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INSTRUÇÕES
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▪

A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D).
Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique
imediatamente ao fiscal.
Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela
leitura eletrônica do cartão-resposta.
Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda
ou rasura.
Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do
início da prova.
Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem
fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook;
tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar.

GABARITO RASCUNHO
Apenas o fiscal de sala poderá destacar esta parte.

Nome do Candidato
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número
correspondente no Cartão-Resposta.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO

1

Lidar com as exigências de uma sociedade contemporânea com o imperativo da pressa e das incertezas, sem falar

2

na quase obrigação de estar sempre conectado, ligado e produtivo, não é fácil. Não raro, esse pacote provoca um

3

desequilíbrio do ritmo biológico, levando ao desenvolvimento de uma série de distúrbios igualmente contemporâneos.

4

Até a Justiça já começa a se preocupar com eles. Recentemente, uma decisão favoreceu uma jovem atendente de

5

telemarketing que teve uma crise nervosa e xingou um cliente. Demitida por justa causa, teve o desligamento revertido

6

ao ser constatado que sofria da síndrome de burnout. Acabou ganhando o direito a uma indenização da empresa.

7

Profissionais que vivem sob pressão extrema até que se sintam exauridos e incapazes de lidar com a rotina, muitas

8

vezes desenvolvendo comportamentos agressivos e crises de ansiedade são candidatos clássicos ao diagnóstico de burnout

9

(algo como apagado, em tradução livre). Mas essa não é, nem de longe, o único problema do tipo. Por trás deles está,

10

geralmente, uma condição conhecida da maioria: o estresse, que atinge, em diferentes níveis, 70% dos trabalhadores

11

brasileiros, segundo estudo da ISMA-BR, uma organização para pesquisa e prevenção da estafa no Brasil. Só o burnout

12

afetaria 30% da população economicamente ativa do país.

13
14

— O estresse em si não é uma doença, mas pode ser o gatilho, e é preciso estar alerta — explicou a psicóloga Ana
Maria Rossi, presidente da ISMA-BR.

15

O truque, segundo Ana Maria, é manter o ritmo. Não aquele imposto pelos fatores externos, mas o do corpo.

16

Enxergar a alimentação saudável, a atividade física, o lazer e o sono de qualidade como prioridades, e não meros

17

coadjuvantes. Isso significa estabelecer objetivos e impor limites, mesmo que, para isso, às vezes seja necessário reduzir

18

expectativas.

19

Foi o que precisou aprender um profissional de 36 anos do ramo de seguros. Ele conta que adorava o cargo de

20

coordenador, era produtivo, considerava-se um dos melhores do setor. Doava-se quase que integralmente, esquecia de

21

almoçar e até de ir ao banheiro. Por mais de uma década, sua rotina era de dez a 18 horas de trabalho diárias.

22

— Não percebi que estava me deixando levar demais — lembra-se. — Há três anos, notei que algo estava estranho;

23

num relatório que levava 30 minutos para fazer, comecei a gastar dois dias. Passei a ter dificuldade de me concentrar e

24

comunicar, gaguejava, estava exausto e, ainda assim, passava noites inteiras sem dormir; tinha crises de choro sem motivo,

25

dores de cabeça, gastrite… Cheguei a não conseguir nem tomar banho…

26

Levado pela esposa, começou o tratamento psicológico e, logo, precisou se afastar do trabalho. Nesse período,

27

chegou a pensar em suicídio. Voltou, depois de um tempo, para a mesma função. Porém, passado o ano seguinte no cargo

28

— garantido pelo direito de estabilidade —, foi demitido. Ele alega que até conseguia realizar os projetos, mas não na

29

velocidade ou da forma requeridas pela empresa.

30
31
32
33

Autoconhecimento é um fator-chave nesse processo, defende a psiquiatra Deborah Duwe, especialista em
tratamento de estresse:
— É preciso se conhecer e ter a qualidade de vida como um valor. Essas pessoas, quando chegam a uma situação
perigosa, param. É bom também ter alguém próximo que possa levantar o cartão amarelo.
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34

O chamado jetlag social, por exemplo, é uma sensação de cansaço permanente de quem tem muitos compromissos

35

e não consegue acompanhá-los. A qualidade de sono é a primeira a ser afetada. Há um total descompasso entre rotina e

36

relógio biológico. A referência, não à toa, é à fadiga provocada por viagens a lugares com o fuso horário diferente.

37

A doença da pressa é um sentimento ininterrupto de urgência, de fissura na contagem do tempo.

38

— É a sensação de que não vai dar tempo para nada. Daí surge a hostilidade a qualquer coisa ou pessoa que retarde

39

o desenvolvimento das tarefas. Por exemplo, alguém que venha querer conversar — explicou pesquisadora do Instituto

40

de Psicologia e Controle do Estresse, Marilda Lipp.

41

Numa sociedade cada vez mais conectada, a dependência da tecnologia também virou síndrome. Atinge cerca de

42

10% dos brasileiros, segundo estudos. Viciadas em internet e redes sociais ou incapazes de desligar o celular, as vítimas

43

têm até setor especializado para tratamento no Hospital das Clínicas de São Paulo.

