ESTADO DO MARANHÃO
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE RAPOSA - MA
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

152 - PSICÓLOGO
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 40 (QUARENTA) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Português
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
20

02- A prova terá duração de 3 (três horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo
que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursoraposa@outlook.com
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

As questões de 1 a 5 têm como base o texto abaixo. Leia-o com atenção.
Abre-te Sésamo
A freira estava na fila uns bons 30 minutos. Sobraçava uma pasta de couro quase maior do que ela. O
hábito lhe cobria o corpo miúdo, dos pés à cabeça. Deveria ter uns 80 anos. Quando chegou ao caixa,
seu nariz mal tocava a superfície do guichê. Ela disse baixinho, como numa reza, o que pretendia, e o
caixa estendeu-lhe uma caixinha presa a um fio, cheia de teclas, e sentenciou: “Digite a senha”. Ela ficou
em silêncio, humilhada. Apertou a pasta ainda mais no braço miúdo e, sem revolta, mas com um olhar de
impotência, fugiu dali. [...]
O homem é moderno na medida das senhas que ele é escravo para ter acesso à vida. Não é mais
senhor de seu direito constitucional de ir-e-vir. A senha é a senhora absoluta. Sem senha, você fica sem
seu próprio dinheiro ou até sem a vida. [...] No cofre do hotel, são quatro algarismos; no seu home bank,
seis; mas para trabalhar no computador da empresa, você tem que digitar oito vezes, letras e algarismos.
A porta do meu carro tem senha; o alarme do seu, também. Cada um de nossos cartões tem senha. Se
você chamar o atendimento telefônico do seu banco, vai ter que dar a senha. No telefone do hotel, você
só desvenda os recados se digitar a senha. Na Internet são dezenas de senhas. [...]
Se for sensato, você percebe que sua memória não pode ser ocupada com tanta baboseira inútil. Seus
neurônios precisam ter finalidade nobre. Têm que guardar, sim, os bons momentos da vida. Aquela noite
maravilhosa, aquele pôr-do-sol único, aquele cheiro de chuva da infância, o perfume daquele vinho. [...]
Então, desesperado, você descarrega tudo na sua agenda eletrônica, num lugar secreto que só senha
abre. Agora só falta descobrir em que lugar secreto você vai guardar a senha do lugar secreto que você
guarda as senhas. Numa caverna secreta, como as do Afeganistão, Ali Babá, com uma única senha, abria
as portas de todos os seus tesouros. Bastava gritar “Abre-te Sésamo!” O homem antigo era mais prático.
Alexandre Garcia (com adaptações)
01) Em todas alternativas a palavra destacada

está corretamente interpretada, de acordo
com o seu sentido no texto, exceto em:

02) De acordo com a leitura do texto, é

incorreta a afirmação:
(A) O autor do texto menciona com ironia um

(A) “Sobraçava uma pasta de couro quase

maior do que ela. (= SEGURAVA)
(B) “...estendeu-lhe uma caixinha presa a um fio,

cheia
de
teclas,
e
sentenciou...”
(=DETERMINOU)
(C) “...na medida das senhas que ele é escravo
para ter acesso à vida.”
(=
EGRESSO)
(D) “No telefone do hotel, você só desvenda os
recados...” (= DESCOBRE)

CARGO: PSICÓLOGO

aspecto da modernidade: o excesso de
senhas no dia-a-dia.
(B) Com humor, o autor mostra que colocar
todas as senhas em um único lugar, como
na agenda eletrônica, não desobriga as
pessoas de memorizar a senha que dá
acesso a todas as outras.
(C) O autor cita, no segundo parágrafo, muitos
exemplos de situações do cotidiano em que
se necessita de senha.

Página 3 de 16

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA

(D) O autor, durante todo o texto, destaca a

importância do uso de senhas para a
segurança das pessoas.

06) Assinale a opção em que há concordância

inadequada, de acordo com a norma culta:
(A) Antigamente, nas grandes cidades, havia

03) Todas as afirmações abaixo estão corretas,

exceto:
(A) Na frase “A freira estava na fila uns bons 30

minutos” o verbo destacado encontra-se no
pretérito imperfeito do modo indicativo.
(B) Em “Ela disse baixinho, como numa reza, o
que pretendia...” o temo destacado introduz
a ideia de comparação.
(C) No fragmento “...e, sem revolta, mas com
um olhar de impotência, fugiu dali...” a
relação de sentido estabelecida pela
conjunção destacada é de oposição.
(D) Em “Sem senha, você fica sem seu próprio
dinheiro ou até sem a vida”, o sentido
expresso pela preposição destacada é de
finalidade.
04) Assinale a alternativa em que NÃO há

presença de voz passiva sintética.
(A) Neste local, vendem-se objetos de madeira.
(B) Os jogadores cumprimentaram-se após a

bondes.
(B) Estados Unidos anunciou sua participação

no projeto.
(C) Os amigos, os vizinhos, os colegas,
ninguém nos ajudaram.
(D) No baile de formatura, não foi permitido
entrada de crianças.
07) Em

todas alternativas o significado
contextual do termo destacado está correto,
exceto em:

(A) O técnico estava na iminência de ser

demitido pelo clube.
(B) A seção com o psicólogo durou mais do
que o planejado.
(C) De acordo com o censo realizado pelo
governo, a população brasileira já passou
dos 200 milhões de habitantes.
(D) O oficial de justiça cumpriu dois mandados
pela manhã.
08) Leia o fragmento abaixo:

partida de futebol.
(C) Descobriram-se novas provas contra o

Deputado.
(D) Não se noticiaram as verdadeiras causas do
desabamento do prédio.
05) Na frase “Se for sensato, você percebe que

sua memória não pode ser ocupada com
tanta baboseira inútil” o emprego da vírgula
se justifica por:
(A) separar o aposto.
(B) separar adjunto adverbial deslocado.
(C) separar oração adverbial.

