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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI 

TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

(194) - PSICÓLOGO 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 30 (Trinta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está 
completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
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15 05 10 
     
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Teste Seletivo o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Teste Seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Teste Seletivo. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.uniao2018@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

          

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

 
 

Mendigo 

 

Eu estava diante de uma banca de jornais na Avenida, quando a mão do mendigo se estendeu. Dei-lhe uma 1 

nota tão suja e tão amassada quanto ele. Guardou-a no bolso, agradeceu com um seco obrigado e começou 2 

a ler as manchetes dos vespertinos. Depois me disse:  3 

- Não acredito um pingo em jornalistas. São muito mentirosos. Mas tá certo: mentem para ganhar a vida. O 4 

importante é o homem ganhar a vida, o resto é besteira.  5 

Calou-se e continuou a ler as notícias eleitorais:  6 

- O Brasil ainda não teve um governo que prestasse. Nem rei, nem presidente. Tudo uma cambada só.  7 

Reconheceu algumas qualidades nessa ou naquela figura (aliás, com invulgar pertinência para um 8 

mendigo), mas isso, a seu ver, não queria dizer nada:  9 

- O problema é o fundo da coisa: o caso é que o homem não presta. Ora, se o homem não presta, todos os 10 

futuros presidentes serão ruínas. A natureza humana é que é de barro ordinário. Meu pai, por exemplo, foi 11 

um homem bastante bom. Mas não deu certo ser bom durante muito tempo: então ele virou ruim.  12 

Suspeitando de que eu não estivesse convencido da sua teoria, passou a demonstrar para mim que também 13 

ele era um sujeito ordinário como os outros:  14 

- O senhor não vê? Estou aqui pedindo esmola, quando poderia estar trabalhando. Eu não tenho defeito 15 

físico nenhum e até que não posso me queixar da saúde.  16 

Tirei do bolso uma nota de cinquenta e lhe ofereci pela sua franqueza.  17 

- Muito obrigado, moço, mas não vá pensar que eu vou tirar o senhor da minha teoria. Vai me desculpar, 18 

mas o senhor também no fundo é igualzinho aos outros. Aliás, quer saber de uma coisa? Houve um homem 19 

de fato bom. Chamava-se Jesus Cristo. Mas o senhor viu o que fizeram com ele?  20 

 

 

PAULO MENDES CAMPOS.  
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01) De acordo com as ideias do texto, marque a 

alternativa incorreta: 

 

(A) O mendigo não era analfabeto, pois lia as 

notícias do jornal e sabia conversar sobre elas. 

(B) Segundo o mendigo, ele não acredita nos 

homens da imprensa porque eles mentem 

muito. 

(C) O pessimismo do mendigo era por ele ser um 

homem solitário e com uma saúde frágil. 

(D) Para o mendigo, o único homem que bom foi 

Jesus Cristo. 

 

02) Leia as afirmações abaixo: 

 

I. Ruínas e saúde seguem a regra de acentuação 

dos hiatos tônicos.  

II. Notícias e pertinência seguem a regra de 

acentuação das paroxítonas terminadas em 

ditongo, seguidos ou não de s.  

III. As palavras aliás, só e até são acentuadas pela 

regra das oxítonas terminadas em a, e, o, 

seguidas ou não de s.   

IV. Físico e ordinário são acentuadas pela regra 

das proparoxítonas.  

 

Estão corretas: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I, II e IV, apenas. 

(D) III e IV, apenas. 

 

03) Na frase “Meu pai, por exemplo, foi um homem 

bastante bom” a vírgula se justifica por separar: 

 

(A) Aposto explicativo. 

(B) Adjunto adverbial. 

(C) Termo intercalado. 

(D) Expressão explicativa. 

 

 

 

 

 

04) A conjunção destacada na frase: “Vai me 

desculpar, mas o senhor também no fundo é 

igualzinho aos outros” indica relação de: 

 

(A) adversidade. 