44

— Está explodindo o número de dependentes do Facebook, do WhatsApp… Há pessoas que simplesmente não

45

conseguem se desligar hora nenhuma — comenta Deborah Duwe.

46

Por isso algumas iniciativas tentam ir no sentido contrário. Movimento internacional chamado Slow (lento) prega

47

uma desaceleração radical. Em alguns momentos, adeptos se encontram para não fazer absolutamente nada. E sem culpa.

48

[...].

49
FONTE: Por Flávia Molhorance para o globo.com – FONTE: http://stressclin.com.br/site/2018/10/25/estresse-o-maiorgatilho-para-as-sindromes-da-vida-moderna/
01) Da leitura do texto, pode-se concluir que a filosofia do
Slow (lento)
(A) é inteiramente utópico, já que acelerar faz parte da
natureza humana, sendo, pois, um impulso que a
pessoa carrega sempre consigo.
(B) induz as pessoas a descansar em lugar de trabalhar,
mesmo que tenham disposição e chances de produzir
mais.
(C) vai ao encontro da sociedade de consumo, pois a
desaceleração implica aumento de renda.

03) Há predicado verbal em
(A) “ao ser constatado” (L.6).
(B) “Profissionais [...] são candidatos clássicos ao
diagnóstico de burnout (algo como apagado, em
tradução livre).” (L.8/9).
(C) “O chamado jetlag social, por exemplo, é uma
sensação de cansaço permanente” (L.34).
(D) “A doença da pressa é um sentimento ininterrupto de
urgência” (L.37).

(D) preconiza uma cultura comportamental voltada para a
consecução de melhorar a qualidade de vida.

04) Há, respectivamente, ditongo, dígrafo e encontro
consonantal em

02) O texto se caracteriza por ser

(A) “sociedade” (L.1), pressa” (L.1) e “conectado” (L.2).
(B) “obrigação” (L.2), “extrema” (L.7) e “ritmo” (L.15).
(C) “precisou” (L.19), “gaguejava” (L.24) e “tempo”
(L.27).

(A) a narração de um fato real e atual, acrescida de
informações e considerações pessoais do autor.
(B) uma descrição, isenta de opiniões, consequências do
processo de estresse.
(C) uma dissertação com emprego de discurso
argumentativo em que há defesa do ponto de vista com
argumentação que se vale de outros enunciadores.
(D) um texto injuntivo, com características prescritivas,
que visa ao convencimento do leitor a respeito de
determinada característica da atualidade.
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(D) “porém” (L.27), “defende” (L.30) e “desligar” (L.45).
05) Sobre os termos ou expressões transcritos é correto
afirmar
(A) A palavra “só” (L.11) expressa ideia de exclusão.
(B) Na palavra “horas” (L.21), o “-h” representa uma
consoante brasileira.
(C) A expressão “ou” (L.29) expressa ideia de exclusão.
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(D) O termo “pessoas”, em “Há pessoas” (L.44), não
mudará de função sintática caso haja a substituição do
verbo haver pelo verbo existir.
06) A alternativa em que o termo transcrito restringe o
sentido do nome é a
(A)
(B)
(C)
(D)

“desequilíbrio” (L.3).
“de lidar” (L.7).
“permanente” (L.34)
“absolutamente” (L.47).

07) De referência ao texto, pode-se afirmar
(A) “quase” (L.2) expressa limite.
(B) “até” (L.21) pode ser retirado da frase sem prejuízo
sintático-semântico.
(C) “por exemplo” (L.39) exprime ideia de retificação.
(D) “alguns” (L.47) individualiza “momentos” (L.47).
08) O nome é o núcleo da informação em
(A) “xingou um cliente” (L.5).
(B) “tinha crises de choro sem motivo” (L.24).
(C) “Há um total descompasso entre rotina e relógio
biológico” (L.35/36).
(D) “a dependência da tecnologia também virou
síndrome.” (L.41).
09)
I.
II.

Ele alega que até conseguia realizar os projetos,
mas não na velocidade ou da forma requeridas pela
empresa. (L.28/29).

Em relação ao item I, o item II introduz uma ideia de
(A)
(B)
(C)
(D)

ressalva.
explicação.
conclusão.
conformidade.

10) Há correspondência modo-temporal entre a forma
verbal simples “precisou” (L.26) e a composta
(A)
(B)
(C)
(D)

tivesse precisado.
tinha precisado.
teria precisado.
tem precisado.

11) Sobre os termos “como” (L.32) e “até” (L.43),
devidamente contextualizados, é correto afirmar que,
respectivamente, podem ser substituídos por

CARGO: PSICÓLOGO

(A)
(B)
(C)
(D)

na qualidade de e inclusive.
logo que e além disso.
conforme e igualmente.
de que maneira e tal qual.

