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PSICÓLOGO 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Leia os textos 1, 2 e 3 e responda às questões de 1 a 5. 
 

1 - Café faz mal à saúde 
Ainda há quem acredite que um inocente cafezinho 

possa trazer prejuízos para a saúde. Mas, hoje em dia, 

a bebida só é mesmo contraindicada para quem 

apresenta insônia, osteoporose avançada, irritações 

no estômago ou hipersensibilidade à cafeína. Para os 

demais, ela pode ser até mesmo um bálsamo. São 

muitos os trabalhos que apontam os benefícios da 

bebida para a saúde: segundo eles, o café seria bom 

para o coração, ajudaria a prevenir o mal de 

Alzheimer e reduziria o nível de açúcar no sangue, 

combatendo a diabetes. Um estudo divulgado no 

começo deste ano pela Faculdade de Medicina Jikei, 

em Tóquio, sugere que o consumo regular de café 

previne contra as doenças do coração. Os 

pesquisadores japoneses já andam aclamando o café 

como o "próximo vinho vermelho", em referência 

aos polifenóis da bebida de Baco, reconhecidamente 

benéficos para as artérias. Segundo os cientistas, os 

principais ácidos fenólicos do café, o cafeico e o 

ferúlico, auxiliam o retorno do colesterol para o 

fígado. Isso aumenta o nível de HDL, o chamado 

bom colesterol. O experimento foi feito com 

voluntários saudáveis, que tiveram amostras de 

sangue analisadas antes do consumo de café ou de 

água e 30 minutos depois, em um estudo cruzado.  

O café também está associado a um menor risco de 

desenvolver a doença de Alzheimer. A investigação 

mais recente, que vem da Universidade do Sul da 

Flórida, nos EUA, foi feita com ratos idosos. Os 

cientistas davam aos ratinhos o equivalente a 5 

xícaras de café por dia, durante dois meses. Após 

esse período, os bichos apresentaram redução de 

quase 50% nos níveis da proteína beta-amiloide - em 

grande quantidade, essas proteínas se depositam ao 

redor e no interior dos neurônios, provocando perda 

significativa da memória. "Até agora, as pesquisas se 

limitaram a medir a quantidade dos marcadores da 

doença, caso da proteína beta-amiloide", disse Gary 

Arendash, líder do trabalho. "Adiamos os testes com 

seres humanos porque ainda não temos verba 

suficiente, mas a ideia é estudar os efeitos da cafeína, 

e não só a do café, em pacientes com Alzheimer." 

(Fonte: Revista Superinteressante) 
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TEXTO 3 

 

 

“Santos Dumont tomava. Monteiro Lobato tomava. Carmen 

Miranda tomava. JK também. É, o café estimula mesmo o 

cérebro.” 

 
 

 

 

 

1- Sobre os três textos, é lícito AFIRMAR: 

 

a) Todos são textos informativos, instrucionais e promovem comercialmente o uso de café no 

cotidiano. 

b) O texto 1 pertence a um gênero predominantemente expositivo, veiculado em suportes 

digitais ou físicos. 

c) O texto 2 está classificado como um gênero injuntivo. 

d) Quanto ao propósito comunicacional, os três textos são coincidentes. 

 

 2- No texto 3 “Santos Dumont tomava. Monteiro Lobato tomava. Carmen Miranda tomava. JK 

também. É, o café estimula mesmo o cérebro.”, trabalha-se com o argumento de autoridade para 

realçar a eficiência do café como estimulante da inteligência. Identifique a opção em que a tessitura 

textual NÃO permite a leitura da mesma estratégia. 
 

a)           b) 

                     

 

 

 

 

 

 

    c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Segundo Umberto Eco, “A citação pressupõe que se partilhe a ideia do autor citado, a menos 

que o trecho seja precedido e seguido de expressões críticas.”. 

 

3- No texto 1, o adjetivo contraindicada: 

 

a) Está correto segundo a Nova Ortografia, pois, com o prefixo CONTRA-, se o segundo 

elemento começar por uma vogal diferente, devemos escrever sem hífen e junto. 

Faça como um velho marinheiro/Que durante o 

nevoeiro/Leva o barco devagar. 
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b) Está errado, pois os elementos iniciados pelo prefixo CONTRA- devem ser antecedidos de hífen, 

como contra-reforma e contra-producente. 

c) Está correto segundo as normas da ABNT, pois, seja qual for a letra que venha em seguida, o 

prefixo CONTRA- não deverá ser sucedido de hífen. 

d) Está errado, pois, segundo a ABNT, o prefixo CONTRA- deve ser utilizado com hífen quando o 

elemento seguinte começar com A e sem hífen quando começar com as demais letras. 

