos, denunciar aos seus Conselhos Regionais qualquer pessoa que esteja exercendo a profissão sem a 

respectiva inscrição, ou infringindo a legislação própria. 
D) Os honorários serão planejados, de acordo com as características da atividade, porém não sendo nunca menores que os 

valores de referência oferecidos pelo Conselho Federal de Psicologia. 
E) È vedado ao Psicólogo estabelecer, com a pessoa do atendido, relacionamento que possa interferir negativamente nos 

objetivos do atendimento. 

13) A respeito da Teoria Psicanalítica Freudiana, analise os seguintes pensamentos: 
I. O propósito da Psicanálise é ajudar o paciente a estabelecer  o melhor nível possível de funcionamento do Ego, dados 

os inevitáveis conflitos que emergem do meio externo,do Superego e as inexoráveis exigências instintivas do Id.  
II. O papel do psicanalista a relembrar, recuperar e reintegrar materiais inconscientes de forma que a vida atual possa ser 

mais satisfatória. 
Marque a opção correta: 
A) Somente o pensamento I está correto. 
B) Somente o pensamento II está correto. 
C) Ambos estão incorretos. 
D) Ambos estão corretos. 
E) O pensamento I está correto e o pensamento II está parcialmente correto. 

14) Qual das questões abaixo não encontra amparo no Código de Ética Profissional da Psicologia: 
A) O Psicólogo, atuando em equipe multiprofissional, resguardará o caráter confidencial de suas comunicações, 

assinalando a responsabilidade, de quem as receber, de preservar o sigilo. 
B) É permitido ao Psicólogo, atuar como perito de pessoa por ele atendida, desde que o processo psicoterápico já tenha 

sido concluído e  o psicólogo possua habilitação na área jurídica. 
C) A quebra do sigilo só será admissível quando se tratar de fato delituoso e a gravidade de suas conseqüências, para o 

próprio atendido ou para terceiros, puder criar para o Psicólogo o imperativo de consciência de denunciar o fato. 
D) O Psicólogo procurará, no relacionamento com outros profissionais, reconhecer os casos pertinentes aos demais campos 

de especialização profissional, encaminhando-os às pessoas habilitadas e qualificadas para sua solução. 
E) Em caso de extinção do serviço psicológico, os arquivos serão incinerados pelo profissional responsável, até aquela 

data, por este serviço, na presença de um representante do Conselho Regional de Psicologia. 
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15) NÃO pode-se afirmar sobre Érik Érikson que: 
A) Ampliou a questão dos estágios do desenvolvimento humano, afirmando que a personalidade continua a se desenvolver 

ao longo da vida. 
B) Desenvolveu uma abordagem popular da personalidade que conserva muito do sistema freudiano. 
C) Difere de Freud, uma vez que seu trabalho não possui nada de auto-biográfico ou referencial. 
D) Foi treinado em Psicanálise ortodoxa por Anna Freud. 
E) Reconheceu o impacto de forças sociais, históricas e culturais sobre a personalidade. 

16) Jung foi considerado, por Freud, por muito tempo, um filho adotivo e herdeiro aparente do Movimento 
Psicanalítico, todavia o “Príncipe herdeiro” discordou de seu mestre, formulando sua própria teoria. Abaixo, há 
três proposições que devem ser examinadas e associadas através das opções subseqüentes: 
I. Freud via os indivíduos como vítimas dos eventos da infância; Jung acreditava que somos moldados por nossas metas, 

esperanças e aspirações em relação ao futuro. 
II. O ponto fundamental de diferença entre a Teoria Analítica  e a Psicanalítica vincula-se a natureza da Libido. Enquanto 

Freud a considera uma energia vital generalizada da qual o sexo era apenas uma parte, Jung a definia em termos 
predominantemente sexuais. 

III. Jung enfatizava mais o inconsciente que Freud, uma vez que tentava mergulhar mais profundamente no inconsciente, 
tendo-lhe acrescentado uma nova dimensão: as experiências herdadas dos seres humanos como espécie e as dos 
ancestrais animais (o inconsciente coletivo). 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) alternativa(s): 
A) I e II   B) I e III   C) II e III  D) Todas estão corretas.  E) Todas estão erradas. 