12) Exerce a mesma função sintática
trabalhadores” (L.10) a expressão
(A)
(B)
(C)
(D)

de

“dos

“de telemarketing” (L.4/5).
“da estafa” (L.11).
“do país” (L.12).
“das tarefas” (L.39).

13) A análise linguística de elementos que estruturam o
primeiro parágrafo do texto está correta em
(A) “o” e “um”, em “Foi o que precisou aprender um
profissional de 36 anos” (L.19), pertencem à mesma
classe gramatical.
(B) O vocábulo “que, em “Doava-se quase que
integralmente” (L.20), por ser expletivo, por ser
retirado da frase sem provocar alteração sintática.
(C) O termo preposicionado “de que não vai dar tempo
para nada” (L.38) modifica o sentido do nome
“sensação” (L.38), especificando-o.
(D) A forma pronominal “algumas”, em “Por isso algumas
iniciativas tentam ir no sentido contrário.” (L.46), se
transposta para depois do substantivo, o sentido do
período em que está inserida permanece invariável.
14) A função dos parênteses que aparecem na linha 09, no
fragmento “(algo como apagado, em tradução livre)”
é
(A) isolar uma sintetização ao pensamento expresso antes.
(B) introduzir uma explicação ao termo da afirmação
anterior.
(C) acrescentar um dado a mais na afirmativa.
(D) intercalar uma advertência sobre o assunto em pauta.
15) A alternativa em que o trecho em negrito e sublinhado
não estabelece uma relação de dependência sintática
com a ideia principal é
(A) “é preciso estar alerta”. (L.13).
(B) “Ele conta que adorava o cargo de coordenador”
(L.19/20).
(C) “É bom também ter alguém próximo” (L.33).
(D) “É a sensação de que não vai dar tempo para nada”
(L.38).
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16) A Unidade Central de Processamento (CPU), chamada
de processador, é o cérebro de um computador. A
velocidade do processador diz apenas a velocidade
com a qual o processador efetua seus cálculos internos,
pois não é apenas a velocidade do processador que dita
o desempenho da máquina. O Clock da memória por
exemplo, refere-se:
(A) A velocidade com a qual o processador troca dados
com a memória RAM.
(B) O tamanho da memória cache.
(C) A capacidade cálculo da Unidade Lógica de Controle.
(D) O tamanho da memória RAM.

QUESTÕES DE 16 A 20
20) Se colocarmos o computador em hibernação no
Microsoft Windows 10, temos que:
(A) O Windows continua rodando e os dados ficam em
memória RAM.
(B) Haverá pouco consumo de energia.
(C) A disponibilidade do computador é rápida, de mais ou
menos 20 segundos.
(D) Se houver a interrupção de energia, pode haver perda
de dados.

17) Em que tipo de Spyware, sua ativação, em muitos
casos, é condicionada a uma ação prévia do usuário,
como o acesso a um site específico de comércio
eletrônico ou de Internet Banking?
(A)
(B)
(C)
(D)

Backdoor.
Trojan Dropper.
Keylogger.
Rootkit.

18) Informação é um dado processado de uma forma
significativa para o usuário e que tem valor real ou
percebido para decisões correntes e posteriores. O
dado isolado não conduz à compreensão dos fatos ou
situações, pois ele se caracteriza, dentre outras, por:
(A)
(B)
(C)
(D)

Exigir consenso em relação ao significado.
Ser facilmente estruturado.
Ser frequentemente tácito.
Requerer unidade de análise.

19) Dentro do Microsoft Excel 2013, ao se fazer uma soma
de valores que estejam em outra planilha, ou seja,
quando na planilha matriz algum valor é alterado, a
planilha que possui referência com ela também é
alterada, estamos utilizando o seguinte recurso:
(A)
(B)
(C)
(D)

Referência Absoluta.
Referência Mista.
Referência Relativa.
Referência 3D.