(B) explicação. 

(C) causa. 

(D) concessão. 

 

05) O verbo destacado encontra-se conjugado no 

pretérito imperfeito do modo subjuntivo na 

alternativa:  

 

(A) Eu estava diante de uma banca de jornais na 

Avenida...  

(B) O Brasil ainda não teve um homem que 

prestasse. 

(C) ...até que não posso me queixar da saúde.  

(D) Houve um homem de fato bom.  

 

06) Assinale a alternativa correta em relação à 

colocação do pronome oblíquo átono, de 

acordo com a norma culta da língua: 

 

(A) Me fizeram esperar por duas horas para 

realizar o exame de sangue.  

(B) Há políticos que decepcionam-nos.  

(C) Daremos-lhe nova oportunidade.  

(D) Pouco se sabe sobre a existência de vida em 

outros planetas. 

 

07) De acordo com as regras da norma culta, o 

acento grave, indicador de crase, foi 

empregado corretamente na alternativa: 

 

(A) Retornei à casa de meus pais. 

(B) Ficaram frente à frente para discutir o 

problema.    

(C) Estamos dispostos à trabalhar no feriado.  

(D) Recorreram à mim para resolver o assunto.  
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08) Transpondo para a voz passiva a oração: “A 

Prefeitura aceitou o seu projeto de reforma da 

escola”, obtém-se a forma verbal: 
 

(A) Aceitou-se. 

(B) Era aceito. 

(C) Teria sido aceitado. 

(D) Foi aceito. 
 

09) A oração cujo sujeito é inexistente (oração sem 

sujeito) encontra-se na alternativa: 
 

(A) No sábado, iremos ao baile de formatura de 

meu irmão. 

(B) Precisa-se de vendedores com experiência. 

(C) Chegaram os atletas contratados pelo clube. 

(D) Já faz seis meses que estive m Fortaleza. 
 

10) O antônimo da palavra “atrapalhar” é: 
 

(A) confundir 

(B) auxiliar 

(C) perturbar 

(D) embaraçar 
 

11) Os antônimos de bom e começar são 

respectivamente: 
 

(A) mal – acabar 

(B) mal – reiniciar 

(C) mau – terminar 

(D) mau -  iniciar 
 

12) Assinale a forma correta de dividir as sílabas da 

palavra “escoteiro”: 
 

(A) es-co-tei-ro 

(B) es-co-te-iro 

(C) esco-tei-ro 

(D) es-co-te-i-ro 
 

13) Na palavra “remendados”, a sílaba tônica é: 
 

(A) re 

(B) da 

(C) dos 

(D) men 

 

14) Assinale a alternativa em que as sílabas tônicas 

das palavras estão destacadas 

CORRETAMENTE: 

 

(A) lindo, menino 

(B) amigo, maneira 

(C) regular, martelo 

(D) noite,  lâmpada 

 

15) Marque a alternativa em que a palavra está 

escrita de forma INCORRETA: 

 

(A) Rebuliço. 

(B) Tabuada. 

(C) Abolição. 

(D) Intupido. 
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16) O software Excel incluso no Microsoft Office 

possui diversos atalhos de teclado que 

facilitam ainda mais sua utilização. Assinale a 

alternativa correspondente ao atalho para 

criar uma nova pasta de trabalho em branco. 

 

(A) Control + G 

(B) Control + N 

(C) Control + O 

(D) Control + U 

 

17) O software Microsoft Office Excel é capaz de 

salvar seus dados em diversos tipos de extensão, 

sendo o mais comum o xls. Considerando suas 

versões superiores a 2007. Assinale a alternativa 

que não corresponde a uma extensão gerada pelo 

Excel. 

 

(A) XLSM 

(B) PDF 

(C) XLSX 

(D) SFK 

 

18) Quando falamos em rede, podemos citar a 

rede interna, utilizada especificamente no mundo 

corporativo. Neste tipo de conexão, o acesso ao 

conteúdo é geralmente restrito, assim, somente é 

possível acessá-lo através de esquemas especiais 

de segurança. 

