
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA 

 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de Português 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão  
  de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:00 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual  
  for a forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
  do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco,  
  nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas  
  pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções  
  para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 21/10/2013, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital 
do Concurso  Público nº 001/2013 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA, Republicado po Incorreção em 12/08/2013. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou 
   a mesma.  
  
BOA PROVA!! 

DATA: 20 DE OUTUBRO DE 2013 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

PSICÓLOGO 



 

 

 

  

PARTE I – PSICOLOGIA 
 
01 - Tendo como referência os seus conhecimentos acerca do 
Estatuto do Idoso, Lei N° 10.741, de 1° de outubro de 2003, 
analise as seguintes assertivas: 
I. A garantia de prioridade compreende preferência no 

recebimento da restituição do Imposto de Renda. 
II. É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde 

pela cobrança de valores diferenciados em razão da idade. 
III. Ao idoso internado ou em observação é assegurado o 

direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde 
proporcionar as condições adequadas para a sua 
permanência em tempo integral, segundo o critério 
médico. 

Assinale: 
A) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas. 
B) Se somente a assertiva I estiver correta. 
C) Se somente as assertivas I e III estiverem corretas. 
D) Se todas as assertivas estiverem corretas. 
E) Se somente as assertivas II e III estiverem corretas. 

 
02 - De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei N° 10.741, de 1° 
de outubro de 2003, não podemos afirmar: 

A) O idoso goza de quase todos os direitos fundamentais 
inerentes à pessoa humana, assegurando-se-lhe, por lei 
ou por outros meios, todas as oportunidades e 
facilidades para preservação de sua saúde física e 
mental. 

B) O Estatuto do Idoso está destinado a regular os direitos 
assegurados às pessoas com idade igual ou superior a 
60 (sessenta) anos. 

C) É obrigação da família, da comunidade, da sociedade 
e do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta 
prioridade, a efetivação do direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao 
lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à 
dignidade, ao respeito e à convivência familiar e 
comunitária. 

D) É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a 
proteção à vida e à saúde, mediante efetivação de 
políticas sociais públicas que permitam um 
envelhecimento saudável e em condições de 
dignidade. 

E) O direito do idoso à liberdade compreende 
participação na vida política, na forma da lei. 

 
03 - De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei N° 10.741, de 1° 
de outubro de 2003, ao idoso que esteja no domínio de suas 
faculdades mentais é assegurado o direito de optar pelo 
tratamento de saúde que lhe for considerado mais favorável. 
Não estando o idoso em condições de proceder à opção, esta 
não poderá ser feita: 

A) pelo tutor, quando houver interdição do idoso. 
B) pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e 

não houver tempo hábil para consulta a curador ou 
familiar. 

C) pelos familiares, quando o idoso não tiver curador ou 
este não puder ser contatado em tempo hábil. 

D) pelo curador, quando o idoso for interditado. 
E) pelo próprio médico, quando não houver curador ou 

familiar conhecido, caso em que deverá comunicar o 
fato ao Ministério Público. 

 

04 - Tendo como referência os seus conhecimentos acerca 
do Estatuto do Idoso, Lei N° 10.741, de 1° de outubro de 
2003, analise as assertivas seguintes: 
I. Para os efeitos da Lei, considera-se violência contra o 

idoso qualquer ação ou omissão praticada em local 
público ou privado que lhe cause morte, dano ou 
sofrimento físico ou psicológico. 

II. Nos currículos mínimos dos diversos níveis de ensino 
formal serão inseridos conteúdos voltados ao processo 
de envelhecimento, ao respeito e à valorização do 
idoso, de forma a eliminar o preconceito e a produzir 
conhecimentos sobre a matéria. 

III. O primeiro critério de desempate em concurso público 
será a idade, dando-se preferência ao de idade menos 
elevada. 

Assinale: 
A) Se todas as assertivas estiverem corretas. 
B) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas. 
C) Se somente a assertiva I estiver correta. 
D) Se somente as assertivas I e III estiverem corretas. 
E) Se somente as assertivas II e III estiverem 

corretas. 
 
05 - Segundo o Estatuto do Idoso, Lei N° 10.741, de 1° de 
outubro de 2003, os casos de suspeita ou confirmação de 
violência praticada contra idosos serão objeto de 
notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e 
privados à autoridade sanitária, bem como serão 
obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos 
seguintes órgãos exceto: 

A) Autoridade policial. 
B) Ministério Público. 
C) Conselho Estadual do Idoso. 
D) Conselho Tutelar Municipal do Idoso. 
E) Conselho Nacional do Idoso. 