CARGO: PSICÓLOGO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Sobre as diversas técnicas e abordagens psicológicas,
informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se
afirma abaixo e depois assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.
( ) De uma forma geral, as abordagens de Psicoterapia
Breve apresentam as seguintes características técnicas:
terapeutas mais ativos, que estimulam o desenvolvimento
da aliança terapêutica e transferência positiva; focalização
em conflitos específicos ou temas definidos previamente no
início da terapia; manutenção de foco de trabalho e
objetivos definidos; atenção dirigida para as experiências
atuais do paciente, inclusive os sintomas; e ênfase na
situação transferencial da dimensão do “aqui e agora”, que
não necessariamente é correlacionada ao passado.
( ) Na Terapia Familiar, a procura de atendimento costuma
ocorrer por meio de um membro da família, que se diz
necessitado de tratamento ou que busca ajuda para um
familiar identificado como problemático pelo grupo. A
organização do primeiro encontro terapêutico dependerá da
avaliação inicial da situação. A primeira conversa telefônica
frequentemente já contém um componente terapêutico, de
alívio da ansiedade.
( ) A terapia comportamental é a aplicação do conjunto
dos conhecimentos psicológicos, adquiridos segundo os
princípios da metodologia científica, à compreensão e
solução de problemas clínicos. É uma prática de ajuda
psicoterápica baseada na ciência e na filosofia
caracterizadas por uma concepção naturalista e determinista
do comportamento humano. elaboração terapêutica segue
os preceitos do método científico na análise e mensuração
dos problemas do paciente, na adaptação das técnicas e
métodos aos seus problemas específicos, na avaliação dos
resultados e na depuração das técnicas ao essencial.
Preocupa-se com resultados fundamentados e baseados em
evidências.
( ) A visão teórica da Terapia Cognitiva está baseada na
ideia de que os sentimentos e os comportamentos do
indivíduo são determinados pelo modo como ele estrutura o
mundo, suas cognições. Desse modo, o objetivo do
terapeuta cognitivo produzir mudanças cognitivas, ou seja,
mudanças no pensamento e nas crenças do paciente com o
intuito que ocorra mudança emocional e comportamental
duradoura.
( ) A percepção de um acontecimento, do mundo externo
ou do mundo interno, pode ser algo muito constrangedor,
doloroso, desorganizador. Para evitar este desprazer, a
pessoa “deforma” ou suprime a realidade — deixa de
registrar percepções externas, afasta determinados
CARGO: PSICÓLOGO

QUESTÕES DE 21 A 40
conteúdos psíquicos, interfere no pensamento. São vários os
mecanismos que o indivíduo pode usar para realizar esta
deformação da realidade, chamados de mecanismos de
defesa. São processos realizados pelo superego e são
inconscientes, isto é, ocorrem independentemente da
vontade do indivíduo. A Projeção, um tipo de mecanismo
de defesa, é uma confluência de distorções do mundo
externo e interno. O indivíduo localiza (projeta) algo de si
no mundo externo e não percebe aquilo que foi projetado
como algo seu que considera indesejável. É um mecanismo
de uso frequente e observável na vida cotidiana.
(A)
(B)
(C)
(D)

V – F – V – F – V.
F – F – V – V – V.
F – F – V – V – F.
V – V – V – F – F.

22) Complete a lacuna.
Toda a psicologia é social. Esta afirmação não significa
reduzir as áreas específicas da Psicologia à Psicologia
Social, mas sim cada uma assumir dentro de sua
especificidade a natureza __________ do ser humano.
(A)
(B)
(C)
(D)

política
social
histórico-econômica
histórico-social

23) O grupo, como modalidade de cuidado coletivo à
população, tem se tornado frequente nos serviços de
saúde, devido ao seu reconhecimento enquanto prática
de educação em saúde. Sobre esse tema, analise as
afirmativas abaixo e assinale a correta.
I.

II.

O cuidado em grupo envolve, a partir de relações
interpessoais, a constituição de subjetividade e do
psiquismo, a elaboração do conhecimento e a
aprendizagem em saúde.
Uma teoria de grupo legitimada na área da saúde é o
Grupo Operativo, que foi elaborada por PichonRivière, psiquiatra e psicanalista, na década de 1940.
O objetivo do Grupo Operativo é promover um
processo de aprendizagem para os participantes, o
qual é compreendido como uma leitura crítica da
realidade, uma atitude investigadora, uma abertura
para as dúvidas e para as novas inquietações. Este
processo coloca em evidência a possibilidade de uma
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III.

nova elaboração de conhecimento, de integração e de
questionamentos acerca de si e dos outros
A análise das demandas de saúde visa identificar os
problemas de saúde da população e seus fatores
causais, os quais fornecem suporte para a efetivação
do grupo na região em que a unidade de saúde está
estabelecida.

(A) Estão corretas apenas as afirmativas I e III .
(B) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
(C) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.
(D) Está correta apenas a afirmativa I.
24) Sobre a Psicoterapia Grupal é correto afirmar.
(A) A psicoterapia grupal e a individual têm a mesma
eficácia, porém ainda assim precisamos tentar prever
quais são os aspectos dos pacientes que indicam um
bom ou mau resultado no grupo. Nesse sentido,
podemos pensar em três aspectos: diagnóstico clínico,
características individuais e motivação.
(B) A Dinâmica Grupal é um conjunto de regras e
combinações que organizam e possibilitam o processo
grupal terapêutico. São as “regras do jogo”. Inclui os
aspectos práticos do tratamento: local, horário,
frequência e duração das sessões, honorários, férias,
número de participantes, grupo aberto ou fechado, etc.
Ao mesmo tempo, também funciona como um
“organizador psicológico” que estabelece limites e
funções e proporciona a segurança necessária para os
pacientes poderem se desnudar ao longo do
tratamento. É importante para as interações
necessárias.
(C) A terapia de grupo oferece ao terapeuta, por meio da
interação de seus integrantes, um acesso privilegiado
aos conflitos e relacionamentos (vínculos) que eles
estabelecem, podendo assim abordar e tratar as
patologias existentes. Isso constitui a principal
diferença entre a psicoterapia psicodinâmica
individual e a de grupo: enquanto nos grupos as
relações intersubjetivas (vínculos) fazem parte do
aqui-e-agora, no tratamento individual essas relações
estão no lá-e-então e são apenas relatadas pelo
paciente.
(D) É inerente ao grupo a formação de um campo grupal
dinâmico com a presença de fantasias, desejos,
expectativas, ansiedades, resistências, transferências,
identificações, papéis, etc. Assim como um
organismo, o grupo busca sempre um estado de
equilíbrio (homeostasia) entre essas emoções,
tentando mantê-las, especialmente a ansiedade, em
CARGO: PSICÓLOGO