17) NÃO pertence ao conjunto de antecedentes intelectuais que influenciaram Alfred Adler, no desenvolvimento de sua 
teoria:
A) Psicanálise.      D) Sartre. 
B) Teoria Evolucionista de Darwim.    E) Nietzsche. 
C) Filosofia Holística. 

18)Analisando o trabalho de Kurt Lewin, é verdadeiro afirmar que: 
A) Centrou seu trabalho nas necessidades e na personalidade, ocupando-se das influências sociais sobre o comportamento. 
B) Para o autor, o espaço vital consistiria na interação das necessidades do indivíduo com o ambiente psicológico. 
C) A Teoria de Campo da Física, levou Lewin a considerar que as atividades psicológicas ocorrem numa espécie de campo 

psicológico, que ele denominou como espaço vital. 
D) Lewin postula um estado de equilíbrio entre o indivíduo e seu ambiente. Quando esse equilíbrio é perturbado, surgiria 

uma tensão, que levaria a um movimento de tentativa de restabelecer o equilíbrio. 
E) Todas as proposições são coerentes com o trabalho desenvolvido por Kurt Lewin. 

19) Analise as proposições abaixo, a luz da Teoria Reichiana: 
I. A couraça restringe tanto o livre fluxo de energia, como a livre expressão emocional do indivíduo. 

II. Os maiores obstáculos ao crescimento seriam a couraça e a repressão sexual. 
III. A Terapia Rechiana consiste em dissolver cada segmento da couraça, começando pela  pélvis e terminando nos olhos. 
IV. Uma das possibilidades de dissolução da couraça é promover o armazenamento de energia no corpo. 
V. A Energia Orgônica flui naturalmente, por todo corpo, de baixo para cima, paralela à coluna. Já os anéis da couraça 

formam-se em ângulo reto a este fluxo e operam para rompê-lo. 
Está(ão) correta(s) apenas as proposição(ões) 
A) I, III e IV   B) I, II e III   C) I, II e IV   D) II e V               E) I, II, III, IV e V 

20) Marque a opção destoante com o Pensamento Psicanalítico Freudiano: 
A) Freud, em geral, se referia aos aspectos físicos dos instintos como necessidades, já os aspectos mentais eram 

denominados por ele como desejos. 
B) Quando Freud usa o termo Instinto ele não se refere aos complexos padrões de comportamento herdados dos animais 

inferiores, mas sim seus equivalentes nas pessoas. 
C) Para Freud, os instintos são as forças propulsoras, que incitam as pessoas à ação. 
D) Freud usa a palavra alemã Instinkt quando se referia aos impulsos inatos dos seres humanos. 
E) Segundo Freud, todo instinto tem quatro componentes: uma fonte, uma finalidade uma pressão e um objeto. 

21) Em relação à terapia comportamental qual proposição NÃO corresponde aos seus fundamentos: 
A) Na terapia comportamental as queixas do cliente são aceitos como material válido, uma vez que são sintomas de um 

problema subjacente. 
B) Na terapia comportamental o cliente e terapeuta chegam a uma compreensão explicita do problema apresentado, em 

termos de comportamento real do cliente. 
C) A terapia comportamental assume a postura de que o relacionamento terapêutico positivo é uma condição necessária, 

mas não suficiente para uma terapia eficaz. 
D) A terapia comportamental não tenta modificar o cerne emocional de atitudes ou sentimentos da personalidade do 

sujeito.
E) A terapia comportamental tenta ajudar as pessoas a se tornarem capazes de responder às situações de vida do modo 

como gostariam de fazê-lo. 
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22) Marque a opção que NÃO corresponde a um mecanismo de defesa egoico, segundo a teoria freudiana: 
A) Repressão  B) Racionalização C) Formação Reativa D) Regressão  E) Sublimação 

23) Sobre a Administração Pública Municipal podemos afirmar: 
I. A Administração Pública Municipal visa a satisfação das necessidades coletivas dos residentes na cidade do Natal.