 

4- Apresenta contexto gramatical semelhante ao de “a bebida só é mesmo contraindicada para quem 

apresenta insônia, osteoporose avançada, irritações no estômago ou hipersensibilidade à cafeína” 

quanto à situação que solicita emprego de crase: 

 

a) hipersensibilidade lamentável.  b) hipersensibilidade à realizar determinada tarefa. 

c) hipersensibilidade ao amendoim. d) hipersensibilidade a um alimento específico. 

 

5- No texto 2, o emprego da oxítona terminada em “U”, acentuada em “café jacú”, está: 

 

a) Correto, pois a vogal U é uma semivogal átona, necessitando, nas oxítonas, de acento agudo. 

b) Correto, pois jacú se acentua do mesmo modo que sofá, jiló e café. 

c) A utilização do acento é facultativa. 

d) Incorreto, pois as palavras oxítonas terminadas em U, não antecedidas por ditongo e que 

não formam hiato, não recebem acento no U. 

 

6- Na tirinha a seguir, para evitar a utilização de um verbo defectivo, o personagem acaba 

provocando um efeito humorístico. Assinale a opção em que ocorre efeito semelhante. 

 

a) Eu pairo um novo poema a cada dia. 

b) Para anunciar o último debate político na Globo, em outubro, o jornal publicou: "Bonner media 

o programa".  

c) Presentei com carinho. Cestas de café da manhã Mensagem & amor, o bom dia se vê quando 

nasce o dia. 

d) “-Do que você mais gosta?  - Quem, eu? --Sim, você, fale. - Falo. 

 

 

Leia os textos e responda às questões de 07 a 10. 

 

Texto 1 

 

Pelo menos dois colunistas chamaram a atenção para o fato. "Já virou moda", escreveu André 

Barcinski, "o artista ou celebridade falar uma besteira em entrevistas, no Twitter ou no Facebook, e 

depois voltar para se desculpar". O seu colega da "Folha de S. Paulo" Marcelo Coelho explica: "Ser 
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politicamente incorreto, no Brasil de hoje, é motivo de orgulho. Todo pateta com pretensões à 

originalidade e à ironia toma a iniciativa de se dizer 'incorreto' — e com isso se vê autorizado a abrir 

seu destampatório contra as mulheres, os gays, os negros, os índios e quem mais ele conseguir." 

Isso veio a propósito das declarações do diretor Lars Von Trier, que em Cannes se confessou 

simpatizante de Hitler e admitiu ser nazista. Diante dos protestos, correu para se justificar. "Me 

arrependo. Foi uma brincadeira estúpida."  

Aqui houve casos semelhantes. O cantor Ed Motta exaltou no seu perfil do Facebook o Sul do Brasil: 

"Como é bom, tem dignidade isso aqui. Frutas vermelhas, clima frio, gente bonita. Sim, porque ôôô 

povo feio o brasileiro", exclamou, talvez se olhando no espelho. Depois, apressou-se em dizer que 

fora mal compreendido. Mais grave foi o que se fez em nome do humor. O comediante Rafinha 

Bastos declarou em um show que toda mulher que reclama de estupro é feia: "Deveria dar graças a 

Deus (...). Homem que fez isso não merece cadeia, merece um abraço."  

Outro artista do programa "CQC", Danilo Gentili, preferiu apontar para as vítimas do Holocausto. 

Comentando o abaixo-assinado contra uma estação de metrô, tuitou: "Entendo os velhos de 

Higienópolis temerem o metrô. A última vez que eles chegaram perto de um vagão foram parar em 

Auschwitz" (no bairro moram muitos judeus). A exemplo de Rafinha, Gentili arrependeu-se e foi à 

Confederação Israelita se desculpar.  

Será que não se pode fazer piada com temas polêmicos? Claro que sim. Barcinski cita vários 

exemplos, entre os quais um texto clássico do comediante Redd Foxx sobre anões, sem falar em 

Woody Allen com seu olhar crítico sobre judeus. No Brasil, um dos livros mais engraçados no 

gênero é "As melhores piadas do humor judaico", de Abram Zylbersztajn. Algumas são atrevidas, 

nenhuma preconceituosa e todas hilárias.  

O problema é que quando ofende, em vez de fazer rir, o politicamente incorreto é tão sem graça 

quanto o seu contrário. As desculpas atenuam a agressão, mas não escondem a discriminação que 

se disfarça atrás do falso humor. Nesses atos falhos, o autor deixa escapar inconscientemente a 

manifestação do que está reprimido: o preconceito.  

