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CARGO: PSICÓLOGO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica de 

tubo transparente, de tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h00 (três) horas. A Prova 

será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 alternativas 

(a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 05 (cinco) 

Noções de Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1 - Observe as opções apresentadas abaixo e assinale a alternativa que possui uma informação correta 

quanto à divisão e classificação silábica:   

a) pers – pi – caz  é uma polissílaba  

b) bac- té – ri – a  é uma polissílaba 

c) to – u – ca  é uma trissílaba  

d) va – dia – gem  é uma  trissílaba 

e) ca – ca – u é uma  trissílaba 

Fonte : http://www.portaldalinguaportuguesa.org/index.php 

2 - Quanto à formação de palavras existem dois processos básicos: a derivação e a composição. A 

diferença entre ambos consiste basicamente em que, no processo de derivação, partimos sempre de 

um único radical, enquanto no processo de composição sempre haverá mais de um radical. Nesse 

sentido, indique a alternativa que possui um vocábulo formado pelo processo de composição: 

a) reler 

b) alfabetização  

c) papelaria  

d) embora  

e) felizmente 

3 - Há equívoco no uso da crase em: 

a) Aquele adolescente nunca está atento à aula. 

b) Durante o jogo é importante obedecer às regras estabelecidas. 

c) Caminho todos os dias às sete da manhã.   

http://www.portaldalinguaportuguesa.org/index.php
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d) Carlos levou o filho à manifestação.  

e) Gosto de andar à cavalo.  

4 - Em: “Nem Pedro estuda nem Maria trabalha” temos um exemplo de oração: 

a) Oração Coordenada Sindética Adversativa.  

b) Oração Coordenada Sindética Conclusiva. 

c) Oração Coordenada Sindética Aditiva. 

d) Oração Coordenada Assindética.  

e) Oração Coordenada Sindética Alternativa. 

5 - Observe os dois textos apresentados a seguir e assinale as afirmações corretas: 

Texto 1: 

  

Texto 2: 
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I – Em todos os quadrinhos do texto 1 há a presença da linguagem  não verbal. 

II – A pessoa do discurso do texto 1 é a mesma do texto 2.  

III – Há, em todos os quadrinhos do texto 2, uma palavra que classifica-se como homônima.  

IV – Considerando o sentido literal da palavra “sesta” (texto2) é possível, substituí-la por “descanso”.  

V – O acento agudo da palavra “país” (texto1) foi uma das alterações materializadas pelo Novo 

Acordo Ortográfico visando a diferenciação da palavra “pais”, cujo significado é genitores. 

VI – O verbo “era” presente no primeiro quadrinho do texto 1 está conjugado no Pretérito Imperfeito 

do modo Indicativo.  

a) Todas as alternativas estão corretas, exceto a alternativa V. 

b) Todas as alternativas estão corretas. 

c) Todas as alternativas estão corretas, exceto as alternativas II e V. 

d) Apenas as alternativas III, IV e V estão corretas. 

e) Apenas as alternativas III, IV e VI estão corretas. 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

6 - Um taxista com velocidade média de 72 km/h, leva 1,65 horas para ir da cidade A à cidade B. 

Quanto tempo levaria para fazer o mesmo percurso se a velocidade média fosse reduzida para 54 

km/h? 

a) 2 h 20 min 

b) 2 h 08 min 

c) 1 h 58min 

d) 1 h 24 min 

e) 2 h 12 min 

 

7 - Seja a equação logarítmica: . O conjunto solução é: 

a)  

b)  



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL 001 – DO CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2019 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITÁ - SC 

6 
 

c)  

d)  

e)  

8 - Considere a tabela a seguir: 

Hora inicial Tempo transcorrido Hora final 

12 h 54 min I) ........................ 16 h 27 min 

II) ........................... 2 h 48 min 19 h 23 min 

10 h 37 min 4 h 56 min III) ........................ 

 

Assinale a alternativa abaixo que corresponde às lacunas I, II e III respectivamente. 

a) 3 h 33 min, 16 h 35 min e 15 h 33 min. 

b) 3 h 23 min, 22 h 11 min e 15 h 43 min. 

c) 4 h 12 min, 21 h 51 min e 5 h 41 min. 

d) 4 h 23 min, 17 h 05 min e 14 h 53 min. 

e) 3 h 43 min, 16 h 15 min e 15 h 59 min. 

