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7

7 de novembro
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3 h*
40 questões

S2 Psicólogo
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Portuguesa

7 questões

Texto
O Prêmio Nobel da Paz deste ano foi concedido ao
dissidente chinês Liu Xiaobo, defensor da não-violência na defesa dos direitos humanos em seu país. A
divulgação do prêmio foi proibida pelo governo de
Pequim; emissoras de rádio e TV, celulares e internet
ficaram proibidos de sequer mencionar o prêmio ou o
nome de seu agraciado. Em 2008, ao lado de mais de
300 intelectuais e de 10.000 pessoas, Liu apresentou
ao governo chinês uma “Carta dos Direitos Humanos”,
motivo pelo qual foi condenado a 11 anos de prisão.
Liu Xia, esposa do dissidente, depois de visitar o
esposo, a fim de comunicar-lhe o prêmio, foi colocada
em prisão domiciliar.

(15 questões)
2. Assinale a alternativa incorreta.
a. ( X ) A expressão “esposa do dissidente” refere-se a
Liu Xia; é vocativo
b. ( ) Em “a fim de comunicar-lhe” há ideia de finalidade; é oração subordinada adverbial final.
c. ( ) Em “Liu apresentou ao governo chinês /uma
‘Carta dos Direitos Humanos’” as expressões
sublinhadas são, respectivamente, objetos
indireto e direto.
d. ( ) “A divulgação do prêmio foi proibida pelo
governo de Pequim” equivale a O governo de
Pequim proibiu a divulgação do prêmio.
e. ( ) Em “na defesa dos direitos humanos” a expressão sublinhada é adjunto adnominal.

3. Assinale a alternativa incorreta.
1. Assinale a alternativa incorreta, em relação
à expressão sublinhada dos fragmentos abaixo
apresentados.
a. ( ) “ motivo pelo qual” equivale por que.
b. ( ) “em seu país” o pronome refere-se a China.
c. ( X ) Na expressão “deste ano” o pronome sublinhado refere-se a 2008.
d. ( ) “de sequer mencionar” equivale a ao menos
fazer menção.
e. ( ) “dissidente chinês” = quem diverge da opinião
de outra pessoa ou da opinião geral.

a. (
b.

c.

d.

e.

) A vírgula depois de “Em 2008” realça um
termo deslocado na frase.
( X ) Depois de “A divulgação do prêmio” pode
haver uma vírgula, para enfatizar a importância do prêmio mencionado.
( ) Em “foi concedido ao dissidente chinês”, substituindo-se a expressão sublinhada por seu
equivalente feminino, haverá necessidade do
acento indicativo de crase.
( ) O acento indicador de crase é obrigatório,
em O Prêmio Nobel às vezes premia realmente
quem faz jus a ele.
( ) Em “a fim de comunicar-lhe” o termo sublinhado corresponde a a ele.
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4. Em relação ao texto abaixo.
“Se tiver de me esquecer, me esqueça. Mas bem
devagarinho.”

6. Redundância é a repetição de uma ideia já expressa
em um termo anterior, como em Examinamos os
pequenos detalhes daquele quadro; gramaticalmente,
detalhes somente podem ser pequenos.

Mário Quintana

Assinale a alternativa em que não há redundância.

Assinale a alternativa incorreta.

a. (

a. ( ) Em “Se tiver de me esquecer” há ideia de
condição.
b. ( ) O termo Mas estabelece oposição entre a
ideia da frase em que se encontra e a da frase
anterior.
c. ( ) O termo bem atua sobre devagarinho, intensificando a ideia nele contida.
d. ( X ) É possível unir as duas frases em uma única
[… esqueça, mas …], resultando em um período composto por subordinação.
e. ( ) Os advérbios não admitem flexão de gênero,
número ou grau. Mário Quintana, no entanto,
criou o termo devagarinho (do advérbio devagar) para reforçar, de forma afetiva, a recomendação expressa por “me esqueça”.

5. Assinale a alternativa em que o exemplo não
corresponde à caracterização do vício de linguagem
apresentado.
a. ( X ) Pleonasmo: Minha colega trouxe consigo
vários modelos de correspondência.
b. ( ) Cacofonia: Ele é uma pessoa que se disputa
sozinho qualquer cargo de chefia.
c. ( ) Ambiguidade: O diretor da empresa combinou com o chefe do departamento que a
última reunião do ano acontecerá em sua sala.
d. ( ) Eco: A reunião sobre a ação da gestão participativa causou confusão.
e. ( ) Prolixidade: Em princípio, é bom que se diga
a favor dos funcionários desta empresa, que
tanto se têm esforçado para alcançar os
melhores resultados, de acordo com as expectativas gerais, que eles são bem preparados
tecnicamente, o que, inegavelmente, nenhum
chefe pode contestar.
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b.
c.
d.
e.

