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CARGO: PSICÓLOGO (CÓD. 108) 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) 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. 

 
Português Informática Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
     

 

02- 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. 

03- 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.  

04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros. 

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

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

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. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público. 

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

 

 

NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________ 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

HORÁRIO: (MANHÃ) 

8h às 12h 

 

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

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

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

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA  

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS 

 

B A 

Exemplo: 

D A 

DATA: (1ª ETAPA) 

24 de março de 2019 

 

DURAÇÃO: 

4 horas 

 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 01/2019 – PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 
 

 

O processo de Globalização encontra-se, a cada dia, mais avançado, intensificando-se e 1 

difundindo-se por todo o mundo. Tal fenômeno representa a integração, em nível mundial, das diferentes 2 

localidades através dos avanços promovidos no campo das comunicações e nos transportes, 3 

proporcionando uma relação global em níveis econômicos, culturais, políticos e, consequentemente, 4 

sociais. 5 

Existem, dessa forma, muitos daqueles que admiram e consideram importante o fenômeno de 6 

mundialização das sociedades, havendo, por outro lado, aqueles críticos que a consideram prejudicial. 7 

Fala-se, portanto, da existência de vantagens e desvantagens da Globalização, embora a definição do que 8 

seria cada um desses “lados” dependa de quem promove a sua análise. 9 

Em um esforço de síntese das várias conclusões já realizadas, destacaremos, então, as principais 10 

vantagens e desvantagens da globalização respectivamente. Vale esclarecer, contudo, que essa análise 11 

não é um consenso geral, podendo haver discordâncias sobre qualquer um dos elementos apresentados. 12 

Entre as vantagens da Globalização, a primeira e mais óbvia de todas a serem citadas é a 13 

diminuição das distâncias e do tempo, assinalando um fenômeno que David Harvey chamou de 14 

“compressão espaço-tempo”. Isso ocorreu graças aos avanços tecnológicos no campo da comunicação e 15 

dos meios de transporte, cada vez mais rápidos e eficientes, fruto principalmente da Revolução Técnico-16 

Científica-Informacional. Tal configuração permitiu a difusão de notícias e conhecimentos de forma mais 17 

rápida, transpondo barreiras físicas e políticas em todo o mundo. 18 

Outro aspecto que pode ser considerado positivo da Globalização é a redução do preço médio 19 

dos produtos, embora essa não seja uma característica constante. Através da maior integração política 20 

mundial, entre outros elementos (como a formação dos Blocos Econômicos), muitos produtos tornaram-21 

se mais baratos e também mais abundantes, sendo largamente difundidos em todo o planeta. Em muitos 22 

casos, produtos industrializados têm seus processos produtivos descentralizados em várias partes do 23 

mundo, o que contribui para a diminuição dos custos. 24 

Os avanços no campo científico e do conhecimento também são notórios. Hoje, por exemplo, se 25 

há uma nova descoberta no campo da medicina realizada em algum país, o restante do mundo passar a ter 26 

conhecimento dessa novidade quase que em tempo real. Informações diversas sobre dados econômicos, 27 

políticos e sociais também se dispersam rapidamente, contribuindo para o avanço de muitas áreas do 28 

saber. Não por acaso, o sociólogo espanhol Manuel Castells afirma que estamos vivendo na “sociedade 29 

do conhecimento”. 30 

No campo financeiro, a Globalização também apresenta aquilo que podemos considerar como 31 

vantagens. Destacam-se, nesse ínterim, os investimentos mais facilitados e que podem difundir-se por 32 

todo o globo; a maior disponibilidade de meios para gerir empresas e governos; a possibilidade de 33 

maiores e mais amplos tipos de financiamentos de dívidas fiscais; a integração do sistema bancário 34 

mundial, entre outros aspectos. 35 

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

LÍNGUA PORTUGUESA                                                                QUESTÕES DE 1 A 15 



 
 

 

                                                                                                                                                                                                                      Página | 4  

 

CARGO: PSICÓLOGO (CÓD. 108) 

         CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA (EDITAL 01/2019) 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

Entre as desvantagens da Globalização, é preciso lembrar que, muitas delas, são creditadas não 36 

tão somente a esse processo em si, mas também e principalmente ao sistema capitalista, ao qual a 37 