II. O Município do Natal juntamente com outros Municípios, os Estados membros e o Distrito Federal formam a 
República Federativa do Brasil. 

III. O Município do Natal é uma pessoa de direito público interno possuindo autonomia político-administrativa. 
Está(ão) correta(s) apenas: 
A) I e II   B) I e III  C) II e III  D) I, II e III  E) N.R.A. 

24) A função Legislativa no Município do Natal é exercido pelo(s): 
A) Prefeito.       D) Vereadores.  
B) Secretários.      E) Promotor de Justiça. 
C) Juiz de Direito.    

25) Constitui-se em um direito à licença do Servidor Público do Natal, EXCETO: 
A) Para o Serviço Militar.   
B) Para desempenho do mandato classista.    
C) Por motivo de doença do cônjuge, sem necessidade prévia de exame médico que ateste a situação. 
D) Para tratar de assuntos particulares. 

 E) Prêmio por assiduidade. 
SAÚDE PÚBLICA

26) A Reforma Sanitária foi o principal movimento na construção do SUS vigente no Brasil. O marco referencial 
definitivo na institucionalização das propostas desse movimento foi: 
A) A VIII Conferência Nacional de Saúde de 86.             D) A IX Conferência Nacional de Saúde de 93. 
B) A política das ações integradas de saúde de 80.             E) A implementação dos Conselhos de Saúde Municipais. 
C) A Assembléia Nacional Constituinte de 88. 

27) O financiamento da saúde no Brasil é: 
A) Privado, mas com recursos públicos principalmente municipais. 
B) Majoritariamente público. 
C) Público e privado, repartido igualmente. 
D) Majoritariamente privado, com predominância dos seguros saúde. 
E) N.R.A. 

28) A Lei Federal 8.142 de 28 de dezembro de 1990, é uma das leis que compõem a gestão do Sistema Único de Saúde e 
dispõe sobre: 
A) Os Conselhos de Saúde que não necessitam de Regimento próprio. 
B) A participação da comunidade, apenas no âmbito Federal. 
C) Participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na 

área da saúde. 
D) As despesas de custeio do Ministério da Saúde. 
E) Os fundos de saúde para hospitais particulares. 

29) Todos os princípios abaixo regem o Sistema Único de Saúde, EXCETO: 
A) Comando único.      D) Universalidade. 
B) Equidade.      E) Participação e controle social. 
C) Integralidade. 

30) No SUS, a criação dos Conselhos Municipais de Saúde relaciona-se mais diretamente com o princípio da: 
A) Descentralização.      D) Hierarquização. 
B) Integralidade.      E) Universalização. 
C) Participação popular. 

31) A Lei Federal nº 8080 de 19 de setembro de 1990 dispõe no Capítulo I sobre os Serviços Privados de Assistência à 
Saúde. Nas alternativas abaixo, sobre este assunto, marque o INCORRETO: 
A) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de profissionais 

liberais, legalmente habilitados. 
B) Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação, por iniciativa própria, de pessoas jurídicas de 

direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde. 
C) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
D) Na prestação de serviços privados de assistência à saúde, não necessariamente, deverão ser observados os princípios 

éticos e as normas expedidas pelo SUS. 
E) É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência à saúde. 

32) A notificação compulsória de doenças e agravos é atribuição: 
A) Somente de profissionais da área de saúde.   D) De qualquer pessoa. 
B) Somente do médico epidemiologista.   E) Somente dos agentes de saúde. 
C) Do médico, independente da especialidade. 
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33) O objetivo final dos dados coletados por sistemas de vigilância numa determinada população é: 
A) Consolidar os dados coletados.    D) Identificar surtos epidêmicos. 
B) Identificar mudanças no padrão de doenças.  E) Recomendar medidas de controle de doenças. 
C) Identificar grupos de alto risco. 

34) Assinale a alternativa que NÃO é um agravo de notificação imediata (24 horas): 
A) Botulismo.      D) Doença meningocócica. 
B) Febre amarela.      E) Raiva humana. 
C) Esquistossomose. 