) Nesta empresa criamos novos postos de
trabalho.
( ) Queremos evitar despesas com gastos
desnecessários.
( ) Você encontrou outra alternativa para este
problema?
( ) A pedido da chefia, adiamos para depois a
confraternização de Natal.
( X ) O diretor entregou-me uma grande pasta,
repleta de documentos sigilosos.

7. Para cada frase abaixo há uma justificativa gramatical relacionada aos termos sublinhados.
Assinale a alternativa em que frase e justificativa estão
incorretas.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Há muitas pessoas interessadas na poesia de
Mário Quintana.
Certo: o verbo haver, indicando existência, é
invariável.
( X ) Quero muito meus pais.
Certo: o verbo querer, indicando estima, afeto;
é transitivo direto.
( ) Que te esqueceste de nós: não me digas isso!
Certo: O que e palavras com sentido negativo
sempre atraem o pronome.
( ) Praia, sol, mar, tudo me agradam.
Errado: o pronome tudo resume o sujeito e
deixa o verbo no singular.
( ) Eu sempre obedeço os sinais de trânsito.
Errado: o verbo obedecer é transitivo indireto; exige a preposição a.
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Estudos Sociais

6 questões

8. Em relação à população brasileira (com base no
Censo Demográfico do ano 2000), podemos constatar:
1. A população brasileira naquele ano (2000) era
de cerca de 360 milhões de habitantes.
2. O número de habitantes de sexo feminino era
maior do que os de sexo masculino.
3. A população urbana era maior do que a população que vive na área rural.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

11. Situado entre a capital e a região nordeste do
Estado, é um “pedacinho da Alemanha”, região onde é
marcante a herança dos colonos germânicos, na arquitetura de suas casas típicas, na culinária, nas festas e
na pujança de sua economia.
Assinale a alternativa que indica a região de Santa
Catarina a que se referem as informações acima.
a.
b.
c.
d.
e.

1. É resultante da mistura de cocaína, bicarbonato de sódio ou amônia.
2. Seus grãos são fumados em cachimbos.
3. Seu consumo ainda é baixo, principalmente
entre os jovens.
4. Seu consumo é maior que o da cocaína, pois é
mais barato.
5. Ocasiona dependência física e pode levar à
morte.
6. Entre seus efeitos psicológicos estão a euforia
e a sensação de poder.

Assinale a alternativa que indica a região acima
descrita.
(X)
( )
( )
( )
( )

Norte.
Nordeste.
Centro-Oeste.
Sudeste.
Sul.

10. Assinale a alternativa que completa a frase:
O pirão de farinha de mandioca, os caldos, ensopados de peixe, camarão e carne temperados com salsa,
cebola, tomate, alfavaca, orégano, limão, vinagre, sal,
colorau, cominho, etc. são hábitos alimentares típicos
da gastronomia catarinense de base:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Sul
Litoral
Vale do Itajaí
Planalto norte
Planalto serrano

12. Analise as afirmações abaixo:

9. É a região que ocupa a maior parte do território
brasileiro. É formada por sete Estados.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Assinale a alternativa que identifica todas as afirmativas que podem ser relacionadas ao “crack”.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Somente as afirmativas 2 e 4.
Somente as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
Somente as afirmativas 1, 2, 4, 5 e 6.
Somente as afirmativas 2, 3, 4, 5 e 6.
As afirmativas 1, 2, 3, 4, 5 e 6.

Árabe.
Italiana.
Polonesa.
Germânica.
Açoriana.
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13. Assinale a alternativa correta em relação aos
problemas ambientais de Santa Catarina.

15. Assinale a alternativa correta, de acordo com a
Lei Ordinária no 2.248, de 20 de março de 1991:

a. ( ) Os dejetos produzidos pela criação de suínos
e pela avicultura transformaram a região sul
do Estado, onde se concentra a agropecuária
catarinense, num imenso lixão a céu aberto.
b. ( X ) A cobertura florestal nativa em nosso Estado
foi extremamente reduzida, tornando-se o
desmatamento um dos maiores problemas
ambientais de Santa Catarina.
c. ( ) A exploração dos recursos naturais em Santa
Catarina, graças à preocupação das autoridades e do empresariado, foi feita de forma equilibrada, conservando-se as florestas autóctones, garantindo a manutenção de quase 80%
da cobertura florestal original da região.
d. ( ) A mineração de carvão e os resíduos dela
provenientes trouxeram um grave problema
ambiental para a região norte de Santa
Catarina, onde a maioria dos rios já se acha
contaminada pelo enxofre e pelos metais
pesados.
e. ( ) A contaminação dos rios pelas arrozeiras, das
baías pela aquicultura e do ar pela indústria
química estão trazendo graves problemas
ambientais para a região da Ilha de Santa
Catarina e litoral fronteiriço, especialmente
para a cidade de São José.