Globalização está intrinsecamente ligada. Na verdade, para o mundo, ela é apenas a mundialização do 38 

sistema capitalista e a difusão de valores dominantes para toda a sociedade global, concepção que 39 

fundamenta boa parte das críticas promovidas. 40 

A primeira grande desvantagem do processo de Globalização, na visão de seus críticos, é a 41 

forma desigual com que ela se expande, beneficiando, quase sempre, as localidades economicamente 42 

mais desenvolvidas e chegando “atrasada” ou de forma “incompleta” a outras regiões, tornando-as 43 

dependentes economicamente. 44 

Outra desvantagem, também referente à desigualdade, está no ritmo e no direcionamento dos 45 

fluxos de informações. Algumas regiões, principalmente aquelas pertencentes a países desenvolvidos, 46 

conseguem expandir mais facilmente seus valores e suas informações, algo que não ocorre com regiões 47 

mais periferizadas. Assim, por exemplo, as culturas francesa, americana ou inglesa são facilmente 48 

reconhecidas em todo o planeta, já outras culturas são marginalizadas ou até relegadas ao ostracismo, 49 

porque seus locais de origem não conseguem transmiti-las pelos meios de expansão da globalização. 50 

No campo econômico, novamente a questão da desigualdade emerge como cerne das críticas 51 

direcionadas à globalização. A expansão das empresas multinacionais – apesar de conseguir diminuir os 52 

preços – é um duro golpe à livre concorrência, haja vista que poucas instituições passam a controlar boa 53 

parte do mercado mundial. Além disso, o deslocamento das fábricas permite a aquisição de matérias-54 

primas mais baratas e o emprego de mão de obra mais em conta, reduzindo os salários e contribuindo 55 

para a desregulamentação progressiva das leis trabalhistas. 56 

A Globalização também apresenta desvantagens no campo financeiro, principalmente na forma 57 

com que ela consegue disseminar, rapidamente, crises econômicas especulativas. A crise imobiliária dos 58 

Estados Unidos de 2008, por exemplo, foi rapidamente sentida na Europa e, por extensão, em várias 59 

outras partes do mundo, provocando um colapso total dos sistemas de especulação em todo o planeta, 60 

ampliando taxas de desemprego e de dívidas públicas. 61 

Por fim, cita-se também como desvantagem da Globalização a questão ambiental, pois o ritmo 62 

consumista cada vez mais intensificado que se estabeleceu no mundo contribuiu para uma maior 63 

exploração dos recursos naturais, além de uma progressiva aceleração do processo de poluição do ar, das 64 

águas e dos meios produtivos, como o solo. O aquecimento global ou a devastação das florestas são 65 

argumentações constantes quanto a esse fator. 66 

Atualmente, existem muitos movimentos antiglobalização que centram suas críticas a essas 67 

desvantagens apresentadas e também a outros aspectos, como o protecionismo comercial e o 68 

imperialismo político-econômico dos países desenvolvidos. Entre esses movimentos e organizações, cabe 69 

destaque ao Occupy Wall Street e ao Fórum Social Mundial. 70 

71 

 

 

 

 

 

 

 

 

FONTE: https://brasilescola.uol.com.br/geografia/pos-contras.htm 
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01) O texto torna evidente 

 

A) O acesso facilitado de todos aos produtos e serviços de 

empresas transnacionais. 

B) A preocupação das empresas extrafronteiras com o 

bem-estar de todos. 

C) A globalização é uma realidade atual que suscita 

debates através de opiniões divergentes sobre seu 

alcance a todas as comunidades. 

D) A globalização originou-se com o advento do 

computador e das comunicações que propiciaram a 

rapidez de sua expansão.  

 

02) Com base no texto, é CORRETO afirmar 

 

A) A grande vilã, a globalização, é uma consequência 

direta da evolução tecnológica. 

B) A tecnologia deu início às reflexões sobre as grandes 

mudanças decorrentes da globalização. 

C) A globalização, como realidade atual, resultou de um 

lento processo do intelecto humano. 

D) A telecomunicação, associada à informática, é o grande 

sustentáculo da globalização. 

 

03)  “Apesar de “(L.52) inicia uma declaração 

 

A) Explicativa. 

B) Conclusiva. 

C) Concessiva. 

D) Conformativa. 

 

04) Exerce a mesma função sintática do termo “de 

mundialização” (L.6/7) a expressão da alternativa 

 

A) “das sociedades” (L.7). 

B) “de todas” (L.13). 

