ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA
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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
15

Informática

Conhecimentos Específicos

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 DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.joaquimpires2019@outlook.com

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI

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

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1

No Brasil, anualmente, são desperdiçados 41 mil toneladas de alimentos, segundo Viviane

2

Romeiro, coordenadora de Mudanças Climáticas do World Resources Institute (WRI) Brasil, uma

3

instituição de pesquisa internacional. [...] “O Brasil está entre os dez principais países que mais perdem e

4

desperdiçam alimento. Estamos falando da cadeia de perda e de desperdício. Perda que tem a ver com a

5

colheita, a pós-colheita, com a distribuição e o desperdício que já vem no final da cadeia, que é no varejo,

6

no supermercado e com o hábito do consumidor”, disse Viviane.

7

Essa perda e desperdício de alimentos tem diversas implicações. Uma delas é com relação à

8

segurança alimentar.

9

[...]

10

Segundo Allan Boujanic, representante da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e

11

Alimentação (FAO) no Brasil, cerca de 30% de tudo o que é produzido no mundo é desperdiçado e perdido

12

antes de chegar à mesa do consumidor. Isso provoca, segundo a FAO, um prejuízo econômico estimado

13

em US$ 940 bilhões por ano, o que corresponde a cerca de R$ 3 trilhões.

14

Sobre a questão ambiental, Viviane disse que, se essa perda mundial com os alimentos fosse um

15

país, ela seria o terceiro maior país do mundo por emissão de gás de efeito estufa, por exemplo, ficando

16

atrás apenas da China e dos Estados Unidos.

17

Outras implicações, segundo Viviane, dizem respeito aos aspectos econômico e ambiental. “É

18

um assunto que envolve uma questão social e de segurança alimentar, de impacto econômico, mas também

19

de impactos ambientais e aí destacamos essencialmente a perda da biodiversidade, impactos na

20

biodiversidade, impactos no uso do solo, na questão da água, da escassez da água, e também a questão do

21

clima, das emissões de carbono”, disse.

22

Para Viviane, uma das ações que poderia ajudar a reduzir o desperdício e a perda de alimentos

23

no país seria a adoção de um marco regulatório sobre o tema. “Hoje temos vários projetos de lei, mas que

24

não foram aprovados ou promulgados. É super-importante que tenhamos um marco regulatório específico

25

e que proporcione segurança jurídica para que as empresas realizem suas doações de forma adequada e

26

para que haja incentivos e subsídios para a redução da perda e desperdício alimentar. Essa questão

27

legislativa e regulatória é extremamente importante”, disse.
PSICÓLOGO
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28

Para a coordenadora de Mudanças Climáticas do WRI Brasil, inventariar a perda e o desperdício

29

de alimentos é um primeiro passo importante que as empresas e que os países devem fazer. Depois seria

30

importante estabelecer metas de redução e estratégias para que ocorram.

31

Para Alcione, a grande dificuldade diz respeito à cadeia logística. “Tanto a cadeia de distribuição

32

quanto a de armazenamento e o consumidor final tem uma grande perda de alimentos por falta de

33

infraestrutura. Nossas centrais de abastecimento não têm uma infraestrutura adequada. Faltam cadeias e

34

câmaras frias e falta conscientização na parte de manipulação e embalagens. O Brasil tem um grande

35

problema de infraestrutura hoje e de logística nessa área. Diria que esse é o problema mais grave que a

36

gente tem no desperdício de alimentos”, disse a integrante do corpo diretivo da Rede Save Food Brasil.

FONTE: http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-06/brasil-desperdica-40-mil-toneladas-de-alimento-por-diadiz-entidade
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01) Com base no texto, pode-se afirmar:

05) Há predicado verbal em:

(A) O desperdício verificado no Brasil é, paradoxalmente,
indispensável ao seu desenvolvimento.

(A) “vários projetos de lei
promulgados.” (L.23/24).

(B) O desperdício, no mundo inteiro, visa a incentivar a
produção.
(C) O aproveitamento de alimentos através de doações é
solução viável para o desperdício no Brasil.
(D) O gasto em excesso que se nota no mundo inteiro é
bom para qualquer país.