a. (

Legislação Municipal

2 questões

14. São requisitos do Estágio Probatório, de acordo
com a Lei Ordinária 2.248, de 20 de março de 1991:
a. (
b.
c.
d.
e.

) aproveitamento e pontualidade; disciplina;
eficiência; idoneidade.
( ) assiduidade e pessoalidade; disciplina;
eficácia; idoneidade física.
( ) competência; ética e pontualidade; disciplina;
eficiência.
( ) moralidade e pontualidade; disciplina;
eficiência; idoneidade.
( X ) assiduidade e pontualidade; disciplina;
eficiência; idoneidade moral.
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b.

c.

d.

e.

) Promoção funcional é a aceitação expressa
das atribuições, deveres e responsabilidades
inerentes ao cargo público, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela autoridade competente
e pelo empossando, constando de declaração
de inexistência de incompatibilidade legal
para o exercício.
( ) Reversão é a reinvestidura do servidor estável
no cargo anteriormente ocupado, quando
invalidada a sua exoneração por decisão
administrativa ou judicial, com ressarcimento
de todas as vantagens.
( ) Reintegração é o retorno à atividade de
servidor aposentado por invalidez quando,
por Junta Médica Oficial, forem declarados
insubsistentes os motivos determinantes da
aposentadoria.
( X ) Readaptação é a investidura do servidor em
cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em
sua capacidade física ou mental, verificada em
inspeção por Junta Médica Oficial.
( )	�����������������������������������������
Remoção é a passagem à referência de vencimento imediatamente superior, dentro
do mesmo cargo em que esteja o servidor
enquadrado à época da concessão, em decorrência do mérito apontado em avaliação de
desempenho periódico.
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Conhecimentos Específicos
16. No que se refere à atuação do psicólogo em equipes multidisciplinares ou multiprofissionais, leia atentamente as afirmativas abaixo, classificando-as como
Verdadeiras ( V ) ou Falsas ( F ).
( ) Nas atividades em equipe multiprofissional, o
psicólogo registrará e disponibilizará todas as
informações referentes ao cliente, com prioridade para o cumprimento dos objetivos do
trabalho.
( ) O psicólogo terá respeito, consideração e
solidariedade para com o trabalho de outros
profissionais, e, quando solicitado, colaborará
com estes, salvo impedimento por motivo
relevante.
( ) Na prestação de serviços psicológicos, o psicólogo fornecerá, a quem de direito (como
outros profissionais), informações concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional.
( ) O psicólogo deixará os seus materiais e registros de trabalho sob a guarda de profissionais
de outra área sempre que deixar de trabalhar
no local, de forma a facilitar a continuidade
dos atendimentos.
( ) O psicólogo informará, a quem de direito,
os resultados decorrentes da prestação de
serviços psicológicos, transmitindo todas as
informações existentes que afetem o usuário
ou beneficiário e permitam uma tomada de
decisão sobre encaminhamentos futuros.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

V–V–V–F–V
V–V–F–V–F
V–V–F–F–V
F–V–V–F–F
F–F–V–V–F

(25 questões)

17. Em pesquisa recente sobre as “Áreas de atuação,
atividades e abordagens teóricas do psicólogo brasileiro”, Gondim, Bastos e Peixoto (2010) identificaram
predominâncias na atuação do psicólogo quanto à
concentração de profissionais por área e diferenças de
vínculos contratuais.
A esse respeito, assinale a alternativa cujo conjunto de
afirmações está correto:
a. (

b.

c.

d.

e.

) a maioria dos psicólogos que atuam somente
em uma área tem dedicação exclusiva na área
de psicologia clínica; em relação à pesquisa de
1988, houve um acréscimo dos psicólogos que
se dedicam apenas a uma área de atuação.
( X ) a maioria dos psicólogos que atuam somente
em uma área tem dedicação exclusiva na área
de psicologia organizacional; quando combinam duas áreas de atuação, a maioria dos
psicólogos se mantém na associação entre as
áreas clínica e da saúde.
( ) a maioria dos psicólogos que atuam somente
em uma área tem dedicação exclusiva na área
de psicologia clínica; quando combinam duas
áreas de atuação, a maioria dos psicólogos se
mantém na associação entre as áreas clínica e
organizacional.
( ) a maioria dos psicólogos que atuam somente
em uma área tem dedicação exclusiva na área
de psicologia organizacional; quando combinam duas áreas de atuação, a maioria dos
psicólogos se mantém na associação entre as
áreas clínica e escolar.
( ) a maioria dos psicólogos que atuam somente
em uma área tem dedicação exclusiva na área
de psicologia organizacional; em relação à
pesquisa de 1988, houve um acréscimo dos
psicólogos que se dedicam apenas a uma área
de atuação, exceto na área docente.
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18. Analise o texto abaixo, em relação à assistência
à mulher em situação de violência doméstica e familiar e às respectivas medidas integradas de prevenção
à violência.
A         pública que visa         a