níveis toleráveis. Quando esse equilíbrio não ocorre,
surgem conflitos no grupo, expressos por reações
como subgrupos, perda de coesão, saída de
participantes, surgimento de “bodes expiatórios”, ou
mesmo a dissolução do grupo. São as chamadas
Reações de Gatilho (formas de defesa).
25) Sobre a Psicologia Institucional, complete as lacunas
abaixo e assinale a alternativa que dá sentido correto
ao parágrafo.
Não interessa estudar o __________ das instituições no
desenvolvimento da personalidade de cada indivíduo que
nela trabalha, mas sim, a ___________ psicológica que nela
se desenvolve, na medida em que, por um lado, o indivíduo
tem sua personalidade afetada pela dinâmica ___________
e, por outro, é parte integrante da mesma e deposita uma
parcela de sua ___________ nas redes institucionais.
Assim, a instituição oferece ao indivíduo um suporte à sua
personalidade e deve ser um espaço que ofereça meios de
__________ e de desenvolvimento da personalidade.
Quanto mais fragilizada e pouco integrada a personalidade
de cada indivíduo se apresentar, mais o sujeito precisará
desse suporte e mais dependente será da__________. É fácil
perceber que, nessas circunstâncias, a mudança proposta
pela
Psicologia
Institucional
parecerá
bastante
___________, isso porque, ao mesmo tempo em que a
instituição funciona como meio de organização, regulação e
controle social, ela é um instrumento de __________ da
personalidade. Nesse sentido, podemos entender que a
instituição apresenta processos de reparação e de defesa
contra as ___________, tornando-se, assim, depositária das
partes mais ___________ da personalidade dos indivíduos
que nelas trabalham. Por essas razões, o trabalho da
Psicologia necessita ser efetuado com muita delicadeza, de
modo a não suscitar __________ capazes de anulá-lo.
(A) impacto; influência; grupal; personalidade; mudança;
instituição; segura; equilíbrio; angústias; inseguras;
ameaças.
(B) papel; dinâmica; institucional; personalidade;
crescimento; instituição; ameaçadora; equilíbrio;
ansiedades; imaturas; resistências.
(C) impacto; influência; institucional; personalidade;
mudança; instituição; ameaçadora; equilíbrio;
angústias; fragilizadas; resistências.
(D) papel; influência; grupal; personalidade; crescimento;
instituição; segura; equilíbrio; ansiedades; imaturas;
resistências.
26) Sobre a Psicoterapia Familiar, analise as afirmativas
abaixo e assinale a opção correta.
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(A) Na Psicoterapia Familiar, segredos como adoção,
maus-tratos e casos extraconjugais podem exigir
entrevistas diagnósticas individuais concomitantes.
(B) As fases do ciclo vital da família dividem-se em:
individuação do adulto, casamento, nascimento dos
filhos, e o chamado “ninho vazio” ou família da
maturidade. Conhecer as mudanças que ocorrem ao
longo do ciclo vital das famílias orienta o tratamento.
(C) A terapia familiar originou-se da insatisfação de
muitos clínicos com a evolução muito lenta de
pacientes quando tratados individualmente ou
frustrados com o fato de que, muitas vezes, tais
progressos eram neutralizados por outros membros da
família. A partir dessas constatações, passaram a
desconsiderar o indivíduo, e considerar a família,
como o foco para compreender o surgimento e a
manutenção da psicopatologia. Nesse novo marco
conceitual, a atenção é voltada para o contexto familiar
no qual um problema individual ocorre, para as
consequências desse problema sobre os demais
indivíduos, e para a maneira pela qual cada membro
influencia os demais e é por eles influenciado. O
terapeuta de família dá atenção à estrutura familiar
(como ela se constitui, se organiza e se mantém) e aos
seus processos (como ela se adapta e evolui ao longo
do tempo) simultaneamente.
(D) Na Psicoterapia Familiar, é construído em conjunto
com a família sob a liderança do paciente referido.
Leva em conta as necessidades individuais do paciente
identificado e as influências familiares que exerce e
sofre.
27) De acordo com o Código de Ética Profissional do
Psicólogo é correto afirmar.
(A) O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na
promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e
da integridade do ser humano, apoiado nos valores que
embasam a Constituição Federal de 1988 e a
Declaração Universal dos Direitos Humanos.
(B) Ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o psicólogo
deverá observar as seguintes orientações: levar em
conta a justa retribuição aos serviços prestados e
estipular o valor de acordo com as características da
atividade,
(C) O psicólogo, quando participar de greves ou
paralisações, garantirá que: as atividades de
emergência não sejam interrompidas; e haja prévia
comunicação da paralisação aos usuários ou
beneficiários dos serviços atingidos pela mesma.
CARGO: PSICÓLOGO