“No passado, os alimentos eram mais saudáveis
e mais difíceis de encontrar. Hoje, é possível
achar comida em qualquer esquina, a preços
módicos. Já se provou que as pessoas ingerem
uma quantidade significativamente maior de
calorias.”
O vocábulo destacado no texto têm como
antônimo:
(A) baixos.
(B) razoáveis.
(C) altos.
(D) modestos.

(D) indicar a elipse de um termo.

CARGO: PSICÓLOGO
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09) Assinale a alternativa incorreta em relação

ao emprego dos pronomes, de acordo com
a norma culta vigente.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

14) De acordo com a divisão da palavra em

sílabas, marque a alternativa INCORRETA.
(A) Abd-ô-men

(A) Vossa Reverendíssima viaja no final do

(B) Fi-lan-tro-po

mês para a Itália?
(B) Sua Santidade passou por entre os fiéis no
papamóvel.
(C) Para mim, corrigir os textos será fácil.
(D) Não há mais nada entre eu e ela há muitos
anos.

(C) Pa-ra-noi-a
(D) Re-vól-ver
15) De acordo com a divisão da palavra em

sílabas, marque a alternativa CORRETA.
(A) Apa-re-lho

10) Assinale a alternativa em que a palavra

está escrita incorretamente:
(A) Acetinado

(B) Cre-scer
(C) La-re-i-ra
(D) Pneu-má-ti-co

(B) Facinante
(C) Pretensioso
(D) Procissão
11) De acordo com a posição da sílaba tônica,

classificam-se como paroxítonas as duas
palavras da opção:
(A) saci / crochê.
(B) ângulo / matemática.
(C) rapidamente/ pezinho.
(D) algum / dúvida.
12) Assinale a opção em que há erro na

identificação do elemento mórfico grifado:
(A) aborrecido: desinência de masculino.
(B) imaginar: radical.
(C) saberia: tema
(D) pretendeu: vogal temática
13) Assinale a alternativa em que a frase

encontra-se na voz verbal ativa:
(A) A igreja será reformada.
(B) Ele fez o trabalho.
(C) O menino feriu-se
(D) O trabalho foi feito por ele.

CARGO: PSICÓLOGO
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INFORMÁTICA
QUESTÕES DE 16 A 20
16) O tipo de arquivo e respectiva extensão

usada no ambiente Windows não está
corretamente identificado em:
(A) JPG- É basicamente o principal formato de

arquivos de imagens digitais atualmente.
Além do computador, este tipo de arquivo é
usado também nas câmeras digitais ou
telefones com recurso de câmera.
(B) PDF- É usado no Power Point como padrão
dos arquivos de apresentação gerados por
ele.
(C) XLS- Tipo de arquivo usado pelo Excel para
criar e editar planilhas.
(D) ZIP- Indica um arquivo compactado com
outros arquivos ou pastas.
17) Assinale a alternativa que apresenta um

elemento componente do Hardware de um
computador que encontra-se incorretamente
caracterizado:
(A) Disco

rígido ou popularmente chamado
de HD (do inglês Hard Disk Drive) é o
componente do computador onde são
gravados e armazenados os dados.
(B) Memória ROM: A memória ROM é uma
unidade de armazenamento rápido. Ela
segura as informações que estão sendo
criadas ou manipuladas pelo usuário, e
manda para o processador. Quando o
computador é reiniciado, os dados da
memória ROM são apagados.
(C) O processador, também conhecido por
“CPU” (que em português significa “Unidade
central de processamento”) é onde se
realizam as instruções de um programa de
computador.
(D) Pen
drive:
É
um
dispositivo
de
armazenamento de dados portátil, pode ser
plugado em qualquer computador com porta
USB.
CARGO: PSICÓLOGO

18) No Windows existem diversos atalhos, que

são combinações de teclas cuja função é
proporcionar acesso rápido a vários
recursos do computador. O atalho e sua
respectiva
função,
encontra-se
incorretamente associado em:
(A) Colar – Ctrl + V
(B) Desfazer – Ctrl+ Z
(C) Negrito – Ctrl + N
(D) Recortar – Ctrl + R
19) Em

uma planilha de Excel, deseja-se
calcular os valores registrados nas células
A1 a A10. A fórmula correta a ser utilizada
deverá ser:

(A) =SOMA(A1*A10)
(B) =SOMA(A1/A10)
(C) =SOMA(A1:A10)
(D) =SOMA(A1+A10)
20) Leia o trecho abaixo.