 
06 - O Estatuto do Idoso, Lei N° 10.741, de 1° de outubro 
de 2003, prevê medidas de proteção ao Idoso sempre que 
os direitos reconhecidos na Lei forem ameaçados ou 
violados. Verificada a ameaça ou violação do direito da 
pessoa idosa o Ministério Público ou o Poder Judiciário, a 
requerimento daquele, poderá determinar, dentre outras, as 
seguintes medidas: 
I. encaminhamento à família, mediante termo de 

responsabilidade. 
II. requisição para tratamento de sua saúde, em regime 

ambulatorial, hospitalar ou domiciliar. 
III. inclusão em programa oficial ou comunitário de 

auxílio, orientação e tratamento a usuários 
dependentes de drogas lícitas ou ilícitas, ao próprio 
idoso ou à pessoa de sua convivência que lhe cause 
perturbação. 

IV. abrigo em entidade. 
Assinale: 

A) Se somente as assertivas I, II e III estiverem 
corretas. 

B) Se somente as assertivas III e IV estiver correta. 
C) Se somente as assertivas I e III e IV estiverem 

corretas. 
D) Se somente as assertivas II e III estiverem 

corretas.  
E) Se todas as assertivas estiverem corretas. 



 

 

 

  

07 - A partir de seus conhecimentos acerca do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, Lei N° 8.069, de 13 de julho de 
1990, analise as afirmações: 
I. Considera-se criança, para os efeitos da Lei, a pessoa 

até doze anos de idade incompletos, e adolescente 
aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

II. Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão 
proporcionar condições para a permanência em tempo 
parcial de um dos pais ou responsável, nos casos de 
internação de criança ou adolescente. 

III. O poder público, as instituições e os empregadores 
propiciarão condições adequadas ao aleitamento 
materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à 
medida privativa de liberdade. 

Assinale: 
A) Se todas as assertivas estiverem corretas. 
B) Se somente a assertiva III estiver correta. 
C) Se somente as assertivas I e III estiverem corretas. 
D) Se somente as assertivas II e III estiverem 

corretas. 
E) Se todas as assertivas estiverem incorretas. 

 
08 - Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), Lei N° 8.069, de 13 de julho de 1990 é assegurado 
à gestante, através do Sistema Único de Saúde, o 
atendimento pré e perinatal. Ainda sobre o ECA, assinale a 
alternativa incorreta: 

A) A gestante será encaminhada aos diferentes níveis 
de atendimento, segundo critérios médicos 
específicos, obedecendo-se aos princípios de 
regionalização e hierarquização do Sistema. 

B) É facultativa a vacinação das crianças nos casos 
recomendados pelas autoridades sanitárias. 

C) A parturiente será atendida preferencialmente pelo 
mesmo médico que a acompanhou na fase pré-
natal. 

D) Incumbe ao poder público proporcionar 
assistência psicológica à gestante e à mãe, no 
período pré e pós-natal. 

E) As gestantes ou mães que manifestem interesse 
em entregar seus filhos para adoção serão 
obrigatoriamente encaminhadas à Justiça da 
Infância e da Juventude. 

 
09 - Leia as seguintes afirmativas acerca do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA), Lei N° 8.069, de 13 de 
julho de 1990: 
I. Entende-se por família extensa ou ampliada aquela 

que se estende para além da unidade pais e filhos ou 
da unidade do casal, formada por parentes próximos 
com os quais a criança ou adolescente convive e 
mantém vínculos de afinidade e afetividade. 

II. Entende-se por família natural a comunidade formada 
somente por ambos os pais e seus descendentes. 

III. Os filhos havidos fora do casamento poderão ser 
reconhecidos pelos pais, conjunta ou separadamente, 
no próprio termo de nascimento, por testamento, 
mediante escritura ou outro documento público, 
qualquer que seja a origem da filiação. 

IV. O reconhecimento do estado de filiação é direito 
personalíssimo, indisponível e imprescritível, podendo 
ser exercitado contra os pais ou seus herdeiros, sem 
qualquer restrição, observado o segredo de Justiça. 