C) “das distâncias” (L.14). 

D) “do preço” (L.19). 

 

05) Leia: 

 

“que pode ser considerado positivo da Globalização” (L.19). 

 

Transpondo-se o fragmento em evidência para a voz ativa, a 

forma verbal corresponderá a: 

 

A) Podem considerar 

B) Pode considerar 

C) Podia considerar 

D) Poderá considerar 

06) No que se refere aos recursos da língua usados no texto, 

está CORRETO o que se afirma em 

 

A) A forma pronominal “se”, em “O processo de 

Globalização encontra-se” (L.1), é partícula 

apassivadora pessoal. 

B) O vocábulo “seja” (L.20) é formado por derivação 

regressiva. 

C) O vocábulo “uma”, em “uma relação global” (L.4), 

individualiza “relação”. 

D) A expressão “discordâncias” (L.12), que completa o 

verbo “haver” (L.12), mudará de função sintática caso 

haja substituição dessa forma verbal pela sua correlata 

“existir”. 

 

07) Uma análise dos elementos linguísticos que compõem o 

texto permite afirmar: 

 

A) “se”, em “Fala-se” (L.8), é parte integrante de “Fala”. 

B) “muitos daqueles” (L.6) funciona como objeto direto de 

“Existem”. 

C) No vocábulo “Hoje” (L.25), o encontro “-Ho” constitui-

se um dígrafo.  

D) Em “haver” (L.12), o “-h” representa uma consoante 

brasileira. 

 

08) Responda: 

 

A) “O”, em “o que contribui para a diminuição dos custos.” 

(L.24), é, do ponto de vista morfológico” igual a 

“aquilo” (L.31). 

B) “Existem”, em “Existem, dessa forma, muitos daqueles” 

(L.6), possui sujeito indeterminado. 

C) “da medicina” (L.26) é paciente da ação nominal. 

D) O vocábulo “Algumas” (L.46), se deslocado para depois 

do substantivo com o qual se relaciona, não altera o 

sentido do contexto em está inserido. 

 

09) Está de acordo com a ideia expressa no contexto o que 

se afirma sobre o termo transcrito em 

 

A) “do que” (L.8) expressa comparação e não admite 

apenas o uso de “que” para indicar a mesma ideia. 

B) “contudo” (L.11) exprime uma ressalva ao que foi 

afirmado anteriormente.  

C) “como” (L.21) pode ser substituído por  quanto, sem 

comprometimento da frase. 

D) “pois” (L.62) expressa, nesse caso, uma conclusão. 
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10) A alternativa em que o fragmento destacado contém 

uma ideia de estado de sujeito é 

 

A) “Tal fenômeno representa a integração” (L.2). 

B) “Isso ocorreu graças aos avanços tecnológicos” (L.15). 

C) “muitos produtos tornaram-se mais baratos” (L.21/22). 

D) “o deslocamento das fábricas permite a aquisição de 

matérias-primas mais baratas” (L.54/55). 

 

11) Exerce função predicativa a expressão na alternativa 

 

A) “a cada dia” (L.1). 

B) “global” (L.4). 

C) “citadas” (L.13). 

D) “de ‘compressão espaço-tempo’” (L.14/15). 

 

12) Exerce o mesmo valor morfológico do “que”, em “que 

essa análise não é um consenso geral”, o “que” da 

alternativa 

 

A) “que estamos vivendo na “sociedade do conhecimento”. 

(L.29/30). 

B) “que podemos considerar como vantagens.” (L.31/32). 

C) “que podem difundir-se por todo o globo;” (L.32/33). 

D) “que não ocorre com regiões mais periferizadas.” 

(L.47/48). 

 

13) A base de formação primária da palavra “Globalização” 

(L.19) é um 

 

A) Verbo 

B) Adjetivo 

C) Substantivo 

D) Advérbio 

 

14) Há a ocorrência de ditongo e dígrafo, respectivamente, 

em  

 

A) “serem” (L.13) e “campo” (L.3). 

B) “dia” (L.1) e “dessa” (L.6). 

C) “seria” (L.9) e “isso” (L.15). 

D) “país” (L.26) e “aquilo” (L.31). 

15) As vírgulas, em “Destacam-se, nesse ínterim, os 

investimentos mais facilitados” (L.32) isolam 

 

A) Uma oração adverbial intercalada. 

B) Um termo explicativo. 