Assinale a alternativa correspondente a este tipo 

de rede. 

  

(A) Extranet 

(B) Internet 

(C) Intranet 

(D) WAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19) Marque V (verdadeiro) ou F(falso) e assinale a 

alternativa correspondente. 

 

( ) O mouse é, normalmente, ligado ao 

computador através de uma porta serial PS2 ou, 

mais recentemente, USB. 

( ) O monitor tem como função transmitir 

informação ao utilizador através da imagem. 

( ) Um mousepad (também chamado de 

tapete ou esteira do mouse ou rato) é uma 

superfície para realçar o movimento de um mouse 

(ou rato) do computador. 

 

(A) F, V, F 

(B) V, V, F 

(C) V, V, V 

(D) F, F, V 

 

20) É o processo de consolidação de dados 

fragmentados em um volume (como um disco 

rígido ou um dispositivo de armazenamento) 

para que ele funcione de forma mais eficiente 

 

(A) Painel de controle 

(B) Desfragmentador de disco 

(C) Limpeza de disco 

(D) Restauração de sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                                                   QUESTÕES DE 16 A 20 

http://pt.wikipedia.org/wiki/PS2
http://pt.wikipedia.org/wiki/USB
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mouse
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rato_(inform%C3%A1tica)
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21) Códigos de Ética expressam sempre uma 

concepção de homem e de sociedade que 

determina a direção das relações entre os 

indivíduos. Traduzem-se em princípios e 

normas que devem se pautar pelo respeito ao 

sujeito humano e seus direitos fundamentais. 

Segundo o Código de Ética Profissional do 

Psicólogo é correto afirmar.  

 

(A) O psicólogo atuará com responsabilidade 

social, mas não deve analisar criticamente a 

realidade política, econômica, social e religiosa. 

(B) O psicólogo poderá intervir na prestação de 

serviços psicológicos que estejam sendo 

efetuados por outro profissional, apenas 

quando tratar de trabalho multiprofissional e a 

intervenção fizer parte da metodologia 

adotada. 

(C) Para realizar atendimento não eventual de 

criança, adolescente ou interdito, o psicólogo 

deverá obter autorização de ao menos um de 

seus responsáveis, observadas as 

determinações da legislação vigente.  No caso 

de não se apresentar um responsável legal, o 

atendimento deverá ser efetuado e 

comunicado às autoridades competentes e o 

psicólogo responsabilizar-se-á pelos 

encaminhamentos que se fizerem necessários 

para garantir a proteção integral do atendido. 

(D) Nos documentos que embasam as atividades 

em equipe multiprofissional, o psicólogo 

registrará todas as informações coletadas 

durante o atendimento para embasar o 

trabalho da equipe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22) O SUAS representa uma nova forma de 

organizar e gerir a Assistência Social brasileira. 

Sobre essa temática, é correto afirmar. 

 

(A) A Gestão proposta pelo SUAS pauta-se no Pacto 

Assistencial onde devem ser atribuídas e 

detalhadas as competências e 

responsabilidades dos três níveis de governo 

na provisão das ações socioassistenciais. Dessa 

forma, Gestor Estadual e do Distrito Federal - 

DF celebram compromissos e 

responsabilidades com o Gestor Federal do 

SUAS. O Pacto é um dos requisitos para a 

adesão dos estados e o Distrito Federal ao 

sistema. 

(B) No SUAS, serviços, programas, projetos e 

benefícios são organizados tendo como 

referência as pessoas, suas demandas e 

necessidades. Desenvolvidos nos territórios 

mais vulneráveis, têm a ação social como foco 

principal de atenção. 