Assinale: 
A) Se todas as assertivas estiverem corretas. 
B) Se somente as assertivas I, II e III estiverem 

correta. 
C) Se somente as assertivas II e III estiverem 

corretas. 
D) Se somente as assertivas I, III e IV estiverem 

corretas. 
E) Se todas as assertivas estiverem incorretas. 

 
10 - O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) versa 
sobre a colocação de crianças e adolescentes em família 
substituta. Assinale a alternativa incorreta de acordo com o 
ECA, Lei N° 8.069, de 13 de julho de 1990: 

A) Os grupos de irmãos serão colocados sob adoção, 
tutela ou guarda da mesma família substituta, 
ressalvada a comprovada existência de risco de 
abuso ou outra situação que justifique plenamente 
a excepcionalidade de solução diversa, 
procurando-se, em qualquer caso, evitar o 
rompimento definitivo dos vínculos fraternais. 

B) Em se tratando de criança ou adolescente indígena 
ou proveniente de comunidade remanescente de 
quilombo, é ainda obrigatório que sejam 
consideradas e respeitadas sua identidade social e 
cultural, os seus costumes e tradições, bem como 
suas instituições, desde que não sejam 
incompatíveis com os direitos fundamentais 
reconhecidos pela Lei e pela Constituição Federal. 

C) Não se deferirá colocação em família substituta à 
pessoa que revele, por qualquer modo, 
incompatibilidade com a natureza da medida ou 
não ofereça ambiente familiar adequado. 

D) A colocação em família substituta não admitirá 
transferência da criança ou adolescente a terceiros 
ou a entidades governamentais ou não 
governamentais, sem autorização judicial. 

E) A colocação em família substituta far-se-á 
mediante guarda, tutela, curatela ou adoção, 
dependendo da situação jurídica da criança ou 
adolescente. 

 
11 - Ainda sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA), Lei N° 8.069, de 13 de julho de 1990, analise as 
assertivas: 
I. Na colocação em família substituta, é obrigatória a 

oitiva da criança ou do adolescente por meio de 
equipe interprofissional e terá sua opinião 
devidamente considerada. 

II. A guarda obriga a prestação de assistência material, 
moral e educacional à criança ou adolescente, 
conferindo a seu detentor o direito de opor-se a 
terceiros, exceto aos pais. 

III. A inclusão da criança ou adolescente em programas 
de acolhimento institucional terá preferência a seu 
acolhimento familiar. 

Assinale: 
A) Se todas as assertivas estiverem incorretas. 
B) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas. 
C) Se somente a assertiva I estiver correta. 
D) Se somente a assertiva III estiver correta. 
E) Se somente as assertivas II e III estiverem 

corretas. 



 

 

 

  

12 - “As sociedades mudam, as profissões transformam-se 
e isso exige, também, uma reflexão contínua sobre o 
próprio código de ética que nos orienta” (Código de Ética 
Profissional do Psicólogo, 2005). Assinale a alternativa 
incorreta tendo em vista seus conhecimentos sobre o 
Código de Ética Profissional do Psicólogo: 

A) Ao psicólogo é permitido induzir a convicções 
políticas e religiosas quando do exercício de suas 
funções profissionais somente ao tratar-se de 
convicções legais e majoritárias. 

B) O psicólogo atuará com responsabilidade social, 
analisando crítica e historicamente a realidade 
política, econômica, social e cultural. 

C) O psicólogo contribuirá para promover a 
universalização do acesso da população às 
informações, ao conhecimento da ciência 
psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da 
profissão. 

D) Conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir o 
Código de Ética Profissional do Psicólogo é um 
dever fundamental de todos os psicólogos. 

E) O psicólogo deverá prestar serviços profissionais 
em situações de calamidade pública ou de 
emergência, sem visar benefício pessoal. 

 
13 - De acordo com o Código de Ética Profissional do 
Psicólogo de 2005, ao psicólogo é permitido, exceto: 

A) Assegurar a qualidade dos serviços oferecidos 
independentemente do valor acordado. 

B) Participar de greves ou paralisações, garantindo 
que as atividades de emergência não sejam 
interrompidas. 

C) Intervir na prestação de serviços psicológicos que 
estejam sendo efetuados por outro profissional a 
pedido do profissional responsável pelo serviço. 

D) Prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a 
serviços de atendimento psicológico cujos 
procedimentos, técnicas e meios não estejam 
regulamentados ou reconhecidos pela profissão. 