(B) “ela seria o terceiro maior país do mundo” (L.15).
(C) “Essa questão legislativa e regulatória é extremamente
importante” (L.26/27).
(D) “o desperdício de alimentos é um primeiro passo
importante” (L.28/29).

02) A través das proposições dos diferentes enunciadores,
é correto afirmar:

não (...) foram (...)

06) Exerce a mesma função sintática que a expressão “de
alimentos” (L.1) o termo:
(A) “de pesquisa” (L.3).

(A) A falta de uma legislação que incentive a doação acaba
inibindo iniciativas com a finalidade de minimizar o
desperdício.
(B) Não há solução possível para o desperdício porque ele
é diferente em cada parte do mundo.
(C) O desenvolvimento brasileiro está extremamente
ligado à imagem do desperdício.
(D) As empresas, quando desperdiçam, estimulam o
crescimento do nível de empregos.

(B) “de alimentos” (L.7).
(C) “da água” (L.20).
(D) “de um marco regulatório” (L.23).
07) No texto,
(A) “Faltam” (L.33) é verbo transitivo direto e sinaliza a
indeterminação do sujeito da oração.

03) É verdadeiro o que se afirma sobre o termo transcrito
em:

(B) O “-s”, em “Estamos” (L.4) é marca indicadora de

(A) “uma”,

(C) Em “Hoje” (L.23), há a ocorrência de dígrafo.

em

internacional.”

“uma
(L.2/3)

instituição

de

individualiza

pesquisa
o

termo

“instituição.
(B) “mas “, em “mas também de impactos ambientais”
(L.18/19) indica inclusão.
(C) Na palavra “hoje” (L.35), o “-h” é uma consoante
brasileira.
(D) “que” e “que”, em “que corresponde a cerca de R$ 3
trilhões.” (L.13) e “que esse é o problema mais grave”
(L.35), do ponto de vista morfológico, são iguais.
04) Com referência aos elementos linguísticos que
compõem o texto, é correto afirmar:
(A) “mas também” (L.18) exprime oposição.
(B) “poderia ajudar” (L.22) indica incerteza de um fato
passado mediante certa condição.
(C) “Se” (L.14) expressa causa.
(D) “conscientização” (L.34) tem valor subjetivo.

PSICÓLOGO

plural na forma verbal destacada.
(D) “Segundo” (L.10) indica número sequencial.
08) Há a ocorrência de ditongo e dígrafo, respectivamente,
em:
(A) “Viviane” (L.1) e “pesquisa” (L.3).
(B) “perdem” (L.3) e “alimentos” (L.7).
(C) “prejuízo” (L.12) e “Essa” (L.7).
(D) “poderia” (L.22) e “adequada” (L.25).
09) A base primitiva de formação das palavras “empresas”
(L.25) e “armazenamento” (L.32), respectivamente, é:
(A) Verbo e verbo.
(B) Adjetivo e verbo
(C) Substantivo e adjetivo.
(D) Verbo e substantivo.
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10) Funciona, no texto, como paciente da ação nominal a
expressão:

14) Tem o mesmo valor morfológico de “o”, em “o que é
produzido” (L.11) o termo da alternativa:

(A) “de gás” (L.15).

(A) “essa”, em “essa perda” (L.7).

(B) “marco” (L.24).

(B) “a”, em “ a perda” (L.19).

(C) “de redução” (L.30).

(C) “uma”, em “uma das ações” (L.22).

(D) “nessa área.” (L.35).

(D) “O”, em “O Brasil”, (L.34).

11) Funciona, no texto, como agente da ação verbal a

15) No trecho, “ficando atrás apenas da China e dos

expressão

Estados Unidos.” (L.15/16), o enunciador usa a
palavra “apenas”, que expressa sentido de:

(A) “diversas implicações.” (L.7).
(B) “à mesa do consumidor” (L.12).

(A) Inclusão.

(C) “Isso” (L.12)

(B) Modo.

(D) “Essa questão” (L.26).

(C) Exclusão.
(D) Adição.