“É o software mais importante do computador.
Ele é instalado em uma área especial dentro do
disco rígido e é carregada, para a memória RAM,
toda vez que o computador é ligado.”
O tipo de Software é o:
(A) Software Rígido.
(B) Software Básico.
(C) Software Utilitário.
(D) Software Aplicativo.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Sobre o surgimento da Psicologia como

QUESTÕES DE 21 A 40
22) Sobre a Psicanálise freudiana é correto

ciência, assinale a alternativa correta.

afirmar.

(A) Em meados do século XIX as escolas já

(A) No livro A interpretação dos sonhos, Freud

haviam perdido a sua força como centro de
estudos teóricos. Era o início do seu fim. A
psicologia, no início do século XX,
caracteriza-se pela sua abertura e tolerância
aos diversos caminhos de pesquisa, e foram
tão volumosas, diversificadas e profundas
que levaram às especializações e à
formação de micro-sistemas.
(B) Com a publicação do livro Elementos de
Psicologia Fisiológica, em 1864, Wundt
reúne, num tronco, as raízes ou tendências
científicas e filosóficas da psicologia que
haviam surgido até então. Wundt não só
reúne, mas classifica e agrupa os elementos
da vida mental, determina o seu objeto e
objetivo, enuncia os seus princípios e os
seus problemas, estabelece os métodos de
estudo, enfim, estrutura e normatiza a
psicologia.
(C) A consciência é composta de duas partes: o
foco – onde os objetos são percebidos com
clareza e distinção, e o campo - que forma a
periferia do foco, não recebe tanta luz,
portanto, os objetos, na penumbra, são
percebidos com menos intensidade, de
forma difusa. A atenção traz os fatos para o
foco da consciência. O que não se encontra
no foco está no campo. Quanto maior a
atenção, mais clara é a percepção dos
fenômenos que estão na área enfocada.
Essa visão de Titchener relaciona-se com o
estudo de figura-fundo feito posteriormente
pelos gestaltistas e precede a descoberta do
inconsciente por Freud.
(D) As
três escolas psicológicas, que
estruturaram e caracterizaram a psicologia
no início do século XX foram: o
Estruturalismo, o Behaviorismo e a
Psicanálise.

apresenta a primeira concepção sobre a
estrutura
e
o
funcionamento
da
personalidade. Essa teoria refere-se à
existência de três sistemas ou instâncias
psíquicas: inconsciente, subconsciente e
consciente.
(B) É após o período nomeado complexo de
Édipo, que ocorre a estruturação da
personalidade do indivíduo.
(C) Sintoma, na teoria psicanalítica, é uma
produção do pensamento resultante de um
conflito psíquico entre o desejo e a
repressão. O sintoma, busca substituir a
satisfação do desejo. Ele é ou pode ser o
ponto
de
partida
da
investigação
psicanalítica na tentativa de descobrir os
processos psíquicos encobertos que
determinam sua formação.
(D) São vários os mecanismos que o indivíduo
pode usar para realizar esta deformação da
realidade, chamados de mecanismos de
defesa. São processos realizados pelo ego
e são inconscientes, isto é, ocorrem
independentemente
da
vontade
do
indivíduo.

CARGO: PSICÓLOGO

23) Sobre a Terapia Familiar, informe se é

verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma
abaixo e depois assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.


) O diagnóstico é um processo dinâmico e
continuado
que
requer
reavaliação
periódica.
Os
objetivos
terapêuticos
dependem do problema apresentado e do
estágio do ciclo vital e devem adaptar-se às
circunstâncias de vida dos indivíduos e de
sua família.
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(A)
(B)
(C)
(D)

) O plano terapêutico será feito levando em
conta todos os aspectos do diagnóstico,
tendo em mente que a família e seus
membros
mudam
quando
vão
desaparecendo
os
obstáculos
ao
desenvolvimento, como resultado do
tratamento, e que, portanto, o diagnóstico é
um processo dinâmico e continuado que
requer reavaliação periódica. Mudanças
substanciais, pessoais e do grupo podem
não ocorrer na presença de transtornos
psiquiátricos. O plano terapêutico é
construído pela família.
) O sintoma psiquiátrico frequentemente se
manifesta em determinadas situações e não
em outras. Isso nos permite levantar a
hipótese de que os sintomas se perpetuam
porque seu aparecimento se associa com
comportamentos que ajudam a manter o
equilíbrio ou homeostase familiar.
) Durante a primeira entrevista é difícil
conhecer o paciente e sua família o
suficiente para poder estabelecer uma
hipótese diagnóstica, pois o diagnóstico é
um processo dinâmico que precisa ser
refeito ao longo do tratamento à medida que
a família e os indivíduos vão mudando.
) Segredos como adoção, maus-tratos e
casos
extraconjugais
podem
exigir
entrevistas
diagnósticas
individuais
concomitantes.
Pode
ser
também
necessário, já no início, o encaminhamento
para avaliação por outros especialistas.
V – F – V – F – F.
F – F – F – V – V.
V – F – V – F – V.
V – V – V – F – V.