E) Realizar atendimento não eventual de criança, 
adolescente ou interdito com autorização de ao 
menos um de seus responsáveis. 

 
14 - Tendo em vista o Código de Ética Profissional do 
Psicólogo, de 2005, analise as assertivas a seguir: 
I. Ao psicólogo é permitido receber, pagar remuneração 

ou porcentagem por encaminhamento de serviços. 
II. O psicólogo, para ingressar, associar-se ou 

permanecer em uma organização, considerará a 
missão, a filosofia, as políticas, as normas e as práticas 
nela vigentes e sua compatibilidade com os princípios 
e regras do Código de Ética Profissional. 

III. 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. 

Assinale: 
A) Se todas as assertivas estiverem incorretas. 
B) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas. 
C) Se somente as assertivas II e III estiverem 

corretas. 
D) Se somente as assertivas I e III estiverem 

corretas. 
E) Se somente a assertiva II estiver correta. 

15 - Ainda sobre o Código de Ética Profissional do Psicólogo, 
de 2005, analise as assertivas: 
I- O psicólogo, ao promover publicamente seus serviços, 

por quaisquer meios, individual ou coletivamente poderá 
utilizar o preço do serviço como forma de propaganda 
sem comprometer o tratamento. 

II- Caberá aos psicólogos docentes ou supervisores 
esclarecer, informar, orientar e exigir dos estudantes a 
observância dos princípios e normas contidas no Código 
de Ética Profissional. 

III- Ao promover publicamente seus serviços o psicólogo 
informará o seu nome completo, o CRP e seu número de 
registro. 

Assinale: 
A) Se todas as assertivas estiverem corretas. 
B) Se somente as assertivas II e III estiverem corretas. 
C) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas. 
D) Se somente as assertivas I e III estiverem correta. 
E) Se somente a assertiva II estiver correta. 

 
16 - Sobre o Código de Ética Profissional do Psicólogo de, 
2005, responda a questão a seguir. 
As transgressões dos preceitos do Código constituem infração 
disciplinar com a aplicação das seguintes penalidades, na 
forma dos dispositivos legais ou regimentais, exceto: 

A) Suspensão do exercício profissional, por até 90 
(noventa) dias, ad referendum do Conselho Federal 
de Psicologia. 

B) Advertência. 
C) Multa. 
D) Censura pública. 
E) Cassação do exercício profissional, ad referendum 

do Conselho Federal de Psicologia. 
 
17 - “Dispõem o art. 196 e seguintes da Constituição Federal 
que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas públicas e de acesso universal. São de 
relevância pública as ações e serviços que compõem uma rede 
no âmbito de um Sistema Único de Saúde (SUS), com 
participação da comunidade”. (IV Conferência Nacional de 
Saúde Mental – Intersetorial Por uma IV Conferência 
Antimanicomial: contribuições dos usuários / Conselho 
Federal de Psicologia. Brasília: CFP, 2010. 46 p.). 
Considerando essa temática, analise as assertivas a seguir: 
I. O arcabouço legal – que trata da saúde mental das 

crianças, adolescentes, jovens e idosos – ainda carece de 
ser efetivado pelos entes políticos da federação e pelo 
sistema jurídico. 

II. O poder executivo, das três esferas da federação, já deu a 
devida prioridade ao assunto nos seus orçamentos, 
prevendo os recursos necessários para instrumentalizar 
uma rede comunitária de serviços que venha a substituir 
os hospitais psiquiátricos. 

III. A rede – que integra a política nacional de Saúde Mental 
instituída pela Lei nº 10.216/2001 e é instrumentalizada 
por portarias do Ministério da Saúde – está formada 
pelos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), 
Residências Terapêuticas, Centros de Convivência, 
Serviços de Saúde Mental, Emergências Psiquiátricas em 
Hospital Geral e atendimento em saúde mental na rede 
básica de saúde. 

 
 



 

 

 

  

Assinale: 
A) Se todas as assertivas estiverem incorretas. 
B) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas. 
C) Se somente as assertivas I e III estiverem corretas. 
D) Se somente as assertivas II e III estiverem correta. 
E) Se somente a assertiva III estiver correta. 