(D) As transgressões dos preceitos do Código constituem
infração disciplinar, com a aplicação das seguintes
penalidades, na forma dos dispositivos legais ou
regimentais: advertência; multa; suspensão do
exercício profissional, por até 30 dias, ad referendum
do Conselho Federal de Psicologia; e cassação do
exercício profissional, ad referendum do Conselho
Federal de Psicologia.
28) Sobre os tipos e níveis de gestão do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) é correto afirmar.
(A) As Responsabilidades de Aprimoramento do Sistema
são aquelas que, para além das responsabilidades
básicas, ao serem assumidas pelo Município,
possibilitarão o acesso a incentivos específicos.
(B) São algumas das responsabilidades do Estado na
gestão da assistência social: gerir os recursos federais
e estaduais destinados ao co financiamento das ações
continuadas de assistência social dos municípios não
habilitados aos níveis de gestão propostos; coordenar,
gerenciar, executar e co financiar programas de
capacitação de gestores, profissionais, conselheiros e
prestadores de serviços; definir parâmetros de custeio
para as ações de proteção social básica e especial; e
organizar, coordenar e monitorar o Sistema Estadual
de Assistência Social.
(C) O Estado assume a gestão da assistência social, fora de
seu âmbito de competência.
(D) No caso da Gestão Estadual, três níveis são possíveis:
Inicial, Básica e Plena.
29) São alguns eixos estruturantes da gestão do SUAS:
(A) Precedência da gestão pública da política;
matricialidade
sociofamiliar;
informação,
monitoramento, avaliação e sistematização de
resultados.
(B) Territorialização;
centralização
políticoadministrativa; fortalecimento da relação democrática
entre estado e sociedade civil.
(C) Participação popular/cidadão usuário; qualificação de
estratégias de atendimento; financiamento partilhado
entre os entes federados.
(D) Desvalorização da presença do controle social;
precedência da gestão pública da política; qualificação
de recursos humanos.
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30) O SUAS organiza as ações da assistência social em
dois tipos de proteção social. São elas:
(A) Proteção Primária e Proteção Secundária.
(B) Atenção Social de Baixo Risco e Atenção Social de
Alto Risco.
(C) Proteção Social Básica e Proteção Social Especial.
(D) Benefícios Sociais e Programas Sociais.
31) De acordo com o Estatuto da Criança e do
Adolescente, analise as afirmativas abaixo e assinale a
opção correta.
I.

II.

III.
IV.

V.

Considera-se criança, para os efeitos desse estatuto,
a pessoa até doze anos de idade completos, e
adolescente aquela entre treze e dezoito anos de
idade.
Ao assumir a guarda ou a tutela, o responsável
prestará compromisso de bem e fielmente
desempenhar o encargo, mediante termo nos autos.
A tutela será deferida, nos termos da lei civil, a
pessoa de até 18 (dezoito) anos completos.
O adotando deve contar com, no máximo, dezoito
anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda
ou tutela dos adotantes.
É proibido qualquer trabalho a menores de quatorze
anos de idade, salvo na condição de aprendiz. Ao
adolescente até quatorze anos de idade é assegurada
bolsa de aprendizagem. Ao adolescente aprendiz,
maior de quatorze anos, são assegurados os direitos
trabalhistas previdenciários. Ao adolescente
portador de deficiência é assegurado trabalho
protegido.

Estão corretas apenas as afirmativas:
(A) II, IV e V.
(B) I, II e V.
(C) III, IV e V.
(D) I, II e IV.
32) Sobre o CRAS e o CREAS, informe se é verdadeiro
(V) ou falso (F) o que se afirma abaixo e depois
assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta.
( ) O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS)
é uma unidade pública estatal descentralizada da política de
assistência social, responsável pela organização e oferta de
serviços da proteção social básica do Sistema Único de
Assistência Social (SUAS) nas áreas de vulnerabilidade e
CARGO: PSICÓLOGO