 

9 - Dedé planejou fazer um churrasco para seus amigos e listou 32 convidados. Ele estima em média 

que para cada homem são necessários 700 gramas de carne, enquanto que para mulheres 500 gramas 

cada. Sabendo que   dos convidados são homens, a quantidade mínima de carne a ser comprada para 

essa festa, em quilogramas, será de: 

a) 16 kg de carne 

b) 19,2 kg de carne 

c) 20 kg de carne 

d) 18,4 kg de carne 

e) 18 kg de carne 

 

10 - Uma confeitaria vende bolos inglês e tem custo inicial de R$ 120,00, além de um custo médio 

para produzir cada bolo inglês de R$ 2,70. Em uma semana o seu custo total foi de R$ 384,60. Neste 

período e condições a confeitaria produziu quantos bolos inglês? 
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a) 112 bolos 

b) 96 bolos 

c) 104 bolos 

d) 98 bolos 

e) 120 bolos 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

11 - Dentre as opções qual destas NÃO é característica, definição, recurso ou funcionalidade da CPU 

de um dispositivo ou computador: 

a) Influenciar diretamente na velocidade do dispositivo. 

b) Principal item de hardware do computador, que também é conhecido como processador. 

c) Possuir mais de um núcleo de processamento e compatibilidade com várias placas mãe. 

d) Estrutura de sustentação e proteção dos componentes internos da máquina uma carcaça. 

e) Possuir em sua estrutura unidades de processamento aritmético e lógico. 

12 - Qual será o resultado se executar os seguintes passos em um documento aberto do MICROSOFT 

WORD: 

Primeiro passo: seleção de uma palavra ou parte do texto que esteja em negrito.  

Segundo passo: um duplo clique com o mouse na opção PINCEL DE FORMATAÇÃO. 

Terceiro passo: a seleção de três palavras no texto deste mesmo documento.  

a) Irá copiar o formato da palavra selecionada no passo 1 incluindo o negrito, para as 03 

palavras selecionadas pelo terceiro passo. 

b) Irá copiar o formato da palavra selecionada no passo 1 incluindo o negrito, somente para a 

primeira palavra selecionada no texto pelo terceiro passo. 

c) Não irá realizar nenhuma modificação nas palavras selecionadas pelo terceiro passo. 

d) Irá deixar sublinhadas as palavras selecionadas pelo terceiro passo. 

e) Irá excluir as palavras selecionadas pelo terceiro passo. 
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13 - Considerando a planilha e fórmula representada a seguir: 

 

Que resultado será gerado na célula A7? 

a) 22,33 

b) 32,41 

c) 41,48 

d) 30,23 

e) 11,25 

14 - Das opções abaixo, qual melhor caracteriza a importância do DNS para a navegação na Internet? 

a) Ligar a Intranet das empresas e permitir a troca de dados. 

b) Gerenciar as contas de usuários cadastradas no dispositivo e permitir a navegação. 

c) Traduzir a URL em um endereço IP e permitir que se chegue até um endereço de Website. 

d) Aumentar a velocidade de acesso aos Websites. 

e) Bloquear a entrada de vírus através da Internet. 

15 - Dentre as assertivas a seguir, qual melhor caracteriza a navegação InPrivate: 

a) Navegar na WEB através do browser somente em URLs conhecidas ou pré-armazenadas.  

b) Navegar na WEB através do browser em URLs que normalmente não são disponibilizadas 

em ferramentas de pesquisa. 

c) Navegar na WEB através de uma rede própria, não necessariamente a Internet. 
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d) Navegar na WEB através do browser sem deixar rastros, históricos, arquivos temporários 

entre outros.  

e) Navegar na WEB com exclusividade nas URLs acessadas. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

16 - Com pelo menos 36 casos de febre amarela confirmados em seres humanos entre dezembro de 

2018 e janeiro de 2019, o Brasil pode estar vivendo uma terceira onda de surto da doença. O alerta 

foi divulgado no inicio de fevereiro de 2019 pela Organização Mundial da Saúde (OMS). O país 

registra, segundo a entidade, oito mortes confirmadas por esse vírus no mesmo período. Fonte: 

http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude e https://saude.abril.com.br/medicina 

Diante do exposto, recomenda-se a vacinação para:  

a) Alguns estados da região Sul do Brasil. 

b) Apenas a região Sudeste do Brasil. 

c) As regiões Centro- Oeste, Sudeste e Norte do Brasil. 

d) Todas as regiões do Brasil exceto a região Nordeste. 

e) Todas as regiões do Brasil. 