20. O Estatuto do Idoso, em seu Capítulo II, prevê que
as entidades de atendimento ao idoso possuem algumas obrigações.
Identifique, dentre as afirmativas abaixo, aquelas que
se referem a obrigações dessas entidades.

violência          e familiar contra a

1. Observar os direitos e as garantias de que são
titulares os idosos; oferecer instalações físicas
em condições adequadas de habitabilidade.
2. Oferecer atendimento personalizado; propiciar assistência religiosa àqueles que desejarem, de acordo com suas crenças.
3. Diligenciar no sentido da preservação dos vínculos familiares; manter, no quadro de pessoal,
profissionais com formação específica.
4. Comunicar às autoridades policiais, para as
providências cabíveis, a situação de abandono
material por parte dos familiares; manter bens
móveis dos idosos.

mulher far-se-á por meio de um conjunto articulado
de          da União, dos Estados,
           e dos Municípios e de ações
não-governamentais.
Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas do texto.
a. ( ) ação ; prevenir ; moral ; políticas ; das capitais
b. ( ) prática ; documentar ; doméstica ; políticas ;
das capitais
c. ( X ) política ; coibir ; doméstica ; ações ;
do Distrito Federal
d. ( ) política ; prevenir ; moral ; ações ;
do Distrito Federal
e. ( ) política ; coibir ; doméstica ; políticas ;
do Distrito Federal

19. O Artigo 16 do Estatuto da Criança e do
Adolescente dispõe sobre o direito à liberdade.
Identifique, dentre os aspectos abaixo, aqueles que
estão incluídos nesse artigo como verdadeiros ( V ) e
os demais como falsos ( F ).
( ) manifestação e opinião.
( ) ir, vir e manter-se nos logradouros públicos e
espaços comunitários, sem restrições.
( ) brincar, praticar esportes e divertir-se.
( ) ser atendido na área da saúde.
( ) participar da vida política, na forma da lei.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

V–F–V–F–V
V–V–V–V–V
V–V–F–V–V
V–V–F–F–V
F–F–V–V–V
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Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.

21. No que se refere às transgressões de preceitos estabelecidos no Código de Ética Profissional do Psicólogo,
assinale a alternativa correta quanto à aplicação de
penalidades cabíveis em casos de infrações disciplinares:
a. ( X ) Cassação do exercício profissional; censura
pública; advertência; multa.
b. ( ) Censura pública; suspensão do exercício
profissional por até 60 dias; multa; prisão;
advertência.
c. ( ) Suspensão do exercício profissional por até
40 dias; prisão, multa; cassação do exercício
profissional.
d. ( ) Censura pública; advertência; cassação do
exercício profissional enquanto durar o processo; suspensão do exercício profissional por
até 30 dias.
e. ( ) Censura privada; multa de dez salários mínimos; suspensão do exercício profissional;
advertência verbal.
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22. Analise as afirmativas abaixo sobre a Lei Maria da
Penha.
1. Esta Lei teve como objetivo criar mecanismos para coibir e prevenir a(s) violência(s)
ocorrida(s) contra a mulher exclusivamente
nos âmbitos doméstico, familiar, social, religioso e do trabalho.
2. Toda mulher goza dos direitos fundamentais
inerentes à pessoa humana, exclusivamente de
acordo com sua classe, raça, etnia, orientação
sexual e renda.
3. As formas de violência doméstica e familiar
contra a mulher são, exclusivamente, a violência física, a violência sexual e a violência patrimonial, pois são aquelas passíveis de serem
identificadas por provas físicas.
4. A assistência à mulher em situação de violência doméstica e familiar será prestada de
forma articulada e conforme os princípios
e as diretrizes previstos na Lei Orgânica da
Assistência Social, no Sistema Único de Saúde,
no Sistema Único de Segurança Pública.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

É correta apenas a afirmativa 2.
É correta apenas a afirmativa 4.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.