risco social dos municípios e DF. Dada sua capilaridade nos
territórios, se caracteriza como a principal porta de entrada
do SUAS, ou seja, é uma unidade que possibilita o acesso
de um grande número de famílias à rede de proteção social
de assistência social.
( ) Ao afirmar-se como unidade de acesso aos direitos
sócio assistenciais, o CRAS efetiva a referência e a
transferência do usuário na rede sócio assistencial do
SUAS: A função de referência se materializa quando a
equipe processa, no âmbito do SUAS, as demandas oriundas
das situações de vulnerabilidade e risco social detectadas no
território, de forma a garantir ao usuário o acesso à renda,
serviços, programas e projetos, conforme a complexidade
da demanda e a transferência é exercida sempre que a
equipe do CRAS recebe encaminhamento do nível de maior
complexidade (proteção social especial) e garante a
proteção básica, inserindo o usuário em serviço, benefício,
programa e/ou projeto de proteção básica.
( ) O papel do CRAS no SUAS define suas competências
que, de modo geral, compreendem: • ofertar e referenciar
serviços especializados de caráter continuado para famílias
e indivíduos em situação de risco pessoal e social, por
violação de direitos, conforme dispõe a Tipificação
Nacional de Serviços Sócio assistenciais; • a gestão dos
processos de trabalho na Unidade, incluindo a coordenação
técnica e administrativa da equipe, o planejamento,
monitoramento e avaliação das ações, a organização e
execução direta do trabalho social no âmbito dos serviços
ofertados, o relacionamento cotidiano com a rede e o
registro de informações, sem prejuízo das competências do
órgão gestor de assistência social em relação à Unidade
( ) Considerando o papel do CREAS e competências
decorrentes, destaca-se que a este também cabe: • ocupar
lacunas provenientes da ausência de atendimentos que
devem ser ofertados na rede pelas outras políticas públicas
e/ou órgãos de defesa de direito; • Ter seu papel
institucional confundido com o de outras políticas ou
órgãos, e por conseguinte, as funções de sua equipe com as
de equipes inter profissionais de outros atores da rede,
como, por exemplo, da segurança pública (Delegacias
Especializadas, unidades do sistema prisional, etc), órgãos
de defesa e responsabilização (Poder Judiciário, Ministério
Público, Defensoria Pública e Conselho Tutelar) ou de
outras políticas (saúde mental, etc.); • assumir a atribuição
de investigação para a responsabilização dos autores de
violência, tendo em vista que seu papel institucional é
definido pelo papel e escopo de competências do SUAS.
(A) V – V – F – F.
(B) V – F – F – F.
(C) F – V - V – F.
(D) F – F – V – V.
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33) Sobre o Centro de Referência de Assistência Social
(CRAS), informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o
que se afirma abaixo e depois assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.
( ) O CRAS deve funcionar, no mínimo, por 40 horas
semanais, 5 dias por semana, 8 horas por dia. Somente é
considerado que o CRAS está em funcionamento por 8
horas se houver a presença da equipe de referência completa
durante este período.
( ) Todo CRAS em funcionamento terá de ofertar
obrigatoriamente o serviço PAIF. A existência do CRAS
está necessariamente vinculada ao funcionamento desse
serviço, cofinanciado ou não pelo Governo Federal.
Reconhece-se, portanto, ser atribuição exclusiva do poder
público, o trabalho social com famílias, sendo esta a
identidade que deve ser expressa no espaço físico do CRAS.
O CRAS que não oferta o serviço PAIF, não poderá ser
identificado como CRAS. Não existe CRAS sem PAIF.
( ) A localização do CRAS é fator determinante para que
ele viabilize, de forma centralizada, o acesso aos direitos
socioassistenciais. O CRAS deve ser instalado
prioritariamente em locais de maior concentração de
famílias em situação de vulnerabilidade, com concentração
de famílias com renda per capita mensal de até 1 salário
mínimo, com presença significativa de famílias e indivíduos
beneficiários dos programas de transferências de renda.
(A) F – V - V.
(B) V – V – V.
(C) F – F – F.
(D) V – V – F.
34) Sobre a atuação do psicólogo no CRAS é correto
afirmar.
(A) O psicólogo nem sempre pode participar de todas as
ações do CRAS, mas deve articular a sua atuação a um
plano de trabalho elaborado em conjunto com a equipe
interdisciplinar. As ações devem ter caráter contínuo e
levar em conta que o público-participante do CRAS é
a população em situação de vulnerabilidade social
decorrente da pobreza, privação e/ou fragilização de
vínculos efetivos relacionais e de pertencimento social
(discriminações etárias, étnicas, de gênero ou por
deficiências, dentre outras).
(B) Segundo as orientações técnicas do Ministério d
Saúde, as ações dos profissionais que atuam no CRAS
devem provocar impactos na dimensão da
subjetividade política dos usuários, tendo como
diretriz central a construção do protagonismo e da
autonomia, na garantia dos direitos com superação das
CARGO: PSICÓLOGO