17 - O grupo de Lima foi criado em 2017, na capital do Peru, reunindo ministros das relações 

exteriores de 14 países para buscar formas de contribuir com a estabilização da Venezuela. Entre os 

países pertencentes ao grupo de Lima temos, EXCETO: 

a) Peru  

b) Uruguai  

c) Brasil 

d) Argentina  

e) México  

18 - Com relação ao Salário mínimo, atualmente,  é correto, EXCETO: 

https://saude.abril.com.br/tudo-sobre/febre-amarela
https://www.who.int/eportuguese/countries/bra/pt/
http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude
https://saude.abril.com.br/medicina
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a) Todos os estados brasileiros possuem o salário mínimo regional e isso acarreta uma 

diferença de 0,2% a 3% do valor estabelecido em nível nacional.  

b) O salário mínimo regional de Santa Catarina foi atualizado no último 12 de fevereiro após 

reunião em Florianópolis entre representantes das federações empresariais e dos sindicatos 

trabalhistas. O acordo foi firmado na Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina 

(Fiesc) e definiu reajuste médio de 4,29%. 

c) O valor do salário mínimo nacional foi fixado em R$ 998 para o ano de 2019 em Decreto 

assinado pelo presidente Jair Bolsonaro.  

 d) O reajuste do salário mínimo obedece a uma fórmula que leva em consideração o resultado 

do Produto Interno Bruto (PIB) de dois anos antes e a variação da inflação, medida pelo INPC, 

do ano anterior. 

e) Santa Catarina possui salário mínimo regional dividido em quatro faixas salariais, que vão 

desde agricultura até indústrias de vestuário, químicas e metalúrgicas, por exemplo. 

19 - Com relação aos aspectos históricos, políticos e econômicos da cidade de Itá é CORRETO: 

a) A concessão da Usina tem validade até 2050 e pertence ao Consórcio Itá. 

b) As Torres da Antiga Igreja Matriz São Pedro, juntamente com o estaleiro da balsa são as 

estruturas que ainda restaram da antiga cidade de Itá que foi totalmente submersa pela represa 

do Lago da Usina Hidrelétrica. Com elas, sobrevivem até hoje a história, a cultura, a fé e a 

coragem do povo itaense e são considerados símbolos turístico do município, sendo os 

principais atrativos responsáveis pelo fluxo turístico do município.  

c) A UHE Itá implantou o Parque Fritz Plaumann em Concórdia, e o Parque Teixeira Soares, 

localizado em Marcelino Ramos-RS com o intuito de ampliar a consciência ambiental incluindo a 

educação e conservação do meio ambiente.  

d) A segunda Usina Hidrelétrica em Itá se chamava COOPERATIVA FORÇA E LUZ 

ITAENSE DE REPRESENTAÇÃO LTDA e foi inaugurada em 1978. 

e) São Pedro era o célebre "Passo da Formiga", ou seja, o Estreito do Rio Uruguai,  um cânion 

com 5.900 metros de extensão, onde o rio Uruguai, que chegava a ter mais de um quilômetro de 

https://g1.globo.com/politica/politico/jair-bolsonaro/
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largura em alguns pontos, estreitava-se para poucos metros de largura e, em um certo ponto - 

com apenas 60 centímetros - permitia que se colocasse um pé em cada lado do rio.  

20 - Assinale a alternativa que possui um excerto do Hino do Município de Itá: 

a) Cidade de paz e amor / Juventude de beleza e tradição / Nasceste na vida e do calor / Do 

filho que te traz no coração. 

b) Brota o fruto de tuas entranhas / se lançada a semente no chão / Na riqueza de tua agricultura 

/ há abundância: certeza de pão. 

c) Berço de revoluções e as frias monções / São mensagens de paz / Aqui a nativa cultura em 

cadente ternura / Poema nos traz. 

d) Do chimarrão sempre amigo / Das calçadas enfeitadas de flores / Perfumando as varandas do 

bom dia. 

e) O teu povo é feliz e trabalha / Procurando na vida crescer / O progresso na terra se espalha / 

E nas mentes se amplia o saber. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PSICÓLOGO 