 
18 - Processo de transformação da política de assistência em 
saúde mental iniciado há cerca de 20 anos, a partir 
fundamentalmente da mobilização e da construção de um 
movimento social que apontava a necessidade e a possibilidade 
de uma sociedade sem manicômios. O texto refere-se a que 
movimento? 

A) Movimento Sanitário 
B) Sistema Único da Assistência Social 
C) Sistema Único de Saúde 
D) Luta Manicomial 
E) Reforma Psiquiátrica 

 
19 - Analise atentamente as afirmativas: 
I. Embora questionáveis, a segregação, o isolamento – que 

impactam nos laços familiares e afetivos – a medicação de 
torpor e a perda da capacidade civil são procedimentos 
adequados para a população com transtornos mentais. 

II. A Reforma Psiquiátrica Brasileira tem em seu histórico 
uma marca fundamental: teve como propulsora a 
intervenção política de um movimento social que trouxe a 
bandeira de uma sociedade sem manicômios e denunciou, 
sistematicamente, uma das suas maiores expressões - a 
política de atenção à saúde mental vigente no país. 

III. A Reforma Psiquiátrica está comprometida com a 
perspectiva de colocar fim aos hospitais psiquiátricos, 
como dispositivos de ordenação e segregação social, 
substituindo-os por uma rede comunitária de serviços que 
seja capaz de garantir cuidado e cidadania às pessoas com 
transtornos mentais. 

Assinale: 
A) Se somente as assertivas II e III estiverem corretas. 
B) Se todas as assertivas estiverem corretas. 
C) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas. 
D) Se somente as assertiva III estiver correta. 
E) Se somente a assertiva II estiver correta. 

 
20 - Analise as assertivas abaixo: 
I. A política pública de saúde mental, também denominada 

reforma psiquiátrica, assegurada em lei, arduamente 
alcançada pelo movimento social, produziu uma rede de 
serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico, abertos e 
comunitários. 

II. Contando com a rede de serviços substitutivos, pessoas 
portadoras de sofrimento psíquico não são mais internadas 
em hospitais psiquiátricos no Brasil. 

III. A circulação dos processos envolvendo a questão da saúde 
mental, seja no campo penal ou civil, é tema candente, 
mas irrelevante dentro do sistema jurídico brasileiro. 

Assinale: 
A) Se somente as assertivas II e III estiverem corretas. 
B) Se todas as assertivas estiverem corretas. 
C) Se somente a assertiva I estiver correta. 
D) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas. 
E) Se somente a assertiva II estiver correta. 

 
 

21 - Leia atentamente e analise as assertivas: 
I. O Conselho Federal de Psicologia apoia ações 

massificadoras que visam tirar compulsoriamente da 
rua as pessoas que incomodam visualmente a 
sociedade, seja pelas várias situações de 
miserabilidade, seja pela violência representada. 

II. Historicamente, a atuação dos psicólogos estava 
restrita à Psicologia aplicada, executada em 
consultórios particulares, escolas e empresas, cujo 
acesso estava restrito àqueles que dispunham de 
recursos para custear o trabalho desses profissionais. 

III. O Conselho Federal de Psicologia mantém em sua 
estrutura o Centro de Referências Técnicas em 
Psicologia e Políticas Públicas, órgão que tem por 
objetivo realizar pesquisas sobre a atuação dos 
psicólogos em políticas públicas para que seus 
resultados subsidiem a elaboração de referências 
técnicas para atuação da categoria em Políticas 
Públicas. 

IV. Um dos aspectos que precisa ser objeto de análise no 
SUS é a incerta relação de trabalho, pois atualmente 
existem contratações temporárias ou mediante 
terceirizações que tornam precário o exercício do 
trabalho. 

Assinale: 
A) Se somente as assertivas I e II estiverem 

incorretas. 
B) Se todas as assertivas estiverem corretas. 
C) Se somente as assertivas I, II e IV estiverem 

corretas. 
D) Se somente a assertiva I estiver incorreta. 
E) Se somente a assertiva III estiver correta. 

 
22 - Analise as assertivas com atenção: 
I. Os estudos brasileiros sobre a inserção da Psicologia 

no contexto hospitalar se concentram, 
predominantemente, nas questões referentes à 
formação profissional e de configuração de modelos e 
estratégias de práticas psicológicas. 

II. Pesquisas sobre a atuação do psicólogo no contexto 
hospitalar mostram um quadro com predomínio do 
modelo clínico, falta de pesquisa e ênfase no 
atendimento individual. 