24) Sobre o Código de Ética Profissional do

Psicólogo, assinale a alternativa correta.
(A) Em caso de interrupção do trabalho do

psicólogo, por quaisquer motivos, ele deverá
zelar pelo destino dos seus arquivos
confidenciais. Em caso de demissão ou
exoneração, o psicólogo deverá repassar
todo o material ao psicólogo que vier a
CARGO: PSICÓLOGO
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substituí-lo, ou lacrá-lo para posterior
utilização pelo psicólogo substituto. Em caso
de extinção do serviço de Psicologia, o
psicólogo responsável deverá eliminar
imediatamente todo material.
(B) Para realizar atendimento não eventual de
criança, adolescente ou interdito, o
psicólogo deverá obter autorização de todos
os seus responsáveis, observadas as
determinações da legislação vigente.
(C) O psicólogo, quando participar de greves ou
paralisações, garantirá que as atividades de
não sejam interrompidas e haja prévia
comunicação da paralisação aos seus
superiores.
(D) Ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o
psicólogo: levará em conta a justa
retribuição aos serviços prestados e as
condições do usuário ou beneficiário;
estipulará o valor de acordo com as
características da atividade e o comunicará
ao usuário ou beneficiário, antes do início do
trabalho a ser realizado; e assegurará a
qualidade
dos
serviços
oferecidos,
independentemente do valor acordado.
25) Sobre a Norma Operacional Básica do

Sistema Único de Assistência
(NOB/SUAS) é correto afirmar.

Social

(A) A Norma Operacional Básica do Sistema

Único de Assistência Social (NOB/SUAS)
disciplina a gestão pública da Política de
Assistência em todo território brasileiro,
exercida de forma sistêmica pelos entes
federativos, em consonância com a
Declaração Universal dos Direitos Humanos
e a Lei Orgânica da Assistência Social
(LOAS), de 1993.
(B) A
NOB/SUAS considerou em sua
construção as sugestões encaminhadas por
meio de consulta pública, por eventos
realizados em todo o Brasil com gestores,
técnicos e conselheiros estaduais, do
Distrito Federal e municipais, pelas
recomendações
das
Comissões
Intergestores Bipartites – CIB, por debates e
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pactuação da Comissão Intergestores
Tripartite - CIT, contribuições dos núcleos de
estudos, pesquisas e centros acadêmicos de
diferentes regiões do país, além de
contribuições por mensagem eletrônica,
entre outros.
(C) A NOB/SUAS é fundada em pacto entre os
entes federativos que assegura a unidade de
concepção e de âmbito da política de
assistência social em todo território nacional,
sob o paradigma dos direitos à proteção
social pública de seguridade social e à
defesa da cidadania do usuário. Assegura
ainda, a primazia e precedência da
regulação federal sobre essa atividade
pública, cuja dinâmica democrática sob
controle social prevê a participação do
governo e da sociedade na formulação e
controle das ações e o comando
descentralizado das ações em cada esfera
do governo.
(D) O conteúdo da NOB/SUAS estabelece: a)
funções do SUAS; b) funções da política
pública de assistência social para
aprimoramento da proteção social brasileira;
c) níveis de gestão do SUAS; d) instâncias
de articulação, pactuação e deliberação que
compõem o processo democrático de gestão
do SUAS; e) conselhos municipais de
assistência social; e
f) regras de
financiamento.
26) Sobre o Sistema Único de Assistência Social

(SUAS) assinale a alternativa correta.
(A) A política de assistência social, que tem por

funções a proteção social, a vigilância
socioassistencial e a defesa de direitos,
organiza-se sob a forma de sistema público
contributivo, descentralizado e participativo,
denominado Sistema Único de Assistência
Social (SUAS). A assistência social ocupase de prover proteção à vida, reduzir danos,
prevenir a incidência de riscos sociais,
independente de contribuição prévia, e deve
ser financiada com recursos previstos no
orçamento da União.
CARGO: PSICÓLOGO
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(B) A garantia de proteção socioassistencial

compreende: precedência da proteção
social básica, com o objetivo de prevenir
situações de risco social e pessoal; não
submissão do usuário a situações de
subalternização; desenvolvimento de ofertas
de serviços e benefícios que favoreçam aos
usuários do SUAS a autonomia, resiliência,
sustentabilidade, protagonismo, acesso a
oportunidades, condições de convívio e
socialização,
de
acordo
com
sua
capacidade, dignidade e projeto pessoal e
social; dimensão proativa que compreende a
intervenção planejada e sistemática para o
alcance dos objetivos do SUAS com
absoluta primazia da responsabilidade
estatal na condução da política de
assistência social em cada esfera de
governo; e reafirmação da assistência social
como política de seguridade social e a
importância da intersetorialidade com as
demais políticas públicas para a efetivação
da proteção social.
(C) O SUAS comporta três tipos de Gestão: a
União; dos Estados; e do Distrito Federal e
Municípios.
(D) A elaboração do Plano de Assistência Social
é de responsabilidade do órgão gestor da
política que o submete à aprovação do
conselho de assistência social. A União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios
deverão elaborar os respectivos Planos de
Assistência Social a cada 2 (dois) anos, de
acordo com os períodos de elaboração do
Plano Plurianual - PPA.
27) Sobre a Lei Orgânica da Assistência Social