21 - Tomando como base o Código de Ética Profissional do Psicólogo aprovado pela Resolução CFP 

nº 10/05, que normatiza o trabalho do psicólogo, orientando-o quanto à sua práxis e 

responsabilizando-o pessoal e coletivamente, por suas ações e suas consequências no exercício 

profissional, são deveres do psicólogo, exceto: 

a) Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja 

capacitado pessoal, teórica e tecnicamente. 

b) Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, visando 

o benefício pessoal e da coletividade. 

c) Prestar serviços psicológicos de qualidade, em condições de trabalho dignas e apropriadas à 

natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente 

fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional. 
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d) Orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados, a partir da prestação de 

serviços psicológicos, e fornecer, sempre que solicitado, os documentos pertinentes ao bom 

termo do trabalho. 

e) Sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por motivos justificáveis, não puderem 

ser continuados pelo profissional que os assumiu inicialmente, fornecendo ao seu substituto as 

informações necessárias à continuidade do trabalho. 

22 - De acordo com o Art. 20, do Código de Ética Profissional o Psicólogo ao realizar a divulgação 

dos seus serviços deverá seguir alguns critérios.  Nos critérios abaixo, atribua V para Verdadeiro e F 

para Falso. 

( ) O Psicólogo informará o seu nome completo, o CRP e seu número de registro. 

( ) Poderá utilizar o preço do serviço como uma das formas de propaganda. 

( ) Não fará previsão taxativa de resultados. 

( ) Divulgará todas as qualificações, atividades e recursos relativos a técnicas e práticas, 

incluindo as que estejam em processo de reconhecimento ou regulamentação. 

a) V, F, V, V. 

b) V, F, F, F. 

c) V, V, F, F. 

d) V, F, V, F. 

e) F, F, V, F. 

23 - De acordo com a Lei nº 13.146, de 06 de julho de 2015, que institui a Lei Brasileira de Inclusão 

da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), assinale a alternativa incorreta. 

a) Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais 

barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de 

condições com as demais pessoas.   

b) A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe 

multiprofissional e interdisciplinar.  

c) A deficiência afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para exercer o direito à 

guarda, à tutela, à curatela e à adoção. 

d) Consideram-se barreira, qualquer entrave, obstáculo, atitude ou comportamento que limite 

ou impeça a participação social da pessoa, bem como o gozo, a fruição e o exercício de seus 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2013.146-2015?OpenDocument
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direitos à acessibilidade, à liberdade de movimento e de expressão, à comunicação, ao acesso à 

informação, à compreensão, à circulação com segurança, entre outros. 

e) Compete ao poder público garantir a dignidade da pessoa com deficiência ao longo de toda a 

vida. 

24 - A Lei 8.080/1990 que dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da 

saúde, a organização e o funcionamento dos serviços através do Sistema Único de Saúde - SUS, em 

todo território nacional, estabelece:  

I – A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 

indispensáveis ao seu pleno exercício. 

II – Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como 

determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o 

meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso 

aos bens e serviços essenciais. 

III – A prestação de serviços privados de assistência à saúde, não necessita seguir os princípios 

éticos e as normas expedidas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) quanto às condições para seu 

funcionamento. 

IV – São estabelecidos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, o atendimento domiciliar e a 

internação domiciliar.  

Estão corretas as assertivas:  

a) I, II, IV. 

b) I, II. 

c) I, III, IV. 

d) I, IV. 

e) I, II, III. 

25 - Considerando a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde – SUS, e 

considerando que o profissional psicólogo, muitas vezes faz parte deste processo, é incorreto 

afirmar: 

a) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos vários 

segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da 

política de saúde nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, 

extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. 
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b) A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde constituem-se instâncias colegiadas de 

participação comunitária. 

c) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em 

relação ao conjunto dos demais segmentos. 

d) As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de 

funcionamento definidas em regimento próprio, aprovadas pelo respectivo conselho. 

e)  O Conselho de Saúde, é um espaço de participação comunitária na gestão do SUS e um dos 

critérios para que os Municípios, os Estados e o Distrito Federal recebam recursos do Fundo 

Nacional de Saúde – FNS. 