(C) O objetivo da Proteção Social Básica é o 

desenvolvimento de potencialidades,  

aquisição de habilidades e competências e o 

fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários. É na unidade estatal local do 

SUAS, o CRAS, que é possibilitado, na maioria 

das vezes, o primeiro acesso das famílias e 

indivíduos aos direitos socioassistenciais e, 

portanto, à proteção social básica.  O SUAS que 

organiza a rede local de serviços 

socioassistenciais e por meio do CRAS a 

proteção social se territorializa e se aproxima 

da população, reconhecendo a existência das 

desigualdades sociais intra-urbanas. É ali que 

as políticas sociais agem em rede para a 

redução das desigualdades, quando apóiam a 

prevenção e mitigam situações de 

vulnerabilidade e risco social, bem como 

quando identificam e estimulam as 

potencialidades locais, modificando a 

qualidade de vida das famílias que vivem 

nessas localidades. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 30 
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(D) Os serviços de Proteção Social Especial têm 

estreita interface com o sistema de garantia de 

direitos e foco nas famílias e indivíduos que se 

encontram em situação de risco pessoal e 

social, por ocorrência de abandono, maus 

tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso 

de substâncias psicoativas, cumprimento de 

medidas socioeducativas, situação de rua, 

situação de trabalho infantil, entre outras 

situações de violação dos direitos. É a unidade 

estatal, o Centro de Referência Especializado 

de Assistência Social (CREAS), que é 

responsável pela oferta de atenções 

especializadas de apoio, orientação e 

acompanhamento a indivíduos e famílias com 

um ou mais de seus membros em situação de 

ameaça ou violação de direito. A PSE prevê dois 

níveis de complexidade: os serviços de média 

complexidade, organizados nos Centros de 

Referência Especializados de Assistência Social 

(CREAS), que são unidades públicas estatais 

que oferecem atendimento às famílias e 

indivíduos com seus direitos violados, mas 

cujos vínculos familiares e comunitários não 

foram rompidos; e os serviços de alta 

complexidade, que garantem proteção integral 

– moradia, alimentação, higienização e 

trabalho protegido para famílias e indivíduos 

que se encontram sem referência e/ou em 

situação de ameaça, necessitando ser retirados 

do convívio familiar e/ou comunitário. 

 

23) Sobre a Psicologia Familiar, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a correta. 

 

(A) O que acontece com um membro da família 

afeta todos os demais. Reciprocamente, o que 

ocorre com a família influencia 

necessariamente todos os membros, sendo 

preciso pensar a família como uma unidade. A 

família pode ser considerada um sistema vivo, 

aberto ou fechado, que se desenvolve e se 

transforma com o tempo – que nasce mas não 

morre, surge de famílias às quais dá 

continuidade e se transforma em novas 

famílias.  

(B) A família é mais do que a soma de seus 

membros. É um sistema vivo com leis próprias 

de funcionamento. Essas leis configuram uma 

estrutura com capacidade de adaptação, ou 

seja, flexibilidade para mudar com o passar do 

tempo, de homeostase, que garante a 

estabilidade de seu funcionamento ao longo do 

ciclo vital, e de estagnação. Famílias com bom 

funcionamento há um equilíbrio nesses 

processos, ou seja, todos os membros podem 

desenvolver-se de acordo com suas 

necessidades. 

(C) As fases do ciclo vital da família dividem-se em: 

individuação do adulto, casamento, nascimento 

do primeiro filho, família com filhos pequenos, 

família com filhos adolescentes e o chamado 

“ninho vazio” ou família da maturidade. 

Conhecer as mudanças que ocorrem ao longo 

do ciclo vital das famílias orienta o tratamento. 

(D) O plano terapêutico será feito levando em 

conta todos os aspectos do diagnóstico, tendo 

em mente que a família e seus membros 

mudam quando vão desaparecendo os 

obstáculos ao desenvolvimento, como 

resultado do tratamento, e que, portanto, o 

diagnóstico é um processo dinâmico e 

continuado que requer reavaliação periódica. 