12) Possuem o mesmo valor morfológico que a expressão
“no final da cadeia” (L.5) os termos.
(A) “anualmente” (L.1) e “da cadeia” (L.4).
(B) “atrás da China” (L.16) e “essencialmente” (L.19).
(C) “o desperdício” (L.22) e “extremamente” (L.27).
(D) “à cadeia logística” (L.31) e “de alimentos” (L.36).
13) Leia o trecho abaixo:

“se essa perda mundial com os alimentos fosse um país, ela
seria o terceiro maior país do mundo por emissão de gás de
efeito estufa,” (L.14/15).

Entre as ideias contidas no período em destaque, está
presente uma relação de:
(A) Modo e finalidade.
(B) Tempo e comparação.
(C) Causa e consequência.
(D) Condição e consequência.

PSICÓLOGO
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INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 16 A 20

16) Durante a manipulação de planilhas do Microsoft

17) No Painel de Controle do Windows 8, através de

Office Excel 2007, comumente há a necessidade de

“Contas Usuário e Proteção p/ Família” (Configurar

mesclar celular. Sobre este assunto, faça relação entre

Proteção para a Família para qualquer usuário), pode-

as colunas 1 e 2.

se, segundo descrição da ferramenta: “obter relatórios
das atividades dos seus filhos no computador, escolher

Coluna 1

o que eles veem online, definir limites de tempo e
restrições de aplicativo e muito mais. Você pode

(1)

gerenciar essas configurações neste computador ou no
site de Proteção para a Família.”

Convidado
(2)

I.

Usuário padrão
Sem senha

Fulano

(3)
II.

Administrador do PC
Protegido por senha

(4)
Sicrano
III.

Usuário padrão

Coluna 2
Protegido por senha

( 3 ) Mesclar e Centralizar
( 4 ) Mesclar através
( 2 ) Mesclar Células
( 1 ) Desfazer Mesclagem de Células

Considerando as contas de usuários supra, e baseado na
descrição da ferramenta contida no enunciado da questão,
esta importante ferramenta pode ser aplicada apenas a:

Estabelecendo a ordem de cima para baixo, é CORRETO
o que afirma apenas em:

(A) I.
(B) I, II.

(A) 4, 1, 3, 2.

(C) II.

(B) 3, 2, 3, 2.

(D) III.

(C) 4, 1, 2, 3.
(D) 3, 4, 2, 1.

PSICÓLOGO
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18) As teclas para funções operacionais servem para

20) Para se prevenir quanto a perda de dados, algumas

agilizar determinadas operações. Por exemplo, para

pessoas ou empresas realizam Backups de suas

acessar a ajuda de determinados programas deve-se

informações de um dispositivo para outro. Sobre os

acionar “F1”. No Microsoft Word 2007, durante a

diversos tipos de Backups que podemos encontrar,

digitação de um texto, ao acionar a tecla de função

assinale a alternativa que melhor descreve as

“F4” ocorre:

características do Backup Normal:

(A) Repete o último fragmento digitado.

(A) Copia todos os arquivos selecionados, mas não os

(B) Não ocorre nada.

marca como arquivos que passaram por backup.
(B) Copia todos os arquivos selecionados que foram

(C) Fecha o programa sem salvar.
(D) Desfaz a última digitação.

modificados no dia de execução do backup diário,
diferencial e incremental.

19) José trabalha numa loja que vende equipamentos de
informática. Ao dar baixa nas vendas realizadas no

(C) Copia todos os arquivos selecionados e os marca como
arquivos que passaram por backup.

final do dia, desejou calcular sua comissão para saber

(D) Copia arquivos criados ou alterados desde o último

o quanto lhe rendera o desempenho. Então construiu a

backup e não marca os arquivos como arquivos que

seguinte planilha:

passaram por backup.

A

B

Vendas

Produtos

3

1.236,00

Computador

4

335,00

HD

5

180,00

No-break

6

600,00

Monitor

1
2

C
10%
Comissão

A fórmula inicial, que José deverá inserir na coluna C3, com
a finalidade de usar a alça de preenchimento para lançar a
fórmula nas demais células é:
(A) =A3:A6*C1.
(B) =A3*C1
(C) =A3*C$1
(D) =(A3:A6)*C1.