26 - O Psicólogo pode ser um dos profissionais integrantes dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

- NASF, criados mediante a Portaria GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008. Com relação ao NASF, 

assinale a alternativa correta. 

a) É um órgão autônomo e independente, não vinculado às equipes de Saúde da Família em 

territórios definidos, conforme sua classificação. 

b) A educação permanente em saúde dos profissionais e da população não se constitui como 

uma das diretrizes da atenção primária em saúde, proposta pelo NASF.  

c) Deve ser constituído por uma equipe, na qual profissionais de diferentes áreas de 

conhecimento atuam em conjunto com os profissionais das equipes de Estratégia de Saúde da 

Família - ESF, compartilhando e apoiando as práticas em saúde nos territórios sob 

responsabilidade das equipes de ESF. 

d) A equipe do NASF e as equipes de Saúde da Família criarão espaços de discussões para 

gestão do cuidado e processo de aprendizado coletivo através de reuniões, não sendo permitido 

os atendimentos compartilhados dos usuários e famílias. 

e) O NASF se constitui a principal porta de entrada do Sistema Único de Saúde e deve atuar de 

forma integrada à rede de serviços, a partir da Estratégia Saúde da Família. 

27 - A Psicoterapia é prática do psicólogo por se constituir, técnica e conceitualmente, um processo 

científico de compreensão, análise e intervenção que se realiza através da aplicação sistematizada e 

controlada de métodos e técnicas psicológicas reconhecidos pela ciência, pela prática e pela ética 

profissional, promovendo a saúde mental e propiciando condições para o enfrentamento de conflitos 

e/ou transtornos psíquicos de indivíduos ou grupos. Para efeito da realização da psicoterapia, o 

psicólogo deverá observar os seguintes princípios e procedimentos que qualificam a sua prática, 

exceto: 
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a) Buscar um constante aprimoramento, dando continuidade à sua formação por meio de 

centros especializados que se pautem pelo respeito ao campo teórico, técnico e ético da 

psicologia como ciência e profissão. 

b) Fornecer, sempre que solicitado pela pessoa atendida ou seu responsável, informações sobre 

o desenvolvimento da psicoterapia, conforme o Código de Ética Profissional do Psicólogo. 

c) Garantir a privacidade das informações da pessoa atendida, o sigilo e a qualidade dos 

atendimentos. 

d) Dispor, para consulta da pessoa atendida, de um exemplar do Código de Ética Profissional 

do Psicólogo, no local do atendimento. 

e) Receber, pagar remuneração ou porcentagem por encaminhamento.  

28 - Em relação ao Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA (Lei nº 8.069/1990), que dispõe 

sobre a proteção integral à criança e ao adolescente, é correto afirmar. 

a) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade completos, e 

adolescente aquela entre treze e dezoito anos de idade. 

b) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, 

e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

c) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos, 

e adolescente aquela entre doze e vinte e um anos de idade. 

d) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até doze anos de idade completos, e 

adolescente aquela entre treze e vinte e um anos de idade. 

e) Considera-se criança, para os efeitos desta Lei, a pessoa até onze anos de idade incompletos, 

e adolescente aquela entre doze e vinte e um anos de idade. 

29 - Assinale a alternativa que não corresponde ao previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente 

– ECA (Lei nº 8.069/1990): 

a) É direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de sua família e, 

excepcionalmente, em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em 

ambiente que garanta seu desenvolvimento integral.   

b) Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência social 

em seu componente especializado, o Centro de Referência Especializado de Assistência Social 

(Creas) e os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente 

deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira 

infância com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando projeto 
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terapêutico singular que inclua intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento 

domiciliar. 

c) A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa 

humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou 

por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento 

físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 

d) A gestante e a parturiente têm direito a 1 (um) acompanhante de sua preferência durante o 

período do pré-natal e do pós-parto imediato, não estando previsto a estada do acompanhante 

durante o trabalho de parto. 

e) Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser 

realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de disseminar 

informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da 

incidência da gravidez na adolescência. 

30 - Segundo as orientações da Nota Técnica com parâmetros para atuação das (os) profissionais de 

Psicologia no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), emitida pelo Conselho 

Federal de Psicologia, compete ao Psicólogo em sua atuação nesta política: 

I – Ao planejar suas intervenções, considerando o território, a psicóloga e o psicólogo inseridos 

nas ações da Política de Assistência Social precisam compreender o conceito de território vivido 

(reiterado nas normativas do SUAS) como estratégico. 