Mudanças substanciais, pessoais e do grupo 

podem ocorrer mesmo na presença de 

transtornos psiquiátricos. O plano terapêutico 

é construído em conjunto com a família sob a 

liderança do paciente referido. Leva em conta 

as necessidades individuais do paciente 

identificado e as influências familiares que 

exerce e sofre. 

 

24)  Sobre as diversas teorias psicológicas, é 

correto afirmar. 

 

(A) A terapia cognitiva (TC) é um método 

psicoterapêutico fundamentado no modelo 

cognitivo, segundo o qual a emoção e o 

comportamento são influenciados pela forma 

como o indivíduo é influenciado pelo ambiente. 
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(B) A terapia comportamental utiliza na clínica os 

conhecimentos derivados das teorias do 

desenvolvimento. A principal fonte teórica é o 

comportamento operante, cujos estudos 

iniciaram-se com Skinner. Ao contrário do que 

comumente é dito, não se trata de uma terapia 

superficial e que aborda apenas sintomas. É 

possível aplicá-la a toda gama de problemas 

humanos, tanto para o autoconhecimento 

como para dificuldades e conflitos 

interpessoais. Ela exige conhecimento teórico e 

técnico sofisticado e o terapeuta deve possuir 

empatia, interesse pelo paciente e calor 

humano. 

(C) Para a TCC, os pensamentos automáticos e as 

crenças centrais diferem porque a crença 

ocorre em um nível mais profundo, é rígida e 

supergeneralizada. Já os pensamentos 

automáticos são específicos a determinadas 

situações e fazem parte do nível mais 

superficial da cognição. Entre esses dois níveis 

(pensamentos automáticos e crenças centrais) 

estão as crenças intermediárias, que são 

atitudes, regras e suposições que interferem no 

modo como a pessoa enxerga determinada 

situação e, portanto, em seus sentimentos e 

comportamentos. 

(D) A primeira teoria sobre a estrutura do aparelho 

psíquico apresentada por Freud, refere-se a 

existência de três instâncias psíquicas: 

inconsciente, pós inconsciente e consciente. 

 

25) Sobre a atuação do psicólogo no CRAS/CREAS, 

é correto afirmar. 

 

(A) A atuação do psicólogo, como trabalhador da 

Assistência Social, tem como finalidade básica 

o fortalecimento das políticas públicas. 

(B) São alguns dos princípios que devem orientar a 

prática do psicólogo no CRAS: atuar em 

consonância com as diretrizes e objetivos da 

PNAS e da Proteção Social Básica (PSB), 

cooperando para a efetivação das políticas 

públicas de desenvolvimento social e atuar nos 

settings convencionais, para o 

desenvolvimento das ações nas instalações do 

CRAS.  

(C) O psicólogo pode participar de todas essas 

ações, articulando a sua atuação a um plano de 

trabalho elaborado em conjunto com a equipe 

interdisciplinar. As ações devem ter caráter 

contínuo e levar em conta que o público-

participante do CRAS é a população em 

situação de vulnerabilidade social decorrente 

da pobreza, privação e/ou fragilização de 

vínculos efetivos relacionais e de 

pertencimento social (discriminações etárias, 

étnicas, de gênero ou por deficiências, dentre 

outras). Dado isso, a atuação do psicólogo deve 

se apoiar em investigações sobre essas 

situações no território de abrangência do 

CRAS. 

(D) As atividades do psicólogo no CRAS devem 

estar voltadas para a atenção e prevenção a 

situações de risco, objetivando atuar nas 

situações de vulnerabilidade por meio do 

fortalecimento dos vínculos familiares e 

comunitários e por meio do desenvolvimento 

de potencialidades e aquisições pessoais e 

coletivas. Intervir em situações de 

vulnerabilidades, dentro da Assistência Social, 

implica diretamente em promover as políticas 

públicas e assistenciais. 