C) Um adjunto adverbial deslocado. 

D) Uma oração subordinada anteposta. 
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16) O Microsoft Office Word é um dos editores de texto 

mais versáteis e utilizados no mundo, sendo possível 

realizar desde edições de pequenos textos até a 

organização de livros. Disponibilizando recursos de 

revisão de texto, formação especial, inserção de figuras, 

imagens, etc. 

 

São extensões de arquivos suportadas por este editor quando 

do salvamento de arquivos produzidos por ele: 

 

A) cdr 

B) pdf 

C) ppt 

D) xlsx 

 

17) Os cabeçalhos e rodapés são áreas situadas no espaço 

em branco fora da área de impressão de uma página, 

que podem ser: superior, inferior e lateral de cada 

página de um documento. Neles é possível inserir ou 

alterar textos ou gráficos, como por exemplo, adicionar 

hora e a data, logomarca de empresa, números de 

página, etc. O referido recurso está disponível na guia: 

 

A) Início. 

B) Inserir. 

C) Layout da página. 

D) Referências.  

 

18) Planilhas para fazer controle de produtos em estoque ou 

simplesmente orçamentos, são muito utilizadas pela 

maioria dos usuários do Microsoft Office Excel, sendo 

que a utilização das fórmulas certas proporciona 

resultados rápidos e de maneira prática. Observe a 

planilha a seguir: 

 

 
A B C D E 

1 PRODUTO QUANT 
VAL. 

UNT 
TOTAL 

 

2 Tomate 10 0,80 
  

3 Cebola 8 0,60 
  

4 Batata 7 0,45 
  

5 Beterraba 9 0,52 
  

6 

      

Para a obtenção do total resultante da multiplicação da 

quantidade de cebola por seu valor unitário, faz-se necessário 

aplicar a fórmula: 

 

A) =B1*C1 

B) =B3xC3 

C) =C3*B3 

D) B3*C3 

 

 

 

 

19) Sempre nos meses de dezembro, José faz backup de 

todos os arquivos produzidos durante o ano. Ao 

consultar as propriedades do volume compactado, se 

deu conta que seu tamanho corresponde a 5.242.880 Kb. 

Seu pen drive de 8 gigabytes, está com 3.145.728 Kb 

comprometido. Para conseguir acondicionar 

completamente o referido backup em uma das unidades 

de armazenamento disponível no escritório, José deverá 

utilizar: 

 

A) 1 DVD convencional (DVD-5). 

B) 1 pen drive de 4 gigabytes completamente livre. 

C) 7 CDs convencionais (700Mb). 

D) Seu pen drive, mesmo parcialmente comprometido. 

 

20) São pequenos arquivos que os sites colocam no disco 

rígido do seu computador quando você os visitam pela 

primeira vez. Algo semelhante a um cartão de 

identificação exclusivo. Sua função é notificar o site 

quando o navegante voltar. Embora seja possível sua 

utilização indevida quando armazenam dados pessoais, 

eles em si não são mal-intencionados. Muitos sites o 

utilizam, eles informam aos gerenciadores das páginas 

de internet quantas vezes determinado usuário as visitas, 

norteando assim os proprietários de sítios da Web a 

respeito dos interesses dos internautas, podendo 

oferecer-lhes conteúdos melhor direcionados. 

 

O texto supra, refere-se ao(à): 

 

A) Pop-up. 

B) Favoritos. 

C) Dados de Formulário. 

D) Cookie. 

 
 
 
 
 

  INFORMÁTICA                                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) Jean Piaget voltou seus estudos para o desenvolvimento 

humano, Segundo ele, o desenvolvimento intelectual 

ocorre em estágios.  Sobre essa temática, é CORRETO 

o que se afirma em: 

 

A) O Estágio das Operações Concretas é marcado pelo 

pensamento abstrato, formal, enquanto que o Estágio 

das Operações Formais é a passagem para o pensamento 

concreto.  

B) O estágio sensório-motor ocorre de 0 a 2 anos e a vida 

mental da criança se desenvolve com a conquista do 

mundo externo através da percepção e dos movimentos.  

C) O principal progresso do Estágio Pré-Operacional em 

relação ao Estágio Sensório-Motor é o aparecimento da 

capacidade simbólica, que irá acarretar modificações 

nos aspectos intelectuais, afetivo, social da criança. 