II - A atuação profissional da psicóloga e do psicólogo no SUAS deve se sustentar no princípio da 

garantia de direitos, fundante da Política de Assistência Social. Para isso, baseará sua prática nos 

campos teóricos e metodológicos que contemplam a visão crítica da realidade social, a sua 

historicidade, as lutas políticas e as relações de poder. 

III - O campo de atuação profissional consiste na Política Pública de Assistência Social, no qual a 

psicoterapia é uma das ofertas de serviços, cabendo por parte do psicólogo a realização de 

intervenções crítico-reflexivas frente às condições de vida dos usuários/sujeitos de direitos e suas 

famílias, face ao contexto social em que estão inseridos, e no processo de 

atendimento/acompanhamento. 

IV - As informações registradas em prontuário da família (Prontuário SUAS) sobre as ações 

desenvolvidas no atendimento/acompanhamento dos sujeitos e/ou famílias nos serviços 

socioassistenciais devem estar de acordo com os objetivos que estão preconizados na Política de 
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Assistência Social. Considerando que não é permitido o acesso aos usuários e famílias a esses 

registros, deve-se estar atento para que as informações assegurem o sigilo. 

a) Apenas II e IV são verdadeiras. 

b) Apenas II, III e IV são verdadeiras. 

c) Apenas I e II são verdadeiras. 

d) Apenas I, II, e IV são verdadeiras. 

e) Apenas I, II e III são verdadeiras. 

31 - Considerando o trabalho do Psicólogo no SUAS, assinale a alternativa incorreta. 

a) O Psicólogo não deverá realizar comunicação externa de situações de violações de direitos 

de mulheres, crianças, adolescentes, idosos e pessoas com deficiência pois fere o princípio ético 

de sua profissão, previsto no código de ética profissional. 

b) A notificação de situações de violações de direitos é compulsória e deve ser encaminhada 

para as autoridades competentes (Ministério Público, Conselhos Tutelares, Delegacias 

Especializadas e Poder Judiciário – Operadores da Defesa de Direitos) e para o referenciamento 

e contra referenciamento das famílias e/ou indivíduos entre a Proteção Social Básica e a 

Proteção Social Especial.  

c) A comunicação externa de violações de direitos deve ser realizada por profissionais 

(inclusive, por psicólogas e psicólogos) mediante instrumento definido localmente, para tal 

finalidade, em articulação com o órgão gestor.  

d) Ao realizar a comunicação externa de violação de direitos, é importante compartilhar com a 

família/sujeitos a decisão da comunicação externa mantendo a transparência da relação, 

considerando as peculiaridades de cada caso. 

e) Caso realizada a Comunicação Externa, esta não pode ser compreendida como 

responsabilidade de averiguação da situação de violação de direitos pelo SUAS. Cabe aos 

operadores da defesa dos direitos atuarem na investigação e responsabilização das situações 

comunicadas.  

32 - Os serviços socioassistenciais, em seus níveis de complexidade, preconizam a proteção social e o 

fortalecimento de vínculos, o enfrentamento das situações de violações de direitos, riscos e 

vulnerabilidades sociais. Desta forma, conta com alguns equipamentos e serviços previstos no SUAS. 

Relacione os serviços, de acordo com os níveis de Proteção, previstos na Tipificação Nacional dos 

Serviços Socioassistenciais: 

I – Proteção Social Básica. 
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II – Proteção Social Especial de Média Complexidade. 

III – Proteção Social Especial de Alta Complexidade. 

( ) Serviço de Proteção Social à Adolescentes em cumprimento de Medida Socioeducativa de 

Liberdade Assistida (LA) e de Prestação de Serviços à Comunidade (PSC). 

( ) Serviço de Acolhimento Institucional. 

( ) Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (PAIF). 

a) I, II, III. 

b) II, I, III. 

c) III, I, II. 

d) II, III, I. 

e) III, II, I. 

33 - Dentre as ações previstas ao trabalho social essencial ao Serviço de Proteção e Atendimento 

Integral à Família (PAIF), a ser exercido pelas equipes mínimas incluindo o psicólogo, assinale a 

alternativa correta. 

a) Orientação Jurídico-social; Visita domiciliar; Atendimento domiciliar; Escuta qualificada. 

b) Acolhida; Visita domiciliar; Grupos de famílias; Construção do Plano Individual de 

Atendimento (PIA). 

c) Busca ativa; Acolhida; Visita domiciliar; Acompanhamento familiar. 

d) Acolhida; Visita domiciliar; Acolhimento institucional; Acompanhamento familiar. 

e) Visita domiciliar; Atendimento domiciliar; Acompanhamento de medidas socioeducativas; 

Escuta qualificada. 