 

26) De acordo com a Lei Orgânica da Assistência 

Social (LOAS), é correto afirmar. 

 

(A) A assistência social, direito do cidadão e dever 

do Estado, é Política de Seguridade Social 

contributiva, que provê os mínimos sociais, 

realizada através de um conjunto integrado de 

ações de iniciativa pública e da sociedade, para 

garantir o atendimento às necessidades 

básicas. 
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(B) A assistência social rege-se pelos seguintes 

princípios: supremacia do atendimento às 

necessidades sociais sobre as exigências de 

rentabilidade econômica;  universalização dos 

direitos sociais, a fim de tornar o destinatário 

da ação assistencial alcançável pelas demais 

políticas públicas; respeito à dignidade do 

cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a 

benefícios e serviços de qualidade, bem como à 

convivência comunitária, vedando-se qualquer 

comprovação vexatória de necessidade;  

igualdade de direitos no acesso ao 

atendimento, sem discriminação de qualquer 

natureza, garantindo-se apenas a distinção às 

populações urbanas e rurais; e divulgação 

ampla dos benefícios, serviços, programas e 

projetos assistenciais, bem como dos recursos 

oferecidos pelo Poder Público e dos critérios 

para sua concessão. 

(C) Compete aos Estados: destinar recursos 

financeiros aos Municípios, a título de 

participação no custeio do pagamento dos 

benefícios eventuais de que trata o art. 22, 

mediante critérios estabelecidos pelos 

Conselhos Estaduais de Assistência Social; co 

financiar, por meio de transferência 

automática, o aprimoramento da gestão, os 

serviços, os programas e os projetos de 

assistência social em âmbito regional ou 

local; atender, em conjunto com os Municípios, 

às ações assistenciais de caráter de 

emergência; estimular e apoiar técnica e 

financeiramente as associações e consórcios 

municipais na prestação de serviços de 

assistência social; prestar os serviços 

assistenciais cujos custos ou ausência de 

demanda municipal justifiquem uma rede 

regional de serviços, desconcentrada, no 

âmbito do respectivo Estado; e realizar o 

monitoramento e a avaliação da política de 

assistência social e assessorar os Municípios 

para seu desenvolvimento. 

 

 

 

 

(D) O benefício de prestação continuada é a 

garantia de um salário-mínimo mensal à 

pessoa com deficiência e ao idoso com 60 

(sessenta) anos ou mais que comprovem não 

possuir meios de prover a própria manutenção 

nem de tê-la provida por sua família.  

 

27) Sobre a Psicologia Científica, é correto afirmar. 

 

(A) O berço da Psicologia moderna foi a Alemanha 

do início do século XX. Weber e Fechner 

trabalharam juntos na Universidade de Leipzig.  

(B) O status de ciência é obtido á medida que se 

liberta da Filosofia, que marca sua história até 

certo momento, e atrai novos estudiosos e 

pesquisadores, que, adotam novos padrões de 

produção de conhecimento. 

(C) As primeiras escolas em Psicologia são o 

Funcionalismo, o Estruturalismo e o 

Behaviorismo. 

(D) A Psicologia científica, que a princípio se 

constituiu de três escolas, foi substituída, em 

meados do século XX por novas teorias. Essas 

novas tendências teóricas são: Gestalt, 

Humanismo e Psicanálise. 

 

28) Sobre a Psicologia Social, é correto afirmar. 

 

(A) No Brasil, a Psicologia Social cresceu em meio 

às conturbações políticas e sociais internas. 

Cresceram, também, nas empresas e nas 

instituições brasileiras, as práticas de dinâmica 

de grupo e de intervenção psicossociológica 

que privilegiavam as relações interpessoais, 

empresariais e/ou terapêuticas.  

(B) A Psicologia Social pode ser entendida como o 

estudo das relações humanas a partir de um 

viés social até uma perspectiva mais ampla, 

sendo que este ramo enfoca mais o as relações 

sociais do indivíduo e de um grupo.  