Passei o sábado tentando explicar sem sucesso como confundi dois pares de fartos seios parecidos, 

mas separados no tempo. Em outras palavras: a mãe de Mariska, a Olivia de "Law & Order", é Jayne 

Mansfield e não Mae West, como publiquei. (Riso e preconceito. Jornal O Globo, Zuenir Ventura, 

25/05/2011) 

 

Texto 2                                         

                 

 

Texto 3 
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Texto 4 
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7- Aponte a opção em que as associações de trechos do TEXTO 1 com os outros textos 

NÃO são apropriadas. 

a)  " As desculpas atenuam a agressão, mas não escondem a discriminação que se 

disfarça atrás do falso humor.” – TEXTO 3. 

b) "Entendo os velhos de Higienópolis temerem o metrô. A última vez que eles chegaram 

perto de um vagão foram parar em Auschwitz" – TEXTO 4. 

c) “Nesses atos falhos, o autor deixa escapar inconscientemente a manifestação do que 

está reprimido: o preconceito.” – TEXTO 2. 

d) “...com isso se vê autorizado a abrir seu destampatório contra as mulheres, os gays, os 

negros, os índios e quem mais ele conseguir." – APENAS TEXTO 3. 

 

8- No texto 2, o enunciado “O nosso azeite é rico. O vidro escuro é o segurança.”, o 

substantivo “segurança” remete, do ponto de vista da argumentação, de maneira 

proporcional e de maneira inversa, respectivamente, a: 

 

a) Escuro – Rico b) Azeite – Rico c) Vidro – Azeite d) Escuro – Nosso 

 

9- Escolha a alternativa que melhor se adéqua à descrição do tipo do TEXTO 2. 

 

a) Possuem um núcleo principal, mas não apenas um núcleo. Outras tramas vão se 

desenrolando ao longo do tempo em que a trama principal acontece. 

b) Marcados pela defesa de um ponto de vista, ao mesmo tempo que tentam persuadir o 

leitor 

c) Empregam duas ou mais modalidades de formas linguísticas, a composição da 

linguagem verbal e não verbal. 

d) Indicam uma ordem, de modo que o locutor (emissor) objetiva orientar e persuadir o 

interlocutor (receptor). 

 

10. No texto 4, o trecho eivado de preconceito “Só outra arca de Noé pra dar jeito”, o 

vocábulo “jeito” é uma anáfora que se ancora em: 

 

a) “Qualquer suposto preconceito”  

b) “Bando de fdp que destruíram...” 

c) “Doenças que os médicos cubanos não consigam tratar” 

d)  Em toda a tessitura textual. 
 

11- NULA 

 

12- Para negar a sentença: “Todo gato é vira-lata” é CORETO afirmar que: 

 

a) Nenhum gato é vira-lata.   b) Algum gato não é vira-lata. 

c) Todo gato não é vira-lata.   d) Algum gato é vira-lata. 

 

13- Uma roseira produziu 4 rosas no 1º ano, 8 rosas no 2º ano.  Seu proprietário, que gosta 

muito de matemática, percebeu no quinto ano que a produção da roseira se comportou 

como uma P.G de razão 2. Quantas rosas foram produzidas ao longo dos cinco anos por 

essa roseira? 

 

a) 100 rosas 
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b) 112 rosas 

 

 

 

c) 122 rosas 

 

 

 

d) 124 rosas 

 

 

14- O proprietário de uma fábrica de telhas pretende construir outra chaminé cilíndrica 

em sua fábrica. Sabendo que essa chaminé terá 18 metros de altura, 2 metros de diâmetro 

e que cada metro quadrado dessa construção custará R$ 150,00, Qual o valor do 

investimento para a construção da chaminé?   

Use 𝜋 = 3 

 

a) R$ 8100,00 

 

 

 

 

b) R$ 16200,00 

 

 

 

 

c) R$ 20000,00 

 

 

 

 

d) R$ 22000,00 

 

 

 

15- O estacionamento de uma boate tem 20 veículos dentre carros e motos. Um 

manobrista contou que no total haviam 70 pneus. Cada Carro tem apenas 4 pneus e cada 

moto apenas 2 pneus. Determine a quantidade de carros e motos neste estacionamento. 

 

a) 10 carros e 10 motos 

 

 

 

b) 5 carros e 15 motos 
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c) 15 carros e 5 motos 

 

 

 

d) 14 carros e 6 motos 

 

 

16- Para arquivar as provas do concurso de Guarapuava, a CONSULPAM criou uma 

pasta no Windows 7 e tentou nomeá-la. Alguns caracteres não são aceitos para esta ação. 

Qual dos nomes abaixo será aceito pelo Windows?  

 

a) 'Concurso'  b) “Concurso”  c) |Concurso|  d) <Concurso> 

 

17- Assinale a alternativa que contém o atalho pelo teclado em sua configuração padrão 

que permite fechar arquivos ou programas abertos no Windows 7. 