PSICÓLOGO

Página 8 de 12

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM PIRES-PI

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Observe os itens a seguir sobre o Sistema Único de
Assistência Social – SUAS.
I.

No Suas há a oferta de Benefícios Assistenciais,
prestados a públicos específicos de forma integrada
aos serviços, contribuindo para a superação de
situações de vulnerabilidade.
II. Coordenado pelo Ministério do Desenvolvimento
Social (MDS), o Sistema é composto pelo poder
público e sociedade civil, que participam diretamente
do processo de gestão compartilhada.
III. Criado a partir das deliberações da IV Conferência
Nacional de Assistência Social e previsto na Lei
Orgânica da Assistência Social (Loas), o Suas teve
suas bases de implantação consolidadas em 2005, por
meio da sua Norma Operacional Básica do Suas
(NOB/Suas),
que
apresenta
claramente
as
competências de cada órgão federado e os eixos de
implementação e consolidação da iniciativa.
É correto o que se afirma em:
(A) I, II e III
(B) II e III
(C) I e II
(D) I
22) A _____________________ tem como finalidade
prevenir situações de vulnerabilidade e risco pessoal e
social por violação de direitos, sendo que para isso
busca desenvolver potencialidades e aquisições, bem
como fortalecer vínculos familiares e comunitários.
Seus serviços são executados de forma direta nos
Centros de Referência da Assistência Social (CRAS) e
de forma indireta nas entidades e organizações de
assistência social da área de abrangência do CRAS,
que mantêm convênio com o poder local, constituindo
a rede socioassistencial.
Marque a alternativa que preenche de forma correta a lacuna
acima.
(A)
(B)
(C)
(D)

Proteção Social Básica (PSB).
Conferência Nacional de Assistência Psicossocial.
Proteção Social Especial (PSE).
Rede de Assistência Psicossocial.

PSICÓLOGO

QUESTÕES DE 21 A 40
23) A Psicologia Institucional é um termo cunhado por
________________,
psiquiatra
argentino
de
orientação psicanalítica inglesa, que a um certo
momento, buscou aliar psicanálise e marxismo para
pensar a atuação do profissional em psicologia, para
além das práticas terapêuticas e consultorias.
Assinale a alternativa que preenche de forma correta a
lacuna acima.
(A) William James
(B) Carl Rogers
(C) J. Bleger
(D) Alexander Luria
24) O _______________é a unidade pública de
abrangência e gestão municipal, estadual ou regional,
destinada à prestação de serviços a indivíduos e
famílias que se encontram em situação de risco pessoal
ou social, por violação de direitos ou contingência, que
demandam intervenções especializadas da proteção
social especial.
Marque a alternativa que preenche de forma correta a lacuna
acima.
(A)
(B)
(C)
(D)

Nasf
Caps.
Cras.
Creas

25) A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao
respeito e à dignidade como pessoas humanas em
processo de desenvolvimento e como sujeitos de
direitos civis, humanos e sociais garantidos na
Constituição e nas leis. O direito à liberdade
compreende os seguintes aspectos:
I.

participar da vida familiar e comunitária, sem
discriminação.
II. brincar, praticar esportes e divertir-se.
III. participar da vida política, na forma da lei.
IV. opinião e expressão.
A quantidade de itens corretos é:
(A) 1
(B) 4
(C) 3
(D) 2
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26) É INCORRETO afirmar sobre a psicologia social.

29) Marque a alternativa ERRADA.

(A) Psicologia social é um ramo de estudo da psicologia
que se foca na análise do comportamento do indivíduo
perante suas relações sociais.

(A) Uma das características do grupo como uma
unidade social é que os indivíduos participantes
desse grupo possuem um conjunto de valores ou
normas semelhantes, que regulam suas atividades e
seus comportamentos.
(B) O racismo e o sexismo contra grupos sociais são
atitudes negativas denominadas, na psicologia
social, de estereótipos.