23. Em relação ao atendimento à mulher em situação
de violência doméstica e familiar, identifique dentre as
afirmativas abaixo aquelas que são verdadeiras no que
se refere às incumbências da autoridade policial:
1. Fornecer transporte para a ofendida e seus
dependentes para abrigo ou local seguro,
quando houver risco de vida.
2. Garantir proteção policial, quando necessária,
e comunicar imediatamente ao Ministério
Público e ao Poder Judiciário.
3. Montar casas-abrigos para mulheres e respectivos dependentes menores em situação de
violência doméstica e familiar.
4. Encaminhar a ofendida ao hospital ou posto
de saúde e ao Instituto Médico Legal.
5. Fiscalizar os estabelecimentos públicos de
atendimento à mulher em situação de violência doméstica e familiar e adotar medidas
administrativas cabíveis no tocante a quaisquer irregularidades constatadas.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
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24. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ao tratar
das Entidades de Atendimento, nas Disposições Gerais,
identifica princípios que deverão ser adotados pelas
entidades que desenvolvem programas de acolhimento familiar ou institucional.

25. O Governo Federal mantém um Serviço de
Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif ), voltado a famílias em situação de vulnerabilidade social.

Identifique, dentre os itens abaixo, aqueles que apresentam princípios relativos aos programas de acolhimento familiar ou institucional.

mento da função            da família;

1. Integração em família substituta, pois a reintegração familiar é inviável.
2. Atendimento personalizado e em pequenos
grupos.
3. Desenvolvimento de atividades em regime de
coeducação.
4. Não desmembramento (separação) de grupos
de irmãos.
5. Promover, sempre que possível, transferências
de menores para outras entidades de crianças
e adolescentes abrigados.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

Dentre os objetivos do Paif, destacam-se o fortalecia            da ruptura dos vínculos
familiares e comunitários; a promoção de ganhos
sociais e materiais às famílias; a promoção do acesso
a             , programas de transferência de renda e serviços             ;
e o apoio a famílias que possuem, dentre seus membros, indivíduos que necessitam de cuidados, por meio
da promoção de espaços             
e troca de              .
Assinale a alternativa que preenche corretamente as
lacunas do texto.
a. (
b.

c.

d.

e.
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) remediativa ; resolução ; condições materiais ;
de saúde ; de reflexão ; experiências pessoais
( X ) protetiva ; prevenção ; benefícios ;
socioassistenciais ; coletivos de escuta ;
vivências familiares
( ) de planejamento ; evitação ; educação ;
de saúde ; de atendimento ;
experiências familiares.
( ) protetiva ; resolução ; condições materiais ;
psicossociais ; financiamento ;
vivências familiares
( ) de planejamento ; prevenção ; educação ;
socioassistenciais ; de atendimento ;
experiências familiares
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26. O Estatuto do Idoso assegurou uma série de direitos às pessoas com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos. Na coluna 1 abaixo são apresentados três
direitos fundamentais e na coluna 2 estão descritos
aspectos ou ações relativos a esses direitos. Numere a
coluna 2 de acordo com a coluna 1, de modo a identificar os respectivos aspectos ou ações relacionados a
cada um dos direito mencionados.

27. O psicólogo foi inserido, entre outros profissionais, no Sistema Único de Assistência Social (SUAS)
na execução dos programas sociais do Ministério do
Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Quanto à atuação do psicólogo em políticas de assistência social do SUAS, assinale a alternativa correta:
a. (

Coluna 1 Direitos fundamentais
1. Direito à Liberdade, ao Respeito e à Dignidade
2. Direito à saúde
3. Direito ao transporte

b.

Coluna 2 Aspectos ou ações relacionadas aos direitos
( ) reabilitação orientada pela geriatria.
( ) prática de esportes e de diversões.
( ) gratuidade dos transportes coletivos públicos
urbanos e semiurbanos.
( ) participação na vida familiar e comunitária.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1–2–3–2
1–3–2–1
2–1–2–3
2–1–3–1
2–2–3–1

c.

d.

e.