 

a) Alt + F1  b) Ctrl + Caps lock  c) Ctrl + A  d) Alt + F4 

 

18- Marque a sequência VERDADEIRA: 

 

I – Moralidade   II-  Eficiência   III- Legalidade 

 

(    ) Impõe que o administrador público não dispense os preceitos éticos que devem estar 

presentes em sua conduta. Deve não só averiguar os critérios de conveniência, 

oportunidade e justiça em suas ações, mas também distinguir o que é honesto do que é 

desonesto. 

(    ) Implica subordinação completa do administrador à lei. Todos os agentes públicos, 

desde o que ocupe a cúspide até o mais modesto deles, devem ser instrumentos de fiel e 

dócil realização das finalidades normativas.  

(    ) O núcleo do princípio é a procura de produtividade e economicidade, e o que é mais 

importante, a exigência de reduzir os desperdícios de dinheiro público o que impõe a 

execução dos serviços públicos com presteza, perfeição e rendimento funcional. 

 

a) I, III, II  b) III, II, I  c) II, I, III  d) I, II, III 

 

19- A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) informou, nesta sexta-feira (26), que 

a partir do dia 1º de janeiro de 2015 passa a valer a bandeira vermelha em todas as regiões 

do País. Isso significa que a tarifa de energia vai sofrer um acréscimo de R$ 3 a cada 100 

kWh (quilowatts-hora) consumidos. 

A bandeira vermelha valerá para todas as unidades da federação, com exceção do 

________, __________ e ___________, que ainda não estão integrados no SIN (Sistema 

Interligado Nacional). 

 

Completa as lacunas: 

a) Ceará, Piauí e Bahia   b) Amazonas, do Amapá e de Roraima 

c) Paraná, São Paulo e Santa Catarina c) São Paulo, Rio e Paraná 
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20- A ex-gerente executiva da área de Abastecimento da Petrobras Venina Velosa da 

Fonseca foi responsabilizada pela Comissão Interna de Apuração da companhia por 

quatro irregularidades que elevaram gastos e indicam a existência de cartel nas obras da 

Refinaria Abreu e Lima. Em um contrato com uma empresa alvo da operação Lava Jato, 

ela teria desconsiderado um desconto de R$ 25 milhões em favor da estatal. A refinaria 

Abreu e Lima fica no Estado do(a): 

 

a) Bahia  c) Pernambuco  d) Rio de Janeiro            c) Ceará 

 

  

 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

21- A década de 1990 marcou o início da evolução de vários modelos de gestão na saúde 

do Brasil. O Sistema Único de Saúde consolidou-se como: 

 

a) sistema organizado com base na hierarquia de ações e serviços de saúde. 

b) sistema onde a administração das unidades é definida em parcerias múltiplas. 

c)  sistema organizado com base na quebra de hierarquia de ações e serviços de saúde. 

d) sistema onde a administração das unidades é definida em única esfera de poder. 

 

22-  A (o) ______________________ atua no controle da execução da política de saúde 

Municipal.  

 

a) Conferência Municipal de Saúde. 

b) Comissão Municipal de Saúde. 

c) Comitê Gestor de Saúde. 
d) Conselho Municipal de Saúde. 

 

23- Na composição da Conferência de Saúde, a representação dos usuários representa: 

 

a) 25%   b) 30%   c) 35%   d) 50% 

 

 

24- Com relação aos princípios e conceitos do SUS, Assinale a alternativa ERRADA: 

 

a) O PSF foi lançado conjuntamente com o Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde - PACS em 1991. 

b) Região de saúde é o espaço geográfico contínuo, constituído por grupamentos de 

municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, econômicas e sociais 

e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados.  

c) Universalização e Integralidade são princípios organizativos do SUS.  

d) O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema 

Único de Saúde (SUS) em cada esfera de Governo, integrante da estrutura organizacional 

do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios, com composição, organização e tem suas competências fixadas na Lei Nº 

8.142/90. 
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25-  A partir da ___________________, amplia-se a participação da comunidade na 

fiscalização e no controle das ações de saúde. 

 

a) da Lei 8.080/90.   b) da Criação do Conselho de Secretários de Saúde.  

c) da Lei 8.142/90.   d) da Criação da Estratégia de Saúde da Família.  

 

26- Atenção Básica tem como fundamentos: 

a) Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e 

resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de saúde, com 

território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação descentralizada, e 

em consonância com o princípio da equidade. 

b) Efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações 

programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, 

prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de forma 

interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços. 

c) Desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a população 

adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

27- A estratégia de Saúde da Família visa à reorganização da Atenção Básica no País, de 

acordo com os preceitos do Sistema Único de Saúde. Além dos princípios gerais da 

Atenção Básica, a estratégia Saúde da Família deve: 

 

I- Desenvolver atividades de acordo com o planejamento e a programação realizados com 

base no diagnóstico situacional e tendo como foco a família e a comunidade. 