condições de vulnerabilidade social e potencialidades
de riscos.
(C) As atividades do psicólogo no CRAS devem estar
voltadas para a atenção e prevenção a situações de
risco, objetivando atuar nas situações de
vulnerabilidade por meio do fortalecimento dos
vínculos familiares e comunitários e por meio do
desenvolvimento de potencialidades e aquisições
pessoais e coletivas.
(D) A prática profissional do psicólogo junto a políticas
públicas de Assistência Social não é a de um
profissional da área social, mas da psicologia
produzindo suas intervenções em serviços, programas
e projetos afiançados na proteção social básica, a partir
de um compromisso ético e político de garantia dos
direitos dos cidadãos ao acesso à atenção e proteção da
Assistência Social.
35) Sobre a Terapia Familiar marque a alternativa
incorreta.
(A) A função protetora do sintoma e a presença de
transtorno psiquiátrico: 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 sistema familiar fechado.
(B) As fases do ciclo vital da família dividem-se em:
individuação do adulto, casamento, nascimento do
primeiro filho, família com filhos pequenos, família
com filhos adolescentes e o chamado “ninho vazio” ou
família da maturidade. Conhecer as mudanças que
ocorrem ao longo do ciclo vital das famílias orienta o
tratamento.
(C) Nessa visão sistêmica do tratamento dos problemas de
saúde, são necessários conhecimentos que permitam
abordar o conjunto da família como contextoproblema e recurso terapêutico. Existem cinco
possíveis níveis de envolvimento clínico com as
famílias durante a intervenção terapêutica: ênfase
mínima nos assuntos familiares; colaboração com a
família para trocar informações ou aconselhar;
abordagem de apoio atendendo às necessidades da
família; abordagem sistêmica da família com
avaliação sistemática e planejamento de intervenção;
e terapia familiar.
(D) O processo psicoterapêutico envolve todo o grupo
familiar ou parte dele no tratamento de problemas
individuais e/ou das relações. A terapia
frequentemente é focal e de curta duração, com grande
poder preventivo. Pode, também, envolver outros
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sistemas importantes como a escola, a vizinhança e as
instituições.
36) A assistência social rege-se pelos seguintes princípios:
I.
II.

III.

IV.

V.

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.
igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem
discriminação de qualquer natureza, garantindo-se
equivalência às populações urbanas e rurais.
divulgação ampla dos benefícios, serviços,
programas e projetos assistenciais, bem como dos
recursos oferecidos pelo Poder Público e dos
critérios para sua concessão.

Estão corretas apenas as afirmativas:
(A) I, II, III, IV e V.
(B) I, II e V apenas.
(C) III, IV e V apenas.
(D) I, II e IV apenas.
37) Sobre os indicadores que orientam o processo de
planejamento para o alcance de metas de
aprimoramento do Sistema Único da Assistência
Social (SUAS) é correto afirmar, EXCETO:
(A) Serão reavaliados bianualmente.
(B) Serão incorporados, progressivamente, na medida em
que ocorrerem novas pactuações.
(C) Serão instituídos, a nível nacional, pelo Ministério do
Desenvolvimento Social.
(D) Serão apurados a partir das informações prestadas nos
sistemas oficiais de informações e sistemas nacionais
de estatística.
38) Considerando o caráter ético-político do Serviço
Social e as relações com o mercado de trabalho,
marque (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso:
( ) As relações estabelecidas com sujeitos sociais distintos
e as instituições empregadoras de diferentes naturezas
condicionam o processamento do trabalho cotidiano e o
significado social dos seus resultados.
( ) Os assistentes sociais, enquanto cidadãos e
trabalhadores, tornam-se parte de um “sujeito coletivo”, que
CARGO: PSICÓLOGO

partilha concepções e realizam, em comum, atos
teleológicos articulados e dirigidos a uma mesma
finalidade, como parte da comunidade política.
( ) O Serviço Social foi regulamentado como uma
“profissão liberal”, porém o exercício da profissão é
tensionado pela compra e venda da força de trabalho
especializada.
( ) Por tratar-se de uma categoria profissional cravejada
por diferenças sociais e ideológicas, identifica-se com as
relações de poder entre governados e governantes,
confundindo-se com a política social.
Marque a alternativa
CORRETA:
(A)
(B)
(C)
(D)

que

apresenta

a

sequência

V, V, F, V.
V, V, V, F.
F, F, V, V.
V, V, F, F.

39) Os projetos profissionais, inclusive o projeto ético-político do Serviço Social, apresentam a auto imagem
de uma profissão, elegem os valores que a legitimam
socialmente, delimitam e priorizam os seus objetivos
e funções, formulam os requisitos (teóricos,
institucionais e práticos) para o seu exercício,
prescrevem normas para o comportamento dos
profissionais e estabelecem as balizas da sua relação
com os usuários de seus serviços, com as
outras profissões e com as organizações e institui
ções sociais, privadas e públicas
(NETTO,1999).
Considerando o contexto, são elementos constitutivos
do projeto
ético-político
do
Serviço Social,
EXCETO:
(A) Crítica radical a ordem social vigente.
(B) Explicitação de princípios e valores ético-políticos.
(C) Matriz teórico‐metodológica na qual se ancora.
(D) Organização política coletiva
setores mais conservadores.

associada

aos

40) Os serviços de acolhimento para crianças e
adolescentes deverão estruturar seu atendimento de
acordo com os seguintes princípios, EXCETO:
(A) Preservação e fortalecimento dos vínculos familiares e
comunitários.
(B) Garantia de acesso e respeito à diversidade e nãodiscriminação.
(C) Qualificação sobre o afastamento do convívio
familiar.
(D) Excepcionalidade do afastamento do convívio
familiar.
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