III. No contexto hospitalar, o campo crítico da Psicologia 
da Saúde enfatiza a necessidade de, tanto no âmbito 
da pesquisa como no da intervenção, ouvir e relatar as 
vozes dos usuários dos serviços hospitalares a partir 
de uma perspectiva ética de respeito e de 
solidariedade. 

Assinale: 
A) Se somente a assertiva I estiver correta. 
B) Se todas as assertivas estiverem corretas. 
C) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas. 
D) Se somente as assertivas II e III estiverem 

corretas. 
E) Se somente a assertiva III estiver correta. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

23 - Políticas sociais recentes como o Sistema Único de 
Saúde (SUS) e o Sistema Único de Assistência Social 
(SUAS) vêm gerando importantes campos de trabalho para os 
psicólogos em todo o país. Sobre esse tema, assinale a 
alternativa falsa: 

A) Centro de Referência da Assistência Social é uma 
unidade do terceiro setor localizada em áreas com 
maiores índices de vulnerabilidade e risco social, 
destinada ao atendimento psicossocial de famílias. 

B) O Centro de Referência da Assistência Social 
(CRAS) é o principal equipamento de 
desenvolvimento dos serviços socioassistenciais da 
Proteção Social Básica. 

C) Constitui espaço de concretização dos direitos 
socioassistenciais nos territórios materializando a 
política de assistência social. 

D) O Centro de Referência da Assistência Social 
(CRAS) é o lugar que possibilita o primeiro acesso 
das famílias aos direitos socioassistenciais e, 
portanto, à proteção social, sendo porta de entrada 
dos usuários da política de assistência social para a 
rede de Proteção Básica e referência para 
encaminhamentos à Proteção Especial. 

E) O CRAS desempenha papel central no território 
onde se localiza ao constituir a principal estrutura 
física local, cujo espaço físico deve ser compatível 
com o trabalho social com famílias que vivem no seu 
território de abrangência e conta com uma equipe 
profissional de referência. 

 
24 - Leia atentamente analisando as seguintes assertivas: 
I. A inserção do psicólogo nos Centros de Referência da 

Assistência Social (CRAS) vem a ser uma grande 
evolução transformadora na forma de atuação, desde a 
regulamentação da profissão no ano de 1962, que 
consegue afastar-se de um trabalho meramente clínico e 
elitizado para um trabalho que visa o social e o 
comunitário. 

II. O Sistema Único da Assistência Social (SUAS) é uma 
Política Pública da Seguridade Social, extremamente 
recente, que está em processo contínuo de construção. 

III. As ações do SUAS encontram-se organizadas em três 
níveis de complexidade: a proteção social básica, a 
proteção social especial e a proteção social excepcional. 

Assinale: 
A) Se todas as assertivas estiverem corretas. 
B) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas. 
C) Se somente a assertiva I estiver correta. 
D) Se somente as assertivas II e III estiverem corretas. 
E) Se somente a assertiva III estiver correta. 

 
25 - São unidades que realizam serviços de proteção social 
especial, com desenvolvimento de estratégias de atenção 
sociofamiliar visando à reestruturação do grupo familiar, bem 
como o acompanhamento individual, apoios e 
encaminhamentos, e processos voltados para a proteção e 
reinserção social. Tais unidades necessitam ter em sua equipe 
o coordenador, o assistente social, o psicólogo, o advogado, 
profissionais de nível superior ou médio para trabalhar na 
abordagem dos usuários e o auxiliar administrativo. São 
implantados de acordo com o porte, nível e demanda dos 
municípios, bem como o grau de incidência e complexidade 
das situações de risco e de violação de direitos. 

O texto acima descreve os (as): 
A) Centros de Referência da Assistência Social 
B) Centros de Atenção Psicossocial 
C) Núcleos de Atenção Psicossocial 
D) Residências Terapêuticas 
E) Centros de Referência Especializados da 

Assistência Social 
 
26 - O estudo do desenvolvimento do ser humano constitui 
uma área do conhecimento da Psicologia. Responda a 
questão a seguir considerando seus conhecimentos sobre o 
tema. 
Pode-se dizer que o "sujeito epistêmico" protagoniza o 
papel central do seu modelo, pois a grande preocupação da 
teoria é desvendar os mecanismos processuais do 
pensamento do homem, desde o início da sua vida até a 
idade adulta. Nesse sentido,  a compreensão dos 
mecanismos de constituição do conhecimento equivale à 
compreensão dos mecanismos envolvidos na formação do 
pensamento lógico, matemático. 
O texto versa sobre o modelo: 