II- Buscar a integração com instituições e organizações sociais, em especial em sua área 

de abrangência, para o desenvolvimento de parcerias. 

III- Ter caráter substitutivo em relação à rede de Atenção Básica tradicional nos territórios 

em que as Equipes Saúde da Família atuam. 

 

a) I e III estão corretas  b) II e III estão erradas 

c) I, II e III estão corretas  d) I e II estão erradas 

 

 

28- São características do processo de trabalho da Saúde da Família: 

 

a) Definição precisa do território de atuação, mapeamento e reconhecimento da área 

adstrita, que compreenda o segmento populacional determinado, com atualização bienal. 

b) Promoção e estímulo à participação individual e não coletiva no controle social, no 

planejamento, na execução e na avaliação das ações. 

c) Prática do cuidado familiar ampliado, efetivada por meio do conhecimento da 

estrutura e da funcionalidade das famílias que visa propor intervenções que 

influenciem os processos de saúde-doença dos indivíduos, das famílias e da própria 

comunidade. 

d) Todas as alternativas estão erradas. 
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29- Os parâmetros de cobertura assistencial do SUS, destinam-se a orientar os gestores 

no aperfeiçoamento da gestão do SUS, oferecendo subsídios para: 

 

a) Auxiliar na elaboração do Planejamento e da Programação Pactuada e Integrada da 

Assistência à saúde. (PPI). 

b) Auxiliar no Acompanhamento, Controle, Avaliação e Auditoria dos serviços de saúde 

prestados no âmbito do SUS. 

c) Analisar a necessidade da oferta de serviços assistenciais à população. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

 

30- Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO: 

 

a) A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento básico. 

b) A ordenação da formação de recursos humanos nas diversas áreas. 

c) o controle e a fiscalização de serviços, produtos e substâncias de interesse para a saúde. 

d) a participação no controle e na fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização 

de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 

 

31- O Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) configura-se 

como uma unidade pública e estatal, que oferta serviços especializados e continuados a 

famílias e indivíduos em situação de ameaça ou violação de direitos. Sobre o mesmo é 

incorreto AFIRMAR: 

 

a) São consideradas violação de direito: tráfico de pessoas, cumprimento de medidas 

socioeducativas em meio aberto, violência física, sexual, mas não psicológica. 

b) O CREAS deve buscar a construção de um espaço de acolhida e escuta qualificada, 

fortalecendo vínculos familiares e comunitários, priorizando a reconstrução das relações 

familiares.  

c) Para o exercício de suas atividades, os serviços ofertados nos CREAS devem ser 

desenvolvidos de modo articulado com a rede de serviços da assistência social, órgãos 

de defesa de direitos e das demais políticas públicas. 

d) A articulação no território é fundamental para fortalecer as possibilidades de inclusão 

da família em uma organização de proteção que possa contribuir para a reconstrução da 

situação vivida. 

 

32- São chamados eixos norteadores do Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social, EXCETO: 

a)  Atenção especializada e qualificação do atendimento 

b)  Território e localização do CREAS 

c)  Acesso a direitos socioassistenciais 

d)  Trabalho centralizado a partir do Serviço Único de Assistência Social 

 

33- Sobre o Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e Indivíduos – 

PAEFI:  

 

a) O Serviço tem por finalidade prover atenção socioassistencial e acompanhamento a 

adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas em meio aberto, 

determinadas judicialmente. 
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b) O Serviço tem como finalidade assegurar trabalho social de abordagem e busca ativa 

que identifique, nos territórios, a incidência de trabalho infantil, exploração sexual de 

crianças e adolescentes, situação de rua, dentre outras. 

c) Serviço de apoio, orientação e acompanhamento a famílias com um ou mais de 

seus membros em situação de ameaça e violação de direitos. 

d) Serviço destinado à promoção de atendimento especializado a famílias com pessoas 

com deficiência e idosos com algum grau de dependência, que tiveram suas limitações 

agravadas por violações de direito. 

 

34- Alguns órgãos, unidades ou instituições, devido à sua função e competência, 

compõem a rede essencial de articulação do CREAS.  

 

I) CRAS 

II) Gestão dos Programas de Transferência de Renda e Benefícios (Bolsa Família, 

Benefício de Prestação Continuada - BPC) 

III) Serviços de Saúde, em especial a Saúde Mental 

IV) Órgãos de Defesa de Direitos (Conselho Tutelar, Ministério Público, Poder 

Judiciário, Defensoria Pública) 

 

Sobre as afirmações acima, classifique-as segundo a veracidade das mesmas, utilizando 

V- verdadeiras ou F- falsas: 

 

a)V, V, V, F  b)V, V, V, V  c) F, V ,F,V  d)V, V, F, V 

 

35- O Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é uma unidade pública estatal 

descentralizada da Política Nacional de Assistência Social (PNAS).  