) Como integrante das equipes dos Postos
de Referência de Assistência Social (PRAS),
dos Postos de Referência Especializados de
Assistência Social (PREAS) e dos serviços de
acolhimento.
( ) Como integrante das equipes dos Serviços
de Assistência Social (SAS), dos Serviços
Especializados de Assistência Social (SEAS) e
dos serviços de apoio.
( X ) Como integrante das equipes dos Centros
de Referência de Assistência Social (CRAS),
dos Centros de Referência Especializados de
Assistência Social (CREAS) e dos serviços de
acolhimento.
( ) Como integrante das equipes dos Postos de
Referência de Assistência Social (PRAS), dos
Serviços de Referência Especializados de
Assistência Social (SEAS) e dos serviços de
acolhimento.
( ) Como integrante das equipes dos Centros
de Referência de Assistência Social (CRAS),
dos Postos de Referência Especializados de
Assistência Social (PREAS) e dos serviços de
acolhimento.
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28. A Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000, estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de
deficiência ou com mobilidade reduzida e dá outras
providências. Nas disposições gerais dessa Lei são
estabelecidas algumas definições.
Assinale a alternativa, cujas definições apresentadas
em sequência, não correspondem às definições estabelecidas pela referida Lei.
a. ( ) Pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida é a que, temporária ou permanentemente, tem limitada sua capacidade de
relacionar-se com o meio e de utilizá-lo.
b. ( ) Acessibilidade é a possibilidade e condição de
alcance para utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos transportes
e dos sistemas e meios de comunicação, por
pessoa portadora de deficiência ou com
mobilidade reduzida.
c. ( ) Barreiras são qualquer entrave ou obstáculos
que limitem ou ameacem o acesso à liberdade de movimento e a circulação com segurança das pessoas portadoras de deficiência
ou com mobilidade reduzida.
d. ( ) Ajuda técnica é qualquer elemento que
facilite a autonomia pessoal ou possibilite o
acesso e o uso de meio físico.
e. ( X ) As barreiras às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida são classificadas exclusivamente em: arquitetônicas
urbanísticas, arquitetônicas na edificação;
arquitetônicas nos transportes; nas comunicações; no direito à autonomia e psicológicas.

29. Norma específica do Conselho Federal de
Psicologia orienta o psicólogo na elaboração de documentos escritos, decorrentes de avaliação psicológica.
Sobre estes documentos, é correto afirmar:
a. ( X ) O atestado psicológico deve restringir-se
à informação solicitada pelo requerente, e
destina-se a certificar a respeito de uma determinada situação ou estado psicológico.
b. ( ) O parecer objetiva apresentar indagações no
campo do conhecimento psicológico, como
forma de subsídio à realização da avaliação de
uma “demanda-problema”.
c. ( ) O atestado psicológico tem por finalidade
apresentar procedimentos desenvolvidos e
conclusões extraídas do processo de avaliação
psicológica.
d. ( ) A declaração objetiva informar a ocorrência
de situações ou fatos relativos ao atendimento psicológico, devendo conter, portanto,
a descrição pormenorizada do estado psicológico do requerente.
e. ( ) O relatório psicológico ou laudo consiste
em uma apresentação sintética acerca do
estado psicológico relatado verbalmente pelo
requerente.

30. Analise o texto abaixo:
“A agressividade está na constituição da violência, mas
não é o único fator que a explica. É necessário compreender como a organização social estimula, legitima e
mantém diferentes modalidades de violência. (…) é
necessário deixar de considerar como violência exclusivamente a prática de delitos, a criminalidade. (…)
existem outras formas que não reconhecemos como
práticas de violência e que estão diluídas no cotidiano,
às quais, muitas vezes, já nos acostumamos. A violência
no interior da família, na escola, no trabalho, da polícia,
das ruas, do atendimento precário à saúde, etc”.
Este trecho, pela maneira como trata a temática da
violência, pode ser atribuído a autor de abordagem:
a.
b.
c.
d.
e.
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( )
( )
( )
(X)
( )

psicanalítica.
estruturalista.
experimental.
sócio-histórica.
cognitivo-comportamental.
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31. Analise o texto abaixo:
“A outra forma de relação entre Psicologia Jurídica e
Direito, de acordo com Popolo (1996), é a complementaridade. A Psicologia Jurídica como ciência autônoma
produz conhecimento que se relaciona com o conhecimento produzido pelo Direito, incorrendo numa
interseção”.

32. A Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS) prevê,
dentre seus benefícios, serviços, programas e projetos,
o benefício de prestação continuada.
Este benefício consiste na:
a. (

França, 2004.

A afirmativa, referente à relação da psicologia com a
justiça no contexto brasileiro, sobretudo na última
década, permite afirmar:
a. ( ) Há dependência da Psicologia Jurídica em
relação ao campo do Direito, limitando o
envolvimento do psicólogo a práticas e a
conhecimentos produzidos por este último.
b. ( ) Há subordinação da Psicologia Jurídica ao
campo de saber e de intervenção do Direito,
ficando o trabalho do psicólogo jurídico
dependente unicamente de demandas apresentadas pela área forense.
c. ( ) Há tentativas incipientes por parte da
Psicologia Jurídica e do Direito em identificar
interfaces para a produção de conhecimento
científico e de intervenção conjuntas.
d. ( ) Há imposição de saberes e de práticas entre
os campos da Psicologia Jurídica e do Direito,
traduzindo-se em disputa de espaços de
trabalho e em dificuldades para o estabelecimento de interfaces entre os dois campos.
e. ( X ) Há diálogo e interação entre estes dois campos de saber e de intervenção, possibilitando
ao psicólogo o envolvimento em diferentes
frentes de trabalho relativas à interface.

b.

c.

d.

e.