34 - Um dos avanços mais impressionantes da infância é o aumento da capacidade de a criança 

pensar e raciocinar, chamado de desenvolvimento cognitivo. A maneira como os psicólogos analisam 

este processo, em sua maioria, foi influenciada pelo psicólogo Jean Piaget. Para ele, o 

desenvolvimento cognitivo se organiza por estágios.  Identifique em qual dos estágios abaixo 

relacionados, se encontra o indivíduo que: pode pensar logicamente em propostas abstratas e testa 

as hipóteses sistematicamente e também torna-se preocupado com problemas hipotéticos, 

ideológicos e com o futuro. 

a) Sensório-motor. 

b) Sensório-operante. 

c) Pré-operatório. 

d) Operatório-concreto. 
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e) Operatório-formal. 

35 - A professora de Psicologia Susan Nolen-Hoeksema no livro Introdução à Psicologia (2018), ao 

fazer considerações referentes às abordagens socioculturais no desenvolvimento cognitivo cita Lev 

Vygotsky. Sobre as afirmativas abaixo, em relação à teoria de Vygotsky, assinale a incorreta: 

a) Os contextos social e cultural não cumprem praticamente qualquer função na teoria de 

Vygotsky. 

b) Uma vez que a linguagem é o principal meio pelo qual os seres humanos trocam significados 

sociais, Vygotsky considerava seu desenvolvimento um fator central do desenvolvimento 

cognitivo. 

c) Vygotsky acreditava que desenvolvemos a compreensão e a especialização principalmente 

por meio do que pode ser descrito como aprendizado – somos orientados por indivíduos mais 

experientes, que nos ajudam a compreender cada vez mais sobre o nosso mundo e a 

desenvolver novas habilidades. 

d) Vygotsky fez uma distinção entre dois níveis de desenvolvimento cognitivo: o nível real de 

desenvolvimento e o nível de desenvolvimento em potencial. 

e) Vygotsky considerava a aquisição da linguagem, o aspecto mais importante do 

desenvolvimento infantil. 

36 - De acordo com o previsto no DSM-5 e na CID – 10 em relação ao Transtorno de Tourette, é 

correto afirmar: 

a) É um transtorno do desenvolvimento intelectual com início no período do desenvolvimento 

que inclui déficits funcionais, tanto intelectuais quanto adaptativos, nos domínios conceitual, 

social e prático. 

b) É um transtorno que costuma afetar o vocabulário e a gramática, e esses efeitos passam a 

limitar a capacidade para o discurso.  

c) É um transtorno do neurodesenvolvimento definido por níveis prejudiciais de desatenção, 

desorganização e/ou hiperatividade-impulsividade. 

d) É um distúrbio neurológico que caracteriza-se pela presença de tiques motores e vocais. 

e) É um transtorno com prejuízo persistente na comunicação social recíproca e na interação 

social e padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades. 

37 - Uma mulher casada 55 anos, chega ao consultório da psicóloga da UBS, queixando-se de ganho 

de peso e relatando ter episódios recorrentes de ingestão incontrolada de grandes quantidades de 

alimentos, isso ocorria de duas a três vezes por semana, geralmente quando chegava em casa do 
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trabalho, antes da chegada do marido. Essas comilanças eram acompanhadas por uma sensação de 

perda do controle. Ela comia rapidamente e sozinha, até estar desconfortavelmente saciada. Depois, 

ficava deprimida, cansada e com asco de si. Negou tanto no presente quanto no passado, vômitos 

autoinduzidos, jejuns ou uso inadequado de laxantes, diuréticos ou medicamentos para perda de peso. 

Relatou exercitar-se durante uma hora por dia quase todos os dias, mas negou ser viciada em 

exercícios. Relatou que o comportamento de comer exageradamente a acompanha desde a 

adolescência. Negou culpa, ideias suicidas e desesperança. 