D) Os estágios propostos por Jean Piaget são: sensório-

motor, pré-operatório, operações concretas e operações 

formais. 

 

22) O estudo da psicologia do desenvolvimento é aporte 

teórico indispensável para quem se dispõe a trabalhar 

com educação. Várias são as abordagens que tentam 

determinar os fatores mais influentes. Segundo a 

abordagem inatista, este fator é: 

 

A) A cultura. 

B) A sexualidade. 

C) O código genético. 

D) O meio ambiente. 

 

23) A professora de Ética aplicada a Psicologia estava 

discutindo a temática do que não é permitido ao 

psicólogo. Ela colocou a seguintes situações para os 

alunos: 

 

I. É vedado ao psicólogo interferir na validade e 

fidedignidade de instrumentos e técnicas psicológicas, 

adulterando seus resultados ou fazendo declarações 

falsas. 

II. É vedado ao psicólogo emitir documentos sem 

fundamentação e qualidade técnico-científico. 

III. É vedado ao psicólogo praticar ou ser conveniente com 

quaisquer atos que caracterizem negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade ou 

opressão. 

IV. É vedado ao psicólogo prestar serviços profissionais em 

situações de calamidade pública ou de emergência. 

 

Se você fosse o aluno desta professora, qual situação você 

marcaria como não sendo correta: 

 

A) I. 

B) II. 

C) III. 

D) IV. 

 

 

 

 

24) A forma como ocorre a aprendizagem é explicada por 

diferentes teorias cognitivas, tendo como alicerce os 

pressupostos da Psicologia da Aprendizagem.  A partir 

desse referencial, relacione cada abordagem teórica 

apresentada na primeira coluna ao respectivo processo 

de desenvolvimento da aprendizagem humana 

explicitado na segunda coluna: 

 

Coluna 01 

1. Behaviorismo 

2. Humanismo 

3. Construtivismo 

4. Sociointeracionismo 

 

Coluna 02 

A. Para esta abordagem, o coração da aprendizagem é a 

interação social, sobretudo a instrução, já que toda 

aprendizagem é mediada. 

B. Esta abordagem propõe que é a partir da interação do 

sujeito com o objeto que o aprendiz, pelo poder de seu 

raciocínio, extrai da realidade as informações desejadas, 

as interpreta e as reestrutura. 

C. Para esta abordagem, o professor – detentor e condutor do 

conhecimento – atuará no sentido de modelar 

comportamentos, mediante condicionamentos, associados 

a repetição, imitação e memorização. 

D. Esta abordagem coloca ênfase na pessoa e em seu 

componente afetivo, ressaltando as relações interpessoais. 

O aluno não é uma máquina de aprender, mas uma 

pessoa. 

 

Assinale a alternativa cuja relação da primeira coluna com a 

segunda esteja correta, segundo os pares alfanuméricos. 

 

A) 1A-2B-3C-4D.       

B) 1B-2A-3D-4C. 

C) 1C-2D-3B-4A.   

D) 1D-2B-3C-4A. 

 

25) O mecanismo de defesa pelo qual o indivíduo expulsa 

de si e localiza no outro, pessoa ou coisa, qualidades 

sentimentos e desejos que ele desdenha ou recusa em si 

é chamado de:  

 

A) Deslocamento  

B) Identificação  

C) Negação 

D) Projeção  
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26) A Lei nº 8.742/1993, conhecida como Lei Orgânica da 

Assistência Social – LOAS, dispõe sobre a organização 

da Assistência Social e dá outras providências. Em seu 

artigo 3º, a referida Lei apresenta a concepção de 

entidades e organizações de assistência social. Sobre tal 

concepção, marque a alternativa CORRETA. 

 

A) Aquelas sem fins lucrativos que, cumulativamente, 

prestam atendimento e assessoramento aos beneficiários 

abrangidos por esta Lei, bem como as que atuam na 

defesa e garantia de direitos.  

B) Aquelas sem fins lucrativos que, cumulativamente, 

prestam atendimento, assessoramento e financiamento 

aos beneficiários abrangidos por esta Lei, bem como as 

que atuam na defesa e garantia de direitos.  

C) Aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou 

cumulativamente, prestam atendimento e 

assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta 

Lei. 

D) Aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou 

cumulativamente, prestam atendimento e 

assessoramento aos beneficiários abrangidos por esta 

Lei, bem como as que atuam na defesa e garantia de 

direitos.  