 

a) O CRAS atua como a atenção secundária dentro do  Sistema Único de Assistência 

Social (SUAS). 

b) O CRAS possui a função de gestão territorial da rede de assistência social secundária 

e especializada, promovendo a organização e a articulação das unidades a ele 

referenciadas e o gerenciamento dos processos nele envolvidos.  

c) O principal serviço ofertado pelo CRAS é o Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família (PAIF), cuja execução é obrigatória e exclusiva. 

d) Fazem parte dos serviços ofertados pelo CRAS o Serviço de Proteção Social a 

Adolescentes em Cumprimento de Medida Socioeducativa de Liberdade Assistida e de 

Prestação de Serviços à Comunidade e o serviço de Proteção Social Especial para Pessoas 

com Deficiência, Idosas e suas Famílias. 

36- O Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, fundamentado na Doutrina da 

Proteção Integral, estabelece um conjunto de medidas que são aplicadas mediante a 

autoria de ato infracional, que é a conduta descrita como crime ou contravenção penal 

(ECA, art. 103). 

 

a) O ECA define como criança a pessoa até quinze anos incompletos e adolescente aquela 

entre quinze e dezoito anos incompletos, cidadãos sujeitos de direitos e em condição 

peculiar de desenvolvimento. 

b) Para crianças e adolescentes cabe ao Conselho Tutelar as providências e 

encaminhamentos, aplicando as medidas sócio -educativas previstas no artigo 112, do 

ECA. 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras/resolveuid/caae2bdb5a5a0fbf27a45c6f35e27d21/download
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras/resolveuid/9a5d0a9c7ddef70c3cbd459e6c95bc11
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/cras/resolveuid/9a5d0a9c7ddef70c3cbd459e6c95bc11
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c) O Estatuto da Criança e do Adolescente, define no art. 112 as medidas 

socioeducativas, dentre outras: advertência, obrigação de reparar o dano, prestação 

de serviços à comunidade e liberdade assistida. 

d) Estas medidas são de caráter eminentemente punitivo, porque oportuniza ao 

adolescente, através de reflexões sobre sua conduta e do vivenciamento de novos valores 

e atitudes, o estabelecimento de um projeto consequente para sua vida. 

 

37- Sobre a prestação de serviços comunitário, tida como medida socioeducativa 

empregada a adolescentes autores de ato infracional é CORRETO afirmar: 

 

a) A prestação de serviços comunitários consiste na realização de tarefas gratuitas de 

interesse geral, por período não excedente a um ano, junto a entidades assistenciais, 

hospitais, escolas e outros estabelecimentos congéneres, bem como em programas 

comunitários ou governamentais.   

b) As tarefas serão atribuídas conforme as aptidões do adolescente, devendo ser 

cumpridas durante jornada máxima de oito horas semanais, aos sábados, domingos 

e feriados ou em dias úteis, de modo a não prejudicara frequência à escola ou 

jornada normal de trabalho.  

c)  A prestação de serviços à comunidade impõe ao adolescente autor de ato infracional, 

o cumprimento não obrigatório de tarefas de caráter coletivo, visando interesses e bens 

comuns.  

d) Acredita-se que trabalhar gratuitamente, impede o adolescente de colocar-se frente a 

possibilidade de adquirir valores sociais positivos, através da vivência de relações de 

solidariedade e entre-ajuda, presentes na ética comunitária. 

38- A Equipe Volante consiste em uma equipe adicional que integra um Centro de 

Referência de Assistência Social (CRAS) em funcionamento, com objetivo de prestar 

serviços no território de abrangência do referido CRAS, para famílias referenciadas a este 

CRAS. Sobre as Equipes Volantes é correto afirmar, EXCETO:  

a) A equipe volante é responsável por realizar a busca ativa destas famílias, desenvolver 

o Serviço de Proteção e Atendimento Integral às Famílias (PAIF) e demais serviços de 

Proteção Básica, que poderão ser adaptados às condições locais específicas, desde que 

respeitem seus objetivos. 

b) Cabe à Equipe Volante incluir as famílias no Cadastro Único, realizar 

encaminhamentos necessários para acesso a renda, para serviços da Proteção Especial e 

para serviços de outros setores, sempre que couber.  

c) Estão impedidas de serem atendidas pelas Equipes Volantes as famílias residentes 

em territórios de baixa densidade demográfica, com espalhamento ou dispersão 

populacional (áreas rurais, comunidades indígenas, quilombolas, calhas de rios, 

assentamentos, dentre outros). 

d) A Equipe Volante, independentemente do porte do município, deverá ser composta 

por 02 (dois) técnicos de nível superior (sendo 1 assistente social e 1 preferencialmente 

psicólogo) e 02 (dois) técnicos de nível médio. 

39- Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculo: Cada uma das situações de 

fragilidade enfrentadas pelos cidadãos deve receber um tipo de 

_____________________, de acordo com as necessidades de cada um. Além disso, as 

potencialidades das famílias devem ser ponto de partida para a organização dos serviços 
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de proteção básica de assistência social, que estimulam a ___________________. 

Em razão disso, foi aprovada pelo Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) a 

Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais que institui, 

na___________________,  serviços de convivência e fortalecimento de vínculos. Eles 

são organizados por ____________________e têm como objetivo prevenir possíveis 

situações de risco da população em geral, visando à melhoria da qualidade de vida.  

 

a) Atenção unificada, participação pública, proteção secundária, situação de risco 

b) Atenção diferenciada, participação social, proteção básica, faixa etária 

c) Atenção exclusiva, participação comunitária, proteção básica, faixa etária 

d) Atenção diferenciada, participação pública, proteção secundária, situação de risco 

40- Equipamento composto por ferramentas que realizam registro e divulgação de dados 

sobre recursos repassados; acompanhamento e processamento de informações sobre 

programas, serviços e benefícios socioassistenciais; gerenciamento de convênios; suporte 

à gestão orçamentária; entre outras ações relacionadas à gestão da informação do SUAS. 

Responsável também por organizar a produção, o armazenamento, o processamento e a 

disseminação dos dados. Com isso, dá suporte a operação, financiamento e controle social 

do SUAS e garante transparência à gestão da informação: 

a) Centro de Referência de Assistência Social. 

b) Centro de Referência Especializado de Assistência Social. 

c) Órgãos de defesa do Direito. 

d) Rede SUAS. 

41- Preencha as lacunas: Quando a ____________ foi abdicada por Freud, o papel do 

inconsciente foi realçado através das __________________(...) pensamentos 

desordenados fluíam como um turbilhão, dando a sensação de um estado onírico. 

Inicialmente, a teoria freudiana das ______________ tinha a sexualidade como elemento-

chave, depois evoluiu para as pulsões parciais, até finalmente ter como ponto central o 

___________________. 

a) Associação de ideias, interpretações dos sonhos, psicoses, Complexo de Castração. 

b) Hipnose, sublimações, perversões, Complexo de Édipo 

c) Hipnose, associações de ideias, neuroses, Complexo de Édipo 

d) Interpretação dos sonhos, psicoses, neuroses, Complexo de Castração 

42- Sobre a teoria psicanalítica da neurose analise: 

I) Os sintomas neuróticos são expressões de um conflito intrapsíquico 

II) Tanto o conflito intrapsíquico quanto os elementos determinantes do comportamento 

estão no campo do consciente 

III) Os elementos que determinam o sintoma se situam na primeira infância 

IV) O Complexo da Castração e a chamada Sublimação são determinantes na criação das 

neuroses 

Sobre as afirmações acima, classifique-as como V- verdadeira e F- falsa: 

http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/servicos/convivencia-e-fortalecimento-de-vinculos/resolveuid/3b3b97303a69d1a08c9b48f3ec1a501b
http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/protecaobasica/servicos/convivencia-e-fortalecimento-de-vinculos/resolveuid/b36edf7a6620b8bb60099905e923756a/download


 

15 
 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARACIABA - CE                                                                  

a)V, V, V, F   b)F, F, V, F  c)V, V, V, V  d)V, F, V, F 

43- Sobre as psicopatias mais conhecidas e seus sintomas, é INCORRETO afirmar: 

a) Esquizofrenia: grau leve de mania, não existindo alucinações nem delírios. 

b) Depressão: concentração e atenção reduzidas, ideias de culpa e inutilidade, disfunções 

no sono. 

c) Ansiedade: palpitações, náusea, sensações de desmaio. 

d) Transtorno Afetivo Bipolar: alternância de episódios repetitivos: episódios depressivos 

e maníacos.  

44- Sobre transtornos emocionais e de comportamento com início usualmente ocorrendo 

na infância e na adolescência: 

a) Os transtornos de conduta são apresentados por um padrão repetitivo e 

persistente de conduta antissocial, agressiva ou desafiadora. 

b) Os transtornos mistos de conduta são apresentados por um padrão repetitivo e 

persistente de conduta antissocial, agressiva ou desafiadora com alterações no humor, 

como a esquizofrenia, a dislalia ou outros transtornos emocionais 

c) São transtornos emocionais com início específico na infância: hipocondria, transtorno 

afetivo bipolar e depressão. 

d) São transtornos de conduta com início específico na infância e adolescência:  transtorno 

de vinculação na infância, transtorno de vinculação com desinibição na infância e outros 

transtornos de funcionamento social na infância. 