é correto afirmar.
(A) A organização da assistência social tem

como base as seguintes diretrizes:
descentralização político-administrativa para
o Distrito Federal e os Municípios;
participação da sociedade, por meio de
organizações
representativas,
na
formulação das políticas e no controle das
ações em todos os níveis; e primazia da
responsabilidade da União na condução da
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política de assistência social em cada esfera
de governo.
(B) A assistência social rege-se pelos seguintes
princípios: supremacia do atendimento às
necessidades sociais sobre as exigências de
rentabilidade econômica; universalização
dos direitos sociais, a fim de tornar o
destinatário da ação assistencial alcançável
pelas demais políticas públicas; respeito à
dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao
seu direito a benefícios e serviços de
qualidade, bem como à convivência familiar
e
comunitária,
vedando-se qualquer
comprovação vexatória de necessidade; e
igualdade de direitos no acesso ao
atendimento, sem discriminação de qualquer
natureza, garantindo-se equivalência às
populações urbanas e rurais.
(C) A assistência social organiza-se pelos
seguintes tipos de proteção: proteção social
básica: conjunto de serviços, programas,
projetos e benefícios da assistência social
que visa a tratar e combater situações de
vulnerabilidade e risco social por meio do
desenvolvimento de potencialidades e
aquisições e do fortalecimento de vínculos
familiares e comunitários; e proteção social
especial: conjunto de serviços, programas e
projetos que tem por objetivo contribuir para
a reconstrução de vínculos familiares e
comunitários, a defesa de direito, o
fortalecimento das potencialidades e
aquisições e a proteção de famílias e
indivíduos para o enfrentamento das
situações de violação de direitos.
(D) As proteções sociais, básica e especial,
serão ofertadas precipuamente no Centro de
Referência de Assistência Social (Cras) e no
Centro de Referência Especializado de
Assistência Social (Creas), respectivamente,
e pelas entidades sem fins lucrativos de
assistência social de que trata o art. 3o desta
Lei.
28) Complete a lacuna abaixo e assinale a

alternativa que dá sentido correto ao
parágrafo.
CARGO: PSICÓLOGO
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Os profissionais da psicologia não devem adotar
o atendimento psicoterapêutico no CRAS. Assim,
esses profissionais não devem “patologizar” ou
categorizar os usuários do CRAS nos seus
atendimentos, mas intervir de forma a utilizar dos
seus recursos teóricos e técnicos para: a)
__________ os processos subjetivos que podem
gerar ou contribuir para a incidência de
vulnerabilidade e risco social de famílias e
indivíduos; b) __________ para a prevenção de
situações que possam gerar a ruptura dos
vínculos familiares e comunitários, e c)
__________ o desenvolvimento da autonomia
dos usuários do CRAS. Esses profissionais
devem fazer encaminhamentos psicológicos
para os serviços de saúde, quando necessários.
(A) analisar; contribuir; promover.
(B) estudar; colaborar; auxiliar.
(C) compreender; contribuir; favorecer.
(D) avaliar; colaborar; intermediar.
29) As psicoterapias de grupo surgiram a partir

da necessidade de se estender a um número
maior de pessoas as possibilidades de
atendimento psicoterápico. Sobre esse tema
é correto afirma.
(A) São alguns fatores terapêuticos na terapia

de grupo: fatores existenciais, instalação da
esperança, recapitulação corretiva e
comportamento imitativo.
(B) A técnica utilizada nos grupos é muito
variada e depende da dinâmica grupal, dos
objetivos, da duração, da forma como é feito
o agrupamento, de o grupo ser aberto ou
fechado e da orientação teórica que é
seguida.
(C) Os candidatos à terapia de grupo devem ter
um bom nível de entendimento do seu
próprio processo para participar e envolverse emocionalmente, capacidade de se
revelar (ter uma história anterior de serem
capazes de se envolver em grupos de forma
positiva), capacidade de se solidarizar e
empatizar com os problemas de outras
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pessoas e capacidade de se comprometer
em comparecer regularmente às sessões.
(D) A existência de um grupo pressupõe uma
série de características psicológicas que lhe
é intrínseca e, portanto, definidora de o que
é um grupo. Esse conjunto de características
se chama setting grupal e ocorre em todos
os grupos humanos, independentemente da
sua finalidade. Um terapeuta de grupo deve
compreendê-los
adequadamente
para
minimizar os seus efeitos obstrutivos e
maximizar os seus efeitos catalisadores de
mudanças e de crescimento emocional.
30) De acordo com a Psicoterapia Breve, analise

as afirmativas abaixo e assinale a opção
correta.
I. A técnica breve é assim denominada devido
ao seu tempo de duração ser inferior ao de
uma psicoterapia clássica. A limitação de
tempo na terapia provoca efeito estimulante
sobre o processo terapêutico e sobre o
comprometimento emocional. Por outro
lado, a psicoterapia breve mobiliza
rapidamente no paciente os problemas
relacionados com o fim de uma psicoterapia:
a angústia de separação, o luto e a dor. Para
evitar isso, é preciso estabelecer desde o
princípio um número definido de sessões ou
deixar em aberto desde o início a duração do
tratamento sem determinar um final para o
mesmo.
II. O objetivo é um dos pontos mais importantes
em psicoterapia, pois vai definir quais temas
serão trabalhados com o paciente mediante
suas necessidades. O objetivo em
psicoterapia breve permite que o terapeuta
organize suas atividades a serem
trabalhadas com o paciente mediante
tarefas estabelecidas.
III. Não é critério de contraindicação para a
psicoterapia
breve
pacientes
com
perturbações psíquicas mais graves.
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IV. Quando se fala em Psicoterapia Breve,
imediatamente vem à tona a questão do
tempo, uma vez que o “breve”, aqui, é
definido em comparação a um trabalho
considerado “longo”, no caso a psicanálise.
Mas não é só o tempo de duração que
diferencia estas formas de trabalho. A
Psicoterapia Breve é uma intervenção
terapêutica com tempo e objetivos limitados.
Os objetivos são estabelecidos a partir de
uma compreensão diagnóstica do paciente e
da delimitação de um foco, considerando-se
que esses objetivos sejam passíveis de
serem atingidos num espaço de tempo
limitado
(que
pode
ser
ou
não
preestabelecido), através de determinadas
estratégias clínicas.
V. As Psicoterapias Breves estão, em termos
técnicos, alicerçadas num tripé: foco, tempo
e objetivos.
(A) Estão corretas apenas as afirmativas I, IV e