 

27) O artigo 4º da Lei Orgânica da Assistência Social 

apresenta os princípios que regem a Assistência Social. 

Apenas uma das alternativas abaixo não apresenta um 

desses princípios. Assinale-a.  

 

A) Cofinanciamento e cooperação técnica entre os entes 

federativos para o acesso às políticas sociais. 

B) Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e 

projetos assistenciais, bem como dos recursos 

oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua 

concessão. 

C) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem 

discriminação de qualquer natureza, garantindo-se 

equivalência às populações urbanas e rurais. 

D) Universalização do atendimento às necessidades sociais 

sobre as exigências de rentabilidade econômica. 

 

28) O Art. 1º da Lei Orgânica da Assistência Social 

determina que a assistência social é direito do cidadão e 

dever do Estado, é Política de Seguridade Social não 

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. Assinale a alternativa que melhor 

explica o teor desse artigo. 

 

A) Todo cidadão tem direito à Assistência Social, que é 

uma política de Seguridade Social que não deve 

contribuir, especificamente, para os mínimos sociais, 

mas para a realização de ações que tenham a integração 

entre Estado e sociedade civil organizada. 

B) A Assistência Social, que é a Política de Seguridade 

Social no Brasil, deve ser extensiva a todos os cidadãos, 

sem discriminação, sendo o Estado responsável pela sua 

garantia, definindo este, junto com a sociedade, as ações 

que devem integrar os projetos de proteção social. 

C) A assistência social é parte do conjunto de políticas de 

Seguridade Social, não contributiva, isto é, é vedada 

qualquer espécie de pagamento para o acesso ao direito 

à proteção social. Além disso, a assistência social é 

dever do Estado, mas sua realização pode e deve ter a 

participação de toda a sociedade. 

D) A Assistência Social é direito apenas dos cidadãos 

brasileiros, cabendo ao Estado e à sociedade, de maneira 

articulada, a provisão de ações que garantam a esses 

cidadãos o suprimento de suas necessidades básicas. 

 

29) A instância da personalidade resultante da convergência 

do narcisismo e das identificações com os pais, com os 

seus substitutos e com os ideais coletivos é chamada de:  

 

A) ideal de ego 

B) id  

C) ego ideal  

D) ego   

 

30) O Código de Ética Profissional do Psicólogo aborda os 

princípios fundamentais, as responsabilidades dos 

profissionais e também, os seus objetivos. Julgue os 

objetivos: 

 

Objetivo I. O Código de Ética tem como objetivo elaborar um 

corpo de praticas que busca atender demandas sociais 

norteado de um elevado padrão técnico e pela existência de 

normas éticas que garantam a adequada relação de cada 

profissional com seus pares e com a sociedade como um 

todo.  

Objetivo II. O Código de Ética procura fomentar a 

autorreflexão exigida de cada indivíduo acerca da sua práxis, 

de modo a responsabilizá-lo, pessoal e coletivamente, por 

ações e suas consequências no exercício profissional.  

Objetivo III. O Código de Ética traduz-se em princípios e 

normas que devem se pautar pelo respeito ao sujeito humano 

e seus direitos fundamentais. Portanto, o código de ética pode 

ser visto como um conjunto fixo de normas e imutável no 

tempo.    
 

Assinale a alternativa CORRETA: 
 

A) Os objetivos I, II e III estão verdadeiros. 

B) Os objetivos I e III são verdadeiros.  

C) Todos os objetivos estão verdadeiros. 

D) Os objetivos I e II estão verdadeiros. 
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31) Um psicólogo está atendendo um paciente com 

transtorno do pânico. Ele adota como prática terapêutica 

o conhecimento do paciente a respeito do seu 

transtorno, como as reações emocionais estão 

diretamente ligada aos seus pensamentos e consequente 

as suas reações fisiológicas e comportamentais. Nesse 

caso, a estratégia terapêutica utilizada por este psicólogo 

é fundamentada na abordagem: 
 

A) Psicanalítica. 

B) Gestalt-terapia. 

C) Cognitiva comportamental. 

D) Centrada na pessoa. 