) possibilidade de recebimento de um salário
mínimo mensal por parte da pessoa portadora de deficiência e do idoso com 75 anos
ou mais, condicionado este pagamento à
comprovação de renda familiar inferior a um
salário mínimo.
( X ) garantia de um salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso com
70 anos ou mais e que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção e
nem de tê-la provida por sua família.
( ) garantia de dois salários mínimos mensais à
pessoa portadora de deficiência e ao idoso
com 75 anos ou mais e que comprovem incapacidade para o trabalho.
( ) possibilidade de recebimento de um salário
mínimo mensal por parte da pessoa portadora de deficiência grave e do idoso com
75 anos ou mais, condicionado este pagamento à comprovação de renda pessoal inferior a um salário mínimo.
( ) garantia de um salário mínimo mensal à pessoa portadora de deficiência física grave que
caracterize incapacidade para o trabalho e ao
idoso com 70 anos ou mais e que comprove
não possuir renda.
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33. Analise o texto abaixo:
“Entre 2002 e 2006, o Sistema Único de Saúde (SUS)
gastou aproximadamente 37 milhões de reais com o
tratamento de dependentes de bebidas alcoólicas e
outras drogas. Durante o mesmo período, quase cinco
milhões de reais foram gastos em procedimentos
hospitalares de internações relacionadas com o uso
de álcool e outras drogas. A análise de 130 processos
de homicídios ocorridos na cidade de Curitiba entre
1990 e 1995 apontou que 53% das vítimas e 59% dos
autores dos crimes estavam sob efeito de bebidas
alcoólicas no momento da ocorrência do crime”.
Gouveia et al., 2009.

Estes dados estatísticos sugerem que a dependência
de álcool e de outras drogas se configura como um
problema:
a. ( X ) de saúde pública, que enseja programas de
prevenção e de atendimento.
b. ( ) ambulatorial, mediante atendimento exclusivo ao sujeito dependente.
c. ( ) de saúde privada, porquanto extrapola quadros do atendimento básico à saúde.
d. ( ) de concepção religiosa, porquanto o Estado
deve educar para preservar valores morais até
chegar à abstinência.
e. ( ) de resolução médica, mediante disponibilização de medicamentos para curar os quadros
de dependência até chegar à abstinência.

34. Prevê o Estatuto do Idoso, instituído pela Lei
no 10.741, de outubro de 2003, que:
a. (

b.

c.

d.

e.

) ao idoso internado ou em observação é facultado o direito a acompanhante em unidades
hospitalares privadas, segundo o critério
médico, desde que o órgão de saúde se comprometa a custear as suas despesas.
( ) na admissão do idoso em qualquer trabalho
ou emprego deve sempre ser fixado um limite
máximo de idade, inclusive para concursos,
como forma de respeitar suas limitações laborais de ordem física e/ou cognitiva.
( ) é assegurada reserva para idosos, independente de leis locais, de 20% (vinte por cento)
das vagas nos estacionamentos privados, as
quais deverão ser posicionadas de acordo
com a disponibilidade existente.
( ) a política de atendimento ao idoso consiste
no conjunto articulado de ações governamentais e não-governamentais exclusivamente no
âmbito da esfera federal.
( X ) o idoso tem direito à moradia digna, no seio
da família natural ou substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o
desejar, ou, ainda, em instituição pública ou
privada.

35. Analise o texto abaixo:
“A partir da Psicologia Comunitária, a compreensão das
recorrências e singularidades dos mais variados arranjos microssociais traz à tona o pressuposto ontológico
de que o ser humano não somente reage às injunções
sociais, mas também se constitui em um ator social
que participa da criação da vida cotidiana”.
O pressuposto referido no texto diz respeito a:
a. ( ) processos de associação livre.
b. ( ) processos de estímulo e resposta.
c. ( X ) uma compreensão dialética do processo do
viver social.
d. ( ) processos de formar todos maiores que a
soma das partes.
e. ( ) um entendimento de que a existência precede a essência.
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36. O Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei
no 8.069, de 13 de julho de 1990), ao dispor sobre o
direito à educação, à cultura, ao esporte e ao lazer,
refere dentre os deveres do Estado a serem assegurados à criança e ao adolescente:
a. ( X ) oferta de ensino noturno regular, adequado
às condições do adolescente trabalhador.
b. ( ) ensino fundamental obrigatório, gratuito ou
na rede privada, observada a idade própria
para cada faixa de escolarização.
c. ( ) atendimento no ensino dos níveis fundamental e médio por meio de programas suplementares de material didático-escolar, transporte,
alimentação, assistência à saúde e orientação
para o trabalho.
d. ( ) atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, obrigatoriamente
na rede regular de ensino, independente do
grau da deficiência apresentada.
e. ( ) atendimento em creche e pré-escola às
crianças de três a seis anos de idade, quando
comprovadamente forem filhas de mães
trabalhadoras.