A) De Freud 
B) De Skinner 
C) De Lacan 
D) De Piaget 
E) De Heidegger 

 
27 - A Psicologia do Desenvolvimento Humano constitui 
um importante e abrangente campo de estudo no âmbito da 
Psicologia. Analise as assertivas seguintes, que tratam 
sobre essa temática: 
I. Em torno da figura do idiota ou “débil mental” se 

desenvolveu um debate ligado à impossibilidade de 
tratamento pelo método moral – posição de Jean Itard 
– e a aposta na melhora a partir do método clínico-
pedagógico, posição elaborada pelo francês Pinel. 

II. A partir de 1943, os conceitos de Transtorno do 
Espectro do Autismo, psicose e esquizofrenia se 
confundiram e foram usados de maneira 
intercambiável durante muitos anos, o que atualmente 
foi superado. 

III. A partir dos anos 1980, as concepções psicanalíticas 
sobre o Transtorno do Espectro do Autismo passaram 
também a ser produzidas pelas escolas francesas de 
inspiração lacaniana, cuja vertente se baseia em uma 
visão estrutural da constituição do sujeito e em uma 
relação onde o sujeito deve ser analisado na lógica em 
que se articulam a linguagem e o corpo. 

Assinale: 
A) Se somente as assertivas II e III estiverem 

corretas. 
B) Se todas as assertivas estiverem corretas. 
C) Se todas as assertivas estiverem incorretas. 
D) Se somente as assertivas I e II estiverem corretas. 
E) Se somente a assertiva III estiver correta. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

28 - O brincar aparece como uma atividade tipicamente 
infantil, que ganha status na lei Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA – Lei nº 8.069/90). Um aspecto 
importante com relação ao brinquedo é que ele permite 
criar uma Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP) em 
que a criança vai além do comportamento habitual da sua 
idade. Conceito criando por ______ que significa a 
distância entre o desenvolvimento real (aquilo que a 
criança consegue fazer sozinha) e o desenvolvimento 
potencial (aquilo que a criança já consegue fazer com a 
ajuda do outro – adulto ou criança num nível mais 
elevado). 
O texto versa sobre a teoria de qual importante estudioso 
no âmbito da psicologia do desenvolvimento? 

A) Vygotsky 
B) Freud 
C) Piaget 
D) Bandura 
E) Lewin 

 
PARTE II - PORTUGUÊS 
 
As questões de 29 a 31 referem-se ao texto seguinte: 
  

O liberalismo é uma teoria política e econômica que 
exprime os anseios da burguesia. Surge em oposição ao 
absolutismo dos reis e à teoria econômica do 
mercantilismo, defendendo os direitos da iniciativa privada 
e restringindo o mais possível as atribuições do Estado. 

Locke foi o primeiro teórico liberal. Presenciou na 
Inglaterra as lutas pela deposição dos Stuarts, tendo se 
refugiado na Holanda por questões políticas. De lá regressa 
quando, vitoriosa a Revolução de 1688, Guilherme de 
Orange é chamado para consolidar a nova monarquia 
parlamentar inglesa. 

(Maria Lúcia de Arruda Aranha, in História da Educação) 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I. De acordo com o texto, Locke teve participação apenas 
teórica no liberalismo. 
II. É possível afirmar que Locke julgava ser necessário 
restringir as atribuições do Estado. 
III. A revolução de 1688 foi considerada vitoriosa, pois 
derrubou o absolutismo. 

A) Estão corretos os itens I e II. 
B) Estão corretos os itens II e III.  
C) Estão corretos os itens I e III. 
D) Todos estão corretos. 
E) Apenas o item III está correto. 

 
30 - É possível inferir do texto que os burgueses teriam 
simpatia com: 

A) o absolutismo 
B) os Stuarts 
C) a perseguição política de Locke 
D) as atribuições do Estado 
E) o liberalismo 

 
 
 
 
 
 

31 - Das afirmações seguintes: 
I. A expressão “... que exprime os anseios da burguesia” pode 
ser substituída sem alteração semântica por “que expressa os 
valores da burguesia”. 
II. A teoria política do liberalismo se opunha a parte da 
burguesia. 
III. Infere-se do texto que Guilherme de Orange teria ideias 
liberais. 