(C) A Psicologia Social estuda situações sociais, 

estando interessada sobre o impacto dessas 

relações na constituição da sociedade.  
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(D) A psicologia no Brasil recebeu maior influência 

dos europeus. Era para centro de estudos na 

Itália e França que nossos cientistas e 

professores iam para aperfeiçoarem seus 

conhecimentos, além disso, desses centros 

vinham professores para lecionarem em 

nossas universidades. 

 

29) Sobre a atuação do psicólogo no campo 

institucional, é correto afirmar. 

 

(A) A psicologia institucional se caracteriza como 

uma forma de intervenção psicossocial l, onde 

o psicólogo irá voltar seu trabalho para as 

instituições com o objetivo de promover a 

saúde de seus integrantes e da mesma a partir 

das relações pessoais, grupais e de chefia. 

(B) Cabe ao psicólogo, no espaço institucional, 

analisar todos os fenômenos humanos na sua 

relação com a instituição nos seus variados 

aspectos objetivos, dinâmicos e na sua 

estrutura enquanto ambiente de atuação, onde 

o trabalho psicológico na prática tem uma 

maior função preventiva. 

(C) O psicólogo, quando insere-se meio 

institucional, deve realizar o levantamento dos 

objetivos específicos da instituição e os meios 

pelos qual ela pretende alcançá-los, deve 

analisar também os motivos que a instituição 

solicita a intervenção do profissional, neste 

trabalho deve buscar, através de um manejo 

específico, amenizar a ansiedade e ultrapassar 

as resistências causadas pela sua presença, 

haja vista, que “o psicólogo é um agente de 

mudança e um catalisador ou depositário de 

conflitos, e, por isso, as forças operantes na 

instituição irão agir no sentido de anular ou 

amortizar suas funções e sua ação". 

(D) A missão do psicólogo institucional 

caracteriza-se por fazer com que a instituição 

sirva de meio de desenvolvimento da 

organização a partir da construção de sua 

identidade.  

 

 

 

 

30) De acordo com a Norma Operacional Básica do 

Sistema Único de Assistência Social (NOB 

SUAS), é correto afirmar. 

 

(A) A Norma Operacional Básica do Sistema Único 

de Assistência Social (NOB SUAS) disciplina a 

gestão pública da Política de Assistência em 

todo território brasileiro, exercida de forma 

sistêmica pelos entes federativos, em 

consonância com a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos e a Constituição Federal de 

1988.  

(B) São diretrizes estruturantes da gestão do SUAS: 

I - primazia da responsabilidade federal na 

condução da política de assistência social; II - 

descentralização político-administrativa e 

comando único das ações nos municípios; III - 

financiamento partilhado entre a União e os 

Estados; IV - matricialidade sociofamiliar; V - 

territorialização; VI - fortalecimento da relação 

democrática entre Estado e família; VII - 

controle social e participação popular. 

(C) São princípios éticos para a oferta da proteção 

socioassistencial no SUAS: I - defesa 

incondicional da liberdade, da dignidade da 

pessoa humana, da privacidade, da cidadania, 

da integridade física, moral e psicológica e dos 

direitos socioassistenciais; garantia do direito 

a receber dos órgãos públicos e prestadores de 

serviços o acesso às informações e documentos 

da assistência social, de interesse particular, ou 

coletivo, ou geral - que serão prestadas dentro 

do prazo da Lei nº 12.527, de 18 de novembro 

de 2011 - Lei de Acesso à Informação - LAI, e a 

identificação daqueles que o atender; VIII - 

proteção à privacidade dos usuários, 

observando o sigilo profissional, preservando 

sua intimidade e opção e resgatando sua 

história de vida. 

(D) O SUAS comporta três tipos de Gestão: I - da 

União II - dos Estados; III - dos Municípios. 

 