V.
(B) Estão corretas apenas as afirmativas I e V.
(C) Estão corretas apenas as afirmativas III, IV e
V.
(D) Estão corretas apenas as afirmativas I e IV.
31) Sobre a Terapia Cognitivo Comportamental

é correto afirmar.
(A) Durante o processo terapêutico, o ponto

fundamental do trabalho é ensinar ao
paciente várias técnicas para que ele possa
identificar seus comportamentos funcionais
e disfuncionais.
(B) O questionamento socrático encoraja o
paciente a racionalizar informações, por
meio de perguntas que o levam a pensar e,
dessa forma, ter clareza e tomar decisões
racionais a partir de suas próprias
conclusões.
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(C) Um

dos pontos importante para a
abordagem cognitivo-comportamental é
conceitualizar as dificuldades em termos
cognitivos, levando-se em conta alguns
aspectos como: dados relevantes da
infância; problemas da vida atual; crenças
centrais; crenças e regras condicionais;
estratégias
compensatórias;
situações
vulneráveis; pensamentos automáticos;
emoções; comportamentos e integração de
todos os outros itens, em que o terapeuta
“monta uma história” sobre o paciente
baseado em todas as informações
levantadas.
(D) Por
meio da abordagem cognitivocomportamental, o paciente pode identificar
as distorções comportamentais, corrigi-las e,
consequentemente, apresentar melhora
clínica; ou seja, com a terapia cognitivocomportamental o paciente reavalia e
corrige
seus
comportamentos
e
pensamentos. É ajudado a pensar e a agir
de modo mais realista e adaptado sobre
seus problemas psicológicos, reduzindo
seus sintomas.
32) Sobre gestão do trabalho no SUAS, informe

se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se
afirma abaixo e depois assinale a alternativa
que apresenta a sequência correta.







) As despesas que envolvem a gestão do
trabalho devem estar expressas no
orçamento e no financiamento da política de
assistência social. Os entes federativos
deverão assegurar recursos financeiros
específicos para o cumprimento das
responsabilidades compartilhadas.
) Cabe a cada ente federativo instituir ou
designar, em sua estrutura administrativa,
setor ou equipe responsável pela gestão do
trabalho no âmbito do SUAS.
) Compreende-se por ações relativas à
valorização do trabalhador, na perspectiva
da desprecarização da relação e das
condições de trabalho, dentre outras: a
realização de concurso público; a instituição
de avaliação de desempenho; a instituição e
implementação de Plano de Capacitação e
Educação Permanente com certificação; a
adequação dos perfis profissionais às
necessidades do SUAS; a instituição das
Mesas de Negociação; a instituição de
planos de cargos, carreira e salários
(PCCS); a garantia de ambiente de trabalho
saudável e seguro, em consonância às
normativas de segurança e saúde dos
trabalhadores;
e
a
instituição
de
observatórios de práticas profissionais.

(A) F – F - V – V – V.
(B) V – V – V – F – V.





) A gestão do trabalho no SUAS compreende
o planejamento e a execução das ações
relativas à valorização do trabalhador e à
estruturação do processo de trabalho
institucional, no âmbito da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
) As ações de gestão do trabalho na União,
nos Estados, no Distrito Federal e nos
Municípios devem observar os eixos
previstos na Norma Operacional Básica de
Recursos Humanos do SUAS, na Lei
Orgânica da Assistência Social e nas
regulamentações específicas.

CARGO: PSICÓLOGO

(C) F – F – F – V – V.
(D) V – V – F – F – V.
33) Sobre os Benefícios, dos Serviços, dos

Programas e dos Projetos de Assistência
Social é correto afirmar.
(A) O benefício de prestação continuada é a

garantia de um salário-mínimo mensal à
pessoa com deficiência e ao idoso com 60
(sessenta) anos ou mais que comprovem
não possuir meios de prover a própria
manutenção nem de tê-la provida por sua
família.
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(B) O benefício de prestação continuada deve