A) Estão corretos I e III. 
B) Estão corretos II e III. 
C) Estão corretos I e II. 
D) Todos estão incorretos. 
E) Apenas o item III está correto. 

 

32 - Marque a alternativa em que o elemento destacado foi 
empregado incorretamente: 

A) Não se aborreça com ele, pois é um sujeitinho à-toa. 
B) Ninguém está afim de voar. 
C) Ao invés de baixar, o preço dos legumes subiu nesta 

semana. 
D) Você é contra a liberdade de imprensa? Por quê? 
E) Terminei o ensino médio há dois anos. 

 

33 - Observe a sílaba tônica destacada nestas palavras: 
  dedo – árabe – álbum 
Indique o item em que a sílaba tônica das palavras esteja na 
mesma posição das relacionadas acima: 

A) celtibero – pêndulo – quilômetro 
B) látex – pudico – avaro 
C) álcool – rubrica – tulipa 
D) ibero – álibi – aziago 
E) nobel – protótipo – cânon 

 

34 - Assinale a alternativa que apresenta apenas vocábulos 
formados pelo processo de derivação parassintética: 

A) apedrejar / enterrar 
B) esburacar / descentralizar 
C) espetaculares / engarrafar 
D) passatempo / e-mail 
E) cavalos-marinhos / fidalgo 

 

A questão 35 refere-se a tira seguinte: 

35 - Das afirmações seguintes: 
I. Os verbos ERA e TINHA (2º quadrinho) se encontram no 
tempo pretérito imperfeito do modo indicativo. 
II. Na frase “Se a gente não se esforçar para mudar o mundo” 
as formas verbais destacadas se encontram, respectivamente, 
no infinitivo e futuro do subjuntivo. 
III. No último balão identificamos uma locução verbal que 
pode ser substituída de forma equivalente pelo tempo verbal 
simples “futuro do presente”. 

A) Estão corretos apenas os itens II e III. 
B) Estão corretos apenas os itens I e III. 
C) Estão corretos apenas os itens I e II. 
D) Todos estão corretos. 
E) Todos estão incorretos. 



 

 

 

  

36 - Identificamos uma oração subordinada adverbial 
temporal em: 

A) Houve protestos depois que o diretor saiu da 
reunião. 

B) Irei à praia logo cedo, se não chover. 
C) Não compareceu a reunião dos condôminos 

porque viajou. 
D) Ela distribuiu às crianças os doces que estavam na 

mesa. 
E) Achamos que você deve partir imediatamente. 

 
37 - Na frase “Nas horas vagas, ouvíamos Mozart” 
identificamos a seguinte figura de linguagem: 

A) hipérbole 
B) prosopopeia 
C) metonímia 
D) ironia 
E) eufemismo 

 
A questão 38 refere-se a tira seguinte: 

 
 
38 - Das afirmações seguintes: 
I. O termo “com o cão feroz” na placa do 1º quadrinho se 
classifica como complemento nominal. 
II. Os vocábulos UMA e DE FICÇÃO (3º quadrinho) são 
adjuntos adnominais do núcleo do predicativo do sujeito 
“uma obra de ficção”. 
III. O vocábulo “comigo” (3º quadrinho) tem a função 
sintática de objeto indireto. 

A) Todos estão corretos. 
B) Apenas I e III estão corretos. 
C) Apenas II e III estão corretos. 
D) Estão corretos apenas os itens I e II. 
E) Apenas o item II está correto. 

 
39 - A concordância nominal está correta em todas as 
frases, exceto em: 

A) Leia a carta e veja as fotografias anexas. 
B) Eles já estavam igualmente quites. 
C) Eu comprei poucas laranjas e meia melancia. 
D) A mãe ficou meio aborrecida com aquela 

discussão entre os filhos. 
E) Ana e Patrícia somente irão se tiverem bastante 

detalhes do roteiro de viagem. 
 
40 - O acento indicativo de crase foi empregado de forma 
incorreta na alternativa: 

A) Isso cheira à vinho. 
B) As crianças voltaram à piscina. 
C) Refiro-me àquele fato. 
D) A desnutrição abre caminho às doenças. 
E) Avançamos rente à parede. 

 
 

 
 
 