45- Sobre a Psicologia Hospitalar é CORRETO afirmar: 

I- É o campo de entendimento e tratamento dos aspectos psicológicos em torno do 

________________. 

II- O objetivo da psicologia hospitalar é a ______________, ajudando o sujeito a fazer a 

travessia da experiência do ________________. 

III- A estratégia da psicologia hospitalar é tratar do _______________ no registro do 

simbólico 

IV- É pela ______________ que o psicólogo realiza seu trabalho 

a) Do corpo, saúde, hospital, paciente, sintomatologia. 

b) Processo mental, sintomatologia, adoecimento, psiquismo, história pessoal do 

paciente. 

c) Adoecimento, subjetividade, adoecimento, adoecimento, palavra. 

d) Psicológico, doença, sintoma, adoecimento, palavra. 

46- Dentro do processo de diagnóstico e terapêutica em Psicologia Hospitalar, devem ser 

considerados os seguintes aspectos: 

a) Reacional: reação dos familiares do paciente frente à doença deste. 

b) Médico: diagnóstico, sintomas, prognóstico, aderência ao tratamento por parte 

do paciente, etc. 

c) Situacional: situação de em que ocorreu a doença, fatores causadores da mesma, etc.  

d) Terapêutica: remédios utilizados no tratamento da doença em questão. 
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47- Faz parte do diagnóstico de um Psicólogo Hospitalar examinar a vida psíquica do 

paciente. Através deste diagnóstico faz-se possível identificar os principais traços de 

personalidade, possíveis conflitos psicodinâmicos e eventuais doenças mentais. Deve-se, 

portanto investigar os seguintes aspectos, EXCETO: 

a) Estado de consciência do paciente: presença de delirium, confusão, estado de sedação, 

etc. 

b) Percepção e memória do paciente: presença de alucinação, ilusão, amnésia... 

c) Emoção e pensamento: depressão, euforia, ansiedade... 

d) Vida social: importância da vida social do paciente no contexto do adoecimento. 

48- Sobre o Psicodiagnóstico é CORRETO afirmar: 

a) A atividade diagnóstica destaca-se na Psicologia por duas razões: garante o status 

científico dessa área de conhecimento por empregar instrumentos que atendem 

exigências de padronização e constitui o marco distintivo da identidade profissional 

do psicólogo, pelo caráter privativo do uso de testes psicológicos. 

b) Em Psicologia Clínica, o diagnóstico é um passo posterior à psicoterapia, tendo como 

objetivo investigar os recursos e dificuldades do indivíduo e não intervir nas futuras 

intervenções apropriadas. 

c) O psicodiagnóstico não apresenta pontos de contato com a psicoterapia uma vez que 

intervenções terapêuticas não fazem parte do seu processo. 

d) A sessão destinada à devolução dos resultados dos testes psicológicos tem um intuito 

unicamente informativo, não sobrevindo da mesma, efeitos ou sugestões de terapêuticas 

futuras.  

 

49- Segundo estudiosos de psicodiagnóstico como Ocampo, Arzeno e Piccolo são etapas 

do mesmo, na seguinte ordem: 

 

a) Aplicação de testes, encaminhamento, entrevista inicial, entrevista devolutiva. 

b) Entrevista inicial, encaminhamento, aplicação de testes, entrevista devolutiva. 

c) Entrevista inicial, aplicação de testes, entrevista devolutiva, encaminhamento. 

d) Encaminhamento, entrevista inicial, aplicação de testes, entrevista devolutiva. 

50- Segundo Artur Scarpato: “A Psicoterapia é um método de tratamento, uma aplicação 

dos conhecimentos da Psicologia e da Psicopatologia na ________________, 

sendo também chamada de Psicologia Clínica. A psicoterapia é também um espaço 

favorável ao crescimento e amadurecimento, um lugar/tempo/modo privilegiado de criar 

intimidade consigo mesmo, de estabelecer diálogos construtivos e transformar 

__________________________, restabelecendo o _____________________ de cada 

um. A Psicologia Clínica ocupa um lugar fundamental na área da saúde, por oferecer uma 

visão ________________ do ser humano, incluindo as dimensões 

_______________________ agindo conjuntamente na produção da existência humana, 

assim como de seus equilíbrios e desequilíbrios”. 

a) Clínica psiquiátrica; padrões estigmatizados; processo normativo; diferenciada; 

adoecidas e saudáveis.  

b) Clínica psiquiátrica; padrões estereotipados de funcionamento; processo gerativo; 

integrada; adoecidas e saudáveis.  
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c) Clínica psicológica; padrões estereotipados de funcionamento; processo 

formativo e criativo; integrada; psíquica, orgânica, social e espiritual.  

d) Clínica psicológica; padrões estigmatizados; processo diferenciado; unificada; 

psíquica, orgânica, social e espiritual. 

 

 