ser revisto a cada 2 (dois) anos para
avaliação da continuidade das condições
que lhe deram origem. O pagamento do
benefício cessa no momento em que forem
superadas as condições referidas no caput,
ou em caso de morte do beneficiário e o
benefício será cancelado quando se
constatar irregularidade na sua concessão
ou utilização. O desenvolvimento das
capacidades
cognitivas,
motoras
ou
educacionais e a realização de atividades
não remuneradas de habilitação e
reabilitação, entre outras, não constituem
motivo de suspensão ou cessação do
benefício
da
pessoa
com
deficiência. Porém, a cessação do benefício
de prestação continuada concedido à
pessoa com deficiência
impede nova
concessão do benefício.
(C) Entendem-se por benefícios eventuais as
provisões suplementares e provisórias que
integram organicamente as garantias do
Suas e são prestadas aos cidadãos e às
famílias em virtude de nascimento, morte,
situações de vulnerabilidade temporária e de
calamidade pública. A concessão e o valor
dos benefícios de que trata este artigo serão
definidos pelos Estados, Distrito Federal e
Municípios e previstos nas respectivas leis
orçamentárias anuais, com base em critérios
e prazos definidos pelos respectivos
Conselhos de Assistência Social.
(D) Os projetos de enfrentamento da pobreza
compreendem a instituição de investimento
econômico-social nos grupos populares,
buscando
subsidiar,
financeira
e
tecnicamente, iniciativas que lhes garantam
meios, capacidade produtiva e de gestão
para melhoria das condições gerais de
subsistência, elevação do padrão da
qualidade de vida, a preservação do meioambiente e sua organização social. O
incentivo a projetos de enfrentamento da
pobreza assentar-se-á em mecanismos de
articulação e de participação da União e
Municípios e
de diferentes áreas
governamentais não governamentais.
CARGO: PSICÓLOGO
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34) Analise as afirmativas abaixo e assinale a

alternativa correta.
(A) O Conselho Nacional de Assistência Social

(CNAS), órgão superior de deliberação
colegiada, vinculado à estrutura do órgão da
Administração Pública Federal responsável
pela coordenação da Política Nacional de
Assistência
Social,
cujos
membros,
nomeados pelo Presidente da República,
têm mandato de 4 ( quatro) anos, não
permitida uma recondução.
(B) O Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS) é composto por 10 (dez) membros e
respectivos suplentes, cujos nomes são
indicados ao órgão da Administração
Pública
Federal
responsável
pela
coordenação da Política Nacional de
Assistência Social, de acordo com os
critérios seguintes: 5 (cinco) representantes
governamentais,
incluindo
1
(um)
representante dos Estados e 1 (um) dos
Municípios; e 5 (cinco) representantes da
sociedade civil, dentre representantes dos
usuários ou de organizações de usuários,
das entidades e organizações de assistência
social e dos trabalhadores do setor,
escolhidos em foro próprio sob fiscalização
do Ministério Público Federal.
(C) São as competências do Conselho Nacional
de Assistência Social: aprovar a Política
Nacional de Assistência Social e normatizar
as ações e regular a prestação de serviços
de natureza pública e privada no campo da
assistência social.
(D) O Conselho Nacional de Assistência Social
(CNAS) é presidido por um de seus
integrantes, eleito dentre seus membros,
para mandato de 1 (um) ano, permitida uma
única recondução por igual período.
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35) Sobre a Gestalt é correto afirmar.

(B) Censura pública e cassação do exercício

(A) A percepção é o ponto de partida e também

(C) Prisão.

um dos temas centrais dessa teoria. Os
experimentos com a percepção levaram os
teóricos da Gestalt ao questionamento de
um princípio implícito na teoria behaviorista
— que há relação de causa e efeito entre o
estímulo e a resposta — porque, para os
gestaltistas, entre o estímulo que o meio
fornece e a resposta do indivíduo, encontrase o processo de percepção. O que o
indivíduo percebe e como percebe são
dados importantes para a compreensão do
comportamento humano.
(B) Na visão dos gestaltistas, o comportamento
deveria ser estudado nos seus aspectos
mais específicos, levando em consideração
as condições que alteram o estímulo. Para
justificar essa postura, eles se baseavam na
teoria do isomorfismo, que supunha uma
unidade no universo, onde a parte está
sempre relacionada ao todo.
(C) A tendência da nossa percepção em buscar
a simetria permitirá a relação figura-fundo.
Quanto mais simétrica estiver a estrutura,
mais clara será a separação entre a figura e
o fundo. Quando isso não ocorre, torna-se
difícil distinguir o que é figura e o que é
fundo.
(D) O comportamento é determinado pela
percepção do estímulo e, portanto, estará
submetido à lei da boa-forma. O conjunto de
estímulos determinantes do comportamento
é denominado meio ou meio ambiental. São
conhecidos dois tipos de meio: o mental e o
comportamental.

(D) Prisão e cassação do exercício profissional.

profissional.

36) As transgressões dos preceitos do Código

de Ética Profissional do Psicólogo
constituem infração disciplinar. São algumas
penalidades que podem ser aplicadas
nesses casos.
(A) Suspensão do exercício profissional, por até

90 dias, ad referendum do Conselho Federal
de Psicologia.
CARGO: PSICÓLOGO

37) Sobre o Pacto de Aprimoramento do SUAS,

informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que
se afirma abaixo e depois assinale a
alternativa que apresenta a sequência
correta.