 

32) Para Freud, até certa idade as crianças de ambos os 

sexos supõem a existência de genitais masculinos em 

todas as pessoas. A curiosidade das crianças que se 

manifesta pelos constantes “por ques” e é geradora  de 

perguntas que na sua maioria se refere as origens das 

diferenças entre pares opostos, como masculino-

feminino; seio-pênis; grande-pequeno. A constatação 

progressiva dessas diferenças provoca um acréscimo de 

angústia que encontra alívio numa explicação adequada 

por parte do educador, caso contrário, obrigará a criança 

a construir as mais estapafúrdias teorias.  Teorias estas 

voltadas, principalmente, para a diferença anatômica 

dos sexos, o enigma do nascimento e, por conseguinte, 

tudo que cerca as fantasias de concepção, como são as 

subsequentes teorias da “sedução”, da ‘‘cena primária”, 

do “incesto” e do “complexo de castração”. 

 

Com base nesta descrição, qual a fase do desenvolvimento 

psicossexual proposta por Freud? 
 

A) Fase oral. 

B) Fase fálica. 

C) Fase anal. 

D) Complexo de Édipo. 

 

33) A Lei nº 8.742 de 07.12.93/Lei Orgânica da Assistência 

Social, define como um dos instrumentos das proteções 

da assistência social que identifica e previne as 

situações de risco e vulnerabilidade social e seus 

agravos no território: 
 

A) Vigilância Socioassistencial. 

B) Proteção Social Especial. 

C) Proteção Social Básica. 

D) Direitos Sociassistenciais. 

34) Vygotsky, ao lado de colaboradores como Luria, 

Leontiev e Sakarov, entre outros, apresenta-nos uma 

nova perspectiva de olhar às crianças. Sobre o 

desenvolvimento infantil proposto por Vygotsky, julgue 

as afirmativas abaixo e marque a opção INCORRETA: 

 

A) A fala inicial tem um papel fundamental no 

desenvolvimento de suas funções psicológicas. 

B) O desenvolvimento infantil é visto sobre três aspectos: 

instrumental, cultural e histórico. 

C) O desenvolvimento infantil ocorre de forma 

interacionista onde o ser humano desenvolve-se de 

maneira passiva na relação social, aprendendo a se 

comportar de acordo com o contexto social em que está 

inserido.  

D) O plano interno, para Vygotsky, não preexiste, é 

constituído pela internalização, fundada pelas ações, 

interações sociais e a linguagem. 

 

35) Aborda as relações entre os membros de um grupo 

social, ou seja, se encontra na fronteira entre a 

psicologia e a sociologia, buscando compreender como 

o homem se comporta nas suas interações sociais, esse 

conceito trata-se: 

 

A) Psicologia Institucional. 

B) Psicologia Social. 

C) Psicanálise. 

D) Psicologia Familiar. 

 

36) A psicóloga Ana iniciou o atendimento clínico com uma 

criança de seis anos. Como seu trabalho era grande parte 

com adultos, esta ficou em dúvida quanto às 

responsabilidades no atendimento infantil e foi 

pesquisar no Código de Ética. No Código consta que: 

 

A) Não é de responsabilidade do psicólogo fazer 

encaminhamentos para garantir a proteção integral do 

atendido. 

B) No atendimento a criança ou adolescente não se faz 

necessário a informação sobre meios de registros e 

observação da prática psicológica, afim de não provocar 

receio no paciente. 

C) No caso de interrupção do trabalho com criança ou 

adolescente, o psicólogo não deve se preocupar e zelar 

pelo destino dos arquivos confidenciais.  

D) No caso de não se apresentar um responsável legal, o 

atendimento não deverá ser efetuado e comunicado as 

autoridades competentes. 
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37) “O pacto federativo que sustenta o conteúdo do SUAS e 

de sua regulação através da NOB/SUAS contém 

diversas dimensões que devem receber tratamento 

objetivo no processo de gestão” (BRASIL, 2005, p. 13). 

Em relação a essas dimensões destacadas na Norma 

Operacional Básica do Sistema Único de Assistência 

Social, analise os itens a seguir: 

 

I. O conhecimento da realidade municipal, do Distrito 

Federal, estadual e nacional quanto a presença e a 

prevenção de riscos e vulnerabilidades sociais da 

população. 

II. A distância entre a demanda de proteção social face a 

rede socioassistencial existente e entre esta e aquela que 

se busca alcançar com a implementação do SUAS.  

III. A construção gradual de metas nos planos municipais, 

do Distrito Federal, estaduais e federal. 

IV. O trato igualitário e equitativo dos municípios, das 

micro-regiões dos estados, dos estados e regiões 

nacionais.  