35) Um tipo particular de epidemia, que se caracteriza por atingir mais de um continente, é chamado de: 
A) Onda epidêmica.      D) Epizootia. 
B) Pandemia.      E) Surto epidêmico. 
C) Endemia. 

CONHECIMENTOS GERAIS
36) O conflito entre Israel e Líbano vem preocupando todo o planeta e recebendo atenção especial da ONU 

(Organização das Nações Unidas) que, através de uma resolução, estabeleceu o cessar fogo na região. Para que isso 
ocorra, a ONU se comprometeu em: 
A) Desarmar o grupo Hezbollah, prendendo seus principais líderes. 
B) Colocar na região uma força de paz com 15 mil soldados e soltar os soldados israelenses reféns do Hezbollah. 
C) Ocupar toda a Faixa de Gaza e fronteira com o Líbano, impedindo a ação terrorista do Hezbollah na região. 
D) Negociar com o governo do Líbano a expulsão dos membros do Hezbollah do país. 
E) Proteger Israel, fechando suas fronteiras, a fim de evitar os ataques vindos do Líbano, Palestina, Síria e Irã. 

37) Em 2005, o mundo foi surpreendido pelos devastadores furacões que atingiram os Estados Unidos, México e Caribe, 
como Katrina e Rita, que foram responsáveis pela morte de milhares de pessoas. Este ano, a temporada de furacões 
começou forte e preocupante novamente, despertando a atenção de todo o mundo. No que diz respeito a esse 
fenômeno da natureza, é correto afirmar, EXCETO: 
A) Os furacões se formam sempre em uma área de centenas de quilômetros, e em condições especiais: no meio dos 

oceanos, em regiões de águas muito quentes e ventos calmos. 
B) O furacão é um fenômeno tipicamente tropical que ocorre a partir da evaporação de água para a atmosfera, em grandes 

proporções. 
C) No Brasil, os cientistas achavam que era impossível ocorrer algum furacão, mas muitos especialistas mudaram de 

opinião em março do ano passado, quando a tempestade Catarina atingiu o sul do país. 
D) A idéia de usar nomes surgiu com o objetivo de melhorar a comunicação entre os meteorologistas e a população. 
E) O batismo de um furacão é feito de forma aleatória, definido pelos meteorologistas de acordo com situações que o 

caracterizam. 

38) O Tribunal Superior Eleitoral – TSE – validou a maioria das alterações na legislação eleitoral aprovadas em abril 
pelo Congresso Nacional. Os ministros do Tribunal, em sua maioria, decidiram que não haveria uma repercussão 
substancial no processo eleitoral e proibiram, para o pleito 2006, EXCETO: 
A) Comícios.      D) Propaganda em outdoor.
B) Participação de artistas nas campanhas.   E) Distribuição de canetas e broches. 
C) Distribuição de camisas. 

39) O número de planetas do Sistema Solar diminuiu. Na 26ª Assembléia Geral da União Astronômica Internacional, 
em Praga, na República Tcheca, mais de 2 (dois) mil especialistas de 75 países definiram que nosso Sistema possui 
apenas 8 planetas. Portanto, dentre as opções abaixo, qual NÃO representa mais um planeta do sistema solar? 
A) Plutão  B) Mercúrio  C) Júpiter  D) Saturno  E) Urano 

40) O Brasil é um dos países membros do Mercosul (Mercado Comum do Sul), bloco econômico criado em 1991, em 
Assunção, no Paraguai. Entre as afirmativas seguintes acerca do Mercado, está correta a opção: 
A) O Mercosul é formado por todos os países da América do Sul, com exceção de Guiana, Suriname e Peru. 
B) Já há previsão para adoção de uma moeda única, assim como fez o Mercado Comum Europeu. 
C) Duas, das principais economias do Mercosul, Brasil e Argentina, enfrentam dificuldades nas relações comerciais. 
D) Apesar da criação do Mercosul no início da década de 90, até hoje a comercialização de todos os produtos se faz com 

tarifas comerciais. 
E) Colômbia foi o último país a aderir ao Mercado Comum, tornando-se integrante do Mercosul. 