) O Pacto de Aprimoramento do SUAS
firmado entre a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios é o instrumento pelo
qual se materializam as metas e as
prioridades nacionais no âmbito do SUAS, e
se constitui em mecanismo de indução do
aprimoramento da gestão, dos serviços,
programas,
projetos
e
benefícios
socioassistenciais.
) A União acompanhará a realização das
prioridades e das metas contidas no Pacto.
) A realização do Pacto de Aprimoramento
do SUAS se dará a partir da definição das
prioridades e metas nacionais para cada ano
e do preenchimento do instrumento que
materializa o planejamento para o alcance
das metas.
) O acompanhamento dos Pactos de
Aprimoramento do SUAS, que estará a
cargo da União deverá orientar o apoio
técnico
e
financeiro
à
gestão
descentralizada para o alcance das metas
de aprimoramento da gestão, dos serviços,
programas,
projetos
e
benefícios
socioassistenciais do SUAS.
) Os indicadores que orientam o processo de
planejamento para o alcance de metas de
aprimoramento do SUAS serão apurados
anualmente, a partir das informações
prestadas nos sistemas oficiais de
informações e sistemas nacionais de
estatística. Os indicadores nacionais serão
instituídos
pelo
Ministério
do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Serão
incorporados
progressivamente
novos indicadores e dimensões, na medida
em que ocorrerem novas pactuações.
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(A) V – F – V – F – V.
(B) F – V – F – F – V.
(C) V – F – F – F – V.
(D) F – V – V – V – F.
38) Complete a lacuna abaixo e assinale a

alternativa que dá sentido correto ao
parágrafo.
A nova Psicologia Social desvincula-se da
tradição norte americana de ciência pragmática,
com intenções de __________ o comportamento
e __________, optando por uma ciência que, ao
__________ a compreensão que se tem da
realidade social e humana, permita ao homem
transformá-la. Assim, é um conhecimento que se
busca __________
para ser divulgado,
distribuído, discutido por um número maior de
pessoas,
extrapolando
os
muros
das
universidades. Esses aspectos são muito
importantes, porque abrem a possibilidade para
uma ciência comprometida com a __________,
abandonando de vez os modelos de ciência que
servem para justificar a desumanidade existente
em nossa sociedade, por considerar naturais
todas as desigualdades e formas de exploração.
(A) manter;

consolidá-lo;
mudança.
(B) analisar; mudá-lo;
alteração.
(C) prever;
muda-lo;
transformação.
(D) prever; manipulá-lo;
transformação.

modificar; crescer;
buscar;
melhorar;

consolidar;
crescer;

melhorar; produzir;

39) A Psicologia do Desenvolvimento estuda o

desenvolvimento do ser humano em todos
os seus aspectos, desde o nascimento até a
idade adulta. Sobre esse tema, é correto
afirmar.
(A) Todas as teorias do desenvolvimento partem

do pressuposto de que três aspectos do
desenvolvimento humano são indissociados,
mas elas podem enfatizar aspectos
diferentes, isto é estudar o desenvolvimento
CARGO: PSICÓLOGO

global a partir da ênfase em um dos
aspectos. Esses aspectos básicos são:
aspecto físico motor; aspecto intelectual; e
aspecto afetivo emocional.
(B) Segundo a teoria do desenvolvimento
humano de Piaget, no período Pré
operatório, no aspecto afetivo, surgem os
sentimentos interindividuais.
(C) Um pressuposto básico de Vigotski, em sua
teoria interacionista do desenvolvimento
humano, é que as origens das formas
superiores de comportamento consciente
devem ser achadas nas interações do
aspecto instrumental e do aspecto cultural
na infância.
(D) A Psicanálise estuda o desenvolvimento
humano a partir do desenvolvimento do
aspecto social, a partir do id, ego e
superego.
40) Sobre

Psicologia
correto afirmar.

da Aprendizagem,

é

(A) Encontramos um número bastante grande

de teorias da aprendizagem. Essas teorias
poderiam ser genericamente reunidas em
duas categorias: as teorias de cognitivistas e
as teorias comportamentais. Na primeira
categoria, estão as teorias que definem a
aprendizagem como um processo de
relação do sujeito com o mundo externo e
que tem consequências no plano da
organização interna do conhecimento. Na
segunda categoria, estão as teorias que
definem a aprendizagem pela interação do
sujeito com o meio ambiente e pelo
comportamento gerado a partir dessas
interações.
(B) De acordo com a Teoria Cognitivista da
Aprendizagem, aprendizagem é o processo
de organização das informações e de
integração do material á estrutura cognitiva.
Assim, a abordagem cognitivista não
diferencia a aprendizagem mecânica da
aprendizagem significativa.
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(C) As teorias da aprendizagem atribuem á

motivação tanto a facilidade quanto a
dificuldade para aprender. O estudo da
motivação considera três tipos variáveis que
interferem no processo de aprendizagem: a
fisiologia, o histórico social e as forças
psíquicas internas ao indivíduo.
(D) Dentro das teorias da Psicologia da
Aprendizagem, Vigotski construiu o conceito
de zona de desenvolvimento proximal,
referindo-se ás potencialidades da criança
que podem ser desenvolvidas a partir do
ensino sistemático e Piaget utilizou, para a
construção de suas ideias, o modelo
biológico, o homem é guiado pela busca do
equilíbrio entre as necessidades biológicas
fundamentais de sobrevivência e as
agressões ou restrições colocadas pelo
meio para satisfação destas necessidades.

CARGO: PSICÓLOGO
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