37. No que se refere a ato infracional praticado
por adolescente e suas consequências legais, reza o
Estatuto da Criança e do Adolescente que nenhum
adolescente será:
a. ( ) privado de sua liberdade senão a partir de
denúncia circunstanciada ou por ordem
escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente.
b. ( X ) privado de sua liberdade senão em flagrante
de ato infracional ou por ordem escrita e
fundamentada da autoridade judiciária
competente.
c. ( ) julgado senão a partir de denúncia circunstanciada descritiva do ato infracional ou por
ordem escrita e fundamentada da autoridade
judiciária competente.
d. ( ) condenado e privado de sua liberdade senão
em flagrante de ato infracional gravíssimo ou
por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente.
e. ( ) julgado e condenado senão em flagrante de
ato infracional considerado gravíssimo ou
por ordem verbal da autoridade judiciária
competente.

38. O trabalho em equipe multidisciplinar, para ser
minimamente bem sucedido no que concerne ao seu
processo e a seus resultados, requer, dentre outros
aspectos:
a. (

b.

c.

d.

e.

) a equalização dos diferentes saberes e fazeres
dos profissionais que compõem a equipe,
buscando desconstruir especificidades e adotar estratégias unificadas de atuação.
( ) a aceitação e incorporação da alteridade, conduzindo à necessidade de se definir a prática
de um dos componentes da equipe como
aquela a ser tomada como parâmetro e referencial para as demais.
( ) a reafirmação da posse diferencial do conhecimento científico sobre saúde/doença atribuída à medicina, legitimando a hegemonia do
poder médico nessa equipe.
( ) a definição clara e antecipada dos limites temporais e procedimentais sob os quais se dará
a intervenção de cada um dos profissionais
componentes da equipe.
( X ) o reconhecimento da complementaridade
dos saberes que detêm os diferentes profissionais integrantes dessa equipe.

39. Quanto a propostas de intervenção ao uso
de drogas, pode-se afirmar que os CAPS (Centros
de Atenção Psicossocial) e os CAPS-ad (Centros de
Atenção Psicossocial Álcool e Drogas), em sua concepção, buscam atuar na lógica da atenção integral
à saúde, em oposição ao modelo hegemônico da
psiquiatria clássica, focado na doença, na internação
hospitalar, na unicausalidade do adoecimento e na
ação interventiva individualizada e receptiva dos profissionais de saúde.
Dentre suas propostas de atenção, centrada em uma
compreensão peculiar da relação sujeito-droga e consoante com a concepção norteadora dos Centros, tem
destaque:
a.
b.
c.
d.

(X)
( )
( )
( )

e. (

a redução de danos.
a institucionalização breve.
a abstinência total da droga.
o tratamento específico destinado a cada
dependência.
) o tratamento cruzado das drogas lícitas e
ilícitas.
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40. Sobre avaliação psicológica, assinale a alternativa
incorreta:
a. ( ) Historicamente, a trajetória de constituição
de um campo de conhecimento denominado
Avaliação Psicológica não se configurou como
um evento linear, mas emergiu de situações
práticas associadas às medidas das diferenças
individuais e às aptidões humanas.
b. ( ) O conhecimento obtido através da avaliação
psicológica habitualmente é orientado pelas
teorias psicológicas, entendidas como sistemas conceituais que podem nos ajudar a
encontrar a inteligibilidade dos fenômenos
presentes no diagnóstico psicológico.
c. ( ) O conhecimento produzido pela avaliação
psicológica presume a possibilidade de enriquecimento de nossa percepção sobre os
problemas individuais, desde que lastreada
cientificamente pelas exigências de investigação de fenômenos psicológicos experienciados coletivamente.
d. ( ) A definição do campo da avaliação psicológica contempla quatro elementos considerados essenciais à sua configuração: o objeto
do estudo, o campo teórico, o objetivo visado
e o método para conhecer o que se quer
investigar.
e. ( X ) O paradigma através do qual se estruturou a
avaliação psicológica, tanto do ponto de vista
teórico quanto metodológico, baseia-se na
noção de que algo indesejável (o problema
que demanda a avaliação) não pertence ao
sujeito e sim expressa um fenômeno psicológico a ser investigado.
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