V.  A defesa dos direitos socioassistenciais.  

VI. O padrão de financiamento e o controle social.  

 

Após a análise dos itens, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) Apenas três dos itens apresentam dimensões destacadas 

na NOB/SUAS que devem receber tratamento objetivo 

no processo de gestão da assistência social pelos entes 

federados. 

B) Apenas um dos itens apresenta uma das dimensões 

destacadas na NOB/SUAS que devem receber 

tratamento objetivo no processo de gestão da assistência 

social pelos entes federados. 

C) Nenhum dos itens se refere às dimensões destacadas na 

NOB/SUAS que devem receber tratamento objetivo no 

processo de gestão da assistência social pelos entes 

federados. 

D) Todos os itens apresentam dimensões destacadas na 

NOB/SUAS que devem receber tratamento objetivo no 

processo de gestão da assistência social pelos entes 

federados. 

38) No atendimento psicológico, o paciente pode escolher 

uma abordagem terapêutica para realizar seu processo 

psicoterápico e, independente da sua escolha, todas as 

abordagens têm o objetivo de fazer com que o paciente 

tenha um autoconhecimento de si e da sua demanda e 

proporcionar o alívio do sofrimento subjetivo. Em 

relação às abordagens psicológicas e assinale a 

alternativa INCORRETA:  

 

A) Propõe uma relação inteiramente pessoal e subjetiva 

entre o terapeuta e o cliente, privilegiando a 

autenticidade, a congruência e a aceitação incondicional 

do paciente como as atitudes essenciais do terapeuta. – 

Abordagem centrada na pessoa.  

B) Terapia baseada nos princípios de condicionamento 

operante e respondente e de aprendizagem social. – 

Behaviorismo.  

C) Terapia de orientação humanista que considera que o 

corpo deve estar presente no ato psicoterápico e que 

dificilmente um trabalho simplesmente verbal poderia 

responder adequadamente às necessidades orgânicas 

interrompidas. – Gestalt Terapia.  

D) Terapia estruturada, diretiva e de curta duração, baseada 

no pressuposto de que as emoções e comportamento são 

determinados pela forma como o indivíduo interpreta o 

mundo. - Terapia Psicanalítica.  

 

39) O Código de Ética do Psicólogo em seu art. 6º aborda a 

temática do relacionamento com profissionais não 

psicólogos.  Com relação a essa temática, julgue os 

itens:   

 

I. O psicólogo deverá compartilhar para não psicólogos 

somente informações que considerar relevantes para a 

compreensão do caso, assinalando a responsabilidade, 

de quem as receber, de preservar o sigilo. 

II. Nos documentos que são registradas as atividades em 

equipe multiprofissional só irão constar apenas as 

informações necessárias para o do tratamento.  

III. O psicólogo encaminhará aos profissionais ou entidades 

habilitados e qualificados demandas que extrapolem seu 

campo de atuação.  

 

Assinale a alternativa correta: 

 

A) Apenas o item I é correto. 

B) Apenas o item II é correto. 

C) Apenas o item III é correto. 

D) Todos os itens são corretos. 
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40) As atividades desenvolvidas no CRAS estão voltadas 

para o alívio imediato da pobreza, para a ruptura com o 

ciclo intergeracional da pobreza e o desenvolvimento 

das famílias. Quanto a atuação do Psicólogo no CRAS, 

assinale a alternativa que mais se enquadra: 

 

A) Na promoção e fortalecimento dos vínculos sócio-

afetivos, de forma que as atividades de atendimento 

gerem progressivamente independência dos benefícios 

oferecidos e promovam a autonomia na perspectiva da 

cidadania. 

B) Identificar as pessoas que ainda estão fora da 

assistência do CRAS, fazer visitas e diagnosticar suas 

demandas e necessidades, fazer encaminhamentos para 

as diversas áreas, a inclusão no cadastro único, 

identificação, inscrição, elegíveis ou não no Programa 

Bolsa Família, ou outros Programas de transferência de 

renda ou benefícios. 

C) Ministrar cursos profissionalizantes para diminuir a 

dependência dos usuários da assistência e dos 

programas de transferência de renda. 

D) Acompanhar famílias e instruí-las sobre seus direitos, 

incumbindo-se dos serviços de proteção social básica e 

especial e do enfrentamento à pobreza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