(B) A psicologia social é uma área que se encontra no
limite entre a psicologia e a sociologia, de acordo com
alguns teóricos. Na realidade, o ponto que diferencia
ambas é o fato do objeto de estudo da sociologia se
focar no indivíduo, enquanto que a psicologia se
concentra no grupo social.
(C) O propósito da psicologia social é identificar os traços
que ligam os indivíduos aos grupos.
(D) A psicologia social estuda a interdependência entre os
indivíduos, assim como o condicionamento humano,
ou seja, como estímulos externos vividos em
sociedade podem interferir no pensamento e,
consequentemente, no comportamento da pessoa.

(C) contato intergrupal é uma estratégia que pode ser
considerada eficaz para a redução do preconceito.
(D) A crise da psicologia social dos anos de 1960 a 1980
obrigou a se repensar tanto seu objeto de estudo
quanto sua abordagem metodológica.
30) Segundo a Loas, a instância coordenadora da Política
Nacional de Assistência Social é o:

27) O desenvolvimento das pesquisas teóricas feitas no
âmbito da psicologia social, principalmente na questão
do condicionamento, é de autoria do psicólogo
alemão-americano ________________, considerado
como o fundador da psicologia social.

(A) Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à
Fome.
(B) Ministério da Previdência Social.

Marque a alternativa que preenche de forma correta a lacuna
acima.
(A) Kurt Lewin
(B) Leon Festinger.
(C) Albert Bandura
(D) Jerome Bruner.

31) O Construcionismo Social é o nome que passou a
designar o movimento de crítica à Psicologia Social
"modernista” que tem sua principal referência
teórica em

28) As ações desenvolvidas pelos psicólogos na
Assistência Social são caracterizadas
(A) por serem diretivas na orientação de indivíduos e
grupos para resolutividade de problemas enfrentados
no dia a dia.
(B) pela política de exclusão social.
(C) pela valorização do saber local e dos recursos
individuais, coletivos e comunitários na construção de
respostas frente aos problemas vividos no cotidiano.
(D) Nenhuma das alternativas anteriores é correta.

PSICÓLOGO

(C) Ministério da seguridade Social
(D) Ministério da Saúde.

(A)
(B)
(C)
(D)

Viktor Frankl
Jonh B Watson
Wihelm Wundt
Kenneth Gergen

32) É correto afirmar sobre o Sistema Único de
Assistência Social – SUAS.
(A) Está organizado em dois níveis de proteção social: a
básica e a especial.
(B) A Norma Operacional Básica de Recursos Humanos
do SUAS - NOB-RH/SUAS (Ministério do
Desenvolvimento, 2011b) prevê a contratação de
psicólogas(os) para trabalhar nas equipes de referência
tanto da PSB quanto da PSE.
(C) É um sistema descentralizado e participativo,
responsável por regular e organizar a oferta de
programas, projetos, serviços e benefícios
socioassistenciais em todo o território brasileiro.
(D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas.
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33) São objetivos do Sistema Único de Assistência Social
- SUAS:
I.

assegurar a oferta dos serviços, programas, projetos e
benefícios da assistência social.
II. integrar a rede pública e privada, com vínculo ao
SUAS, de serviços, programas, projetos e benefícios
de assistência social.
III. definir os níveis de gestão, de acordo com estágios de
organização da gestão e ofertas de serviços pactuados
nacionalmente.
IV. consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento
e a cooperação técnica entre a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios que, de modo
articulado, operam a proteção social não contributiva
e garantem os direitos dos usuários.
A quantidade de itens corretos é:
(A) 1
(B) 4
(C) 2
(D) 3
34) Segundo esse princípio organizativo do SUAS, todos
têm direito à proteção socioassistencial, prestada a
quem dela necessitar, com respeito à dignidade e à
autonomia do cidadão, sem discriminação de qualquer
espécie ou comprovação vexatória da sua condição.
O princípio descrito acima é:
(A) intersetorialidade.
(B) equidade.
(C) universalidade.
(D) gratiuidade.
35) São deveres fundamentais dos Psicólogos, SALVO:
(A) 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.
(B) Estabelecer acordos de prestação de serviços que
respeitem os direitos do usuário ou beneficiário de
serviços de Psicologia.
(C) Estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou
terceiro, que tenha vínculo com o atendido, relação
que possa interferir negativamente nos objetivos do
serviço prestado.
(D) 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.