De acordo com a quinta versão do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – DSM-

5, o caso clínico citado preenche os critérios para:  

a) Anorexia nervosa – NA. 

b) Bulimia nervosa – BN. 

c) Transtorno de Compulsão Alimentar – TCA. 

d) Transtorno da Alimentação sem outra especificação – TASOE. 

e) Transtorno Alimentar restritivo/evitativo – TARE. 

38 - Em relação ao Estatuto do Idoso (Lei nº 10.741 /2003) é correto afirmar: 

a) O Estatuto do Idoso é destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade igual 

ou superior a 65 anos. 

b) 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. 

c) Todas as entidades de longa permanência, ou casa-lar, são obrigadas a firmar contrato de 

prestação de serviços com a pessoa idosa abrigada, sendo que a cobrança de participação do 

idoso no custeio da entidade, não poderá exceder a 50%. 

d) As entidades que desenvolvam programas de institucionalização de longa permanência 

adotarão, dentre os seus princípios, o atendimento personalizado e em pequenos grupos; 

participação do idoso nas atividades comunitárias, de caráter interno e externo; a preservação 

dos vínculos familiares, sempre preconizando a preparação gradativa do idoso para seu 

desligamento da instituição. 

e) Aos idosos, a partir de 60 anos, que não possuam meios para prover sua subsistência, nem de 

tê-la provida por sua família, é assegurado o benefício mensal de 1 salário-mínimo, nos termos 

da Lei Orgânica da Assistência Social – Loas.  
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39 - O psicólogo, no seu exercício profissional, por vezes é solicitado à apresentar informações 

documentais com objetivos diversos, subsidiados em referências técnicas. O documento psicológico 

constitui instrumento de comunicação escrita, resultante da prestação de serviços psicológicos à 

pessoa, grupo ou instituição. Neste sentido, identifique qual dos conceitos apresentados melhor 

explica cada um dos documentos psicológicos apontados a seguir: 

1. Declaração. 

2. Atestado Psicológico. 

3. Laudo Psicológico. 

4. Parecer Psicológico. 

( ) Consiste em um documento de atribuição da(o) psicóloga (o), que certifica, com fundamento 

em um diagnóstico psicológico, uma determinada situação, estado ou funcionamento psicológico, 

tendo como finalidade afirmar as condições psicológicas de quem, por requerimento, o solicita. 

( ) É o resultado de um processo de avaliação psicológica, com finalidade de subsidiar decisões 

relacionadas ao contexto em que surgiu a demanda, e a quem o solicitou. Apresenta informações 

técnicas e científicas dos fenômenos psicológicos, considerando os condicionantes históricos e 

sociais da pessoa, grupo e instituição atendida. 

( ) É um pronunciamento por escrito, que tem como finalidade apresentar uma análise técnica, 

respondendo a questões focais do campo psicológico. 

( ) Consiste em um documento escrito, através do qual é descrita a prestação de serviço 

psicológico, e tem por finalidade registrar, de forma objetiva e sucinta, informações sobre a 

prestação de serviço realizada ou em realização. 

a) 3 – 2 – 1 – 4. 

b) 3 – 1 – 2 – 4. 

c) 2 – 3 – 4 – 1. 

d) 2 - 4 - 3 – 1. 

e) 2 – 3 – 1 – 4. 

40 - Em relação à guarda, condições de guarda e destino dos documentos decorrentes da prestação de 

serviços psicológicos, bem como de todo material que os fundamentaram, sejam eles em forma física 

ou digital, é incorreto afirmar: 

a) Os documentos decorrentes da prestação de serviços psicológicos, deverão ser guardados 

pelo prazo mínimo de 3 anos, conforme a Resolução CFP 01/2009. 
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b) A responsabilidade pela guarda cabe à (ao) psicóloga (o), em conjunto com a instituição em 

que ocorreu a prestação de serviços profissionais. 

c) O prazo de guarda dos documentos psicológicos poderá ser ampliado nos casos previstos em 

lei, por determinação judicial, ou em casos específicos em que as circunstâncias determinem 

que seja necessária a manutenção da guarda por maior tempo. 

d) Os documentos produzidos pela (o) psicóloga (o) devem ser entregues diretamente à 

solicitante ou ao solicitante da prestação do serviço psicológico, ou responsável legal em 

entrevista devolutiva. 

e) Em caso de extinção do serviço de psicologia, a (o) psicóloga (o) responsável informará ao 

CRP, que providenciará a destinação dos arquivos confidenciais. 

 