PSICÓLOGO

36) De acordo com o art. 6° do Código de Ética
Profissional, o psicólogo, no relacionamento com
profissionais não psicólogos:
I.

Compartilhará somente informações relevantes para
qualificar o serviço prestado, resguardando o caráter
confidencial das comunicações, assinalando a
responsabilidade, de quem as receber, de preservar o
sigilo.
II. Estipulará o valor de acordo com as características da
atividade e o comunicará ao usuário ou beneficiário
antes do início do trabalho a ser realizado;
III. Assegurará a qualidade dos serviços oferecidos
independentemente do valor acordado.
IV. Encaminhará a profissionais ou entidades habilitados
e qualificados demandas que extrapolem seu campo de
atuação.
É correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e IV
I, III e IV
I, II e IV
II e III

37) Ao psicólogo é vedado, EXCETO:
(A) Acumpliciar-se com pessoas ou organizações que
exerçam ou favoreçam o exercício ilegal da profissão
de psicólogo ou de qualquer outra atividade
profissional.
(B) Fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços
psicológicos, informações concernentes ao trabalho a
ser realizado e ao seu objetivo profissional.
(C) Ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas
quais seus vínculos pessoais ou profissionais, atuais ou
anteriores, possam afetar a qualidade do trabalho a ser
realizado ou a fidelidade aos resultados da avaliação.
(D) Utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e a
utilização de práticas psicológicas como instrumentos
de castigo, tortura ou qualquer forma de violência.
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38) São princípios fundamentais do Código de Ética
Profissional do Psicólogo:
I.

O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na
promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e
da integridade do ser humano, apoiado nos valores que
embasam a Declaração Universal dos Direitos
Humanos.
II. O psicólogo contribuirá para promover a
universalização do acesso da população às
informações, ao conhecimento da ciência psicológica,
aos serviços e aos padrões éticos da profissão.
III. O psicólogo considerará as relações de poder nos
contextos em que atua e os impactos dessas relações
sobre as suas atividades profissionais, posicionandose de forma crítica e em consonância com os demais
princípios deste Código.
IV. O psicólogo atuará com responsabilidade social,
analisando crítica e historicamente a realidade política,
econômica, social e cultural.
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É correto o que se afirma em:
(A) I, II, III e IV
(B) I e II
(C) I, II e III
(D) II, III e IV
40) O psicólogo, ao promover publicamente seus serviços,
por quaisquer meios, individual ou coletivamente,
NÃO
(A) fará referência apenas a títulos ou qualificações
profissionais que possua.
(B) informará o seu nome completo, o CRP e seu número
de registro.
(C) proporá atividades que sejam atribuições privativas de
outras categorias profissionais.
(D) divulgará somente qualificações, atividades e recursos
relativos a técnicas e práticas que estejam
reconhecidas ou regulamentadas pela profissão.

A quantidade de itens corretos é:
(A) 3
(B) 1
(C) 4
(D) 2
39) À luz do art. 16 do Código de Ética Profissional, o
psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e
atividades voltadas para a produção de conhecimento
e desenvolvimento de tecnologias:
I.

Garantirá o anonimato das pessoas, grupos ou
organizações, desde que haja interesse manifesto
destes.
II. Garantirá o caráter voluntário da participação dos
envolvidos, mediante consentimento livre e
esclarecido, salvo nas situações previstas em
legislação específica e respeitando os princípios deste
Código.
III. Garantirá o acesso das pessoas, grupos ou
organizações aos resultados das pesquisas ou estudos,
após seu encerramento, sempre que assim o desejarem.
IV. Avaliará os riscos envolvidos, tanto pelos
procedimentos, como pela divulgação dos resultados,
com o objetivo de proteger as pessoas, grupos,
organizações e comunidades envolvidas.

PSICÓLOGO
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