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ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 
 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 28 questões ESPECÍFICAS 
- 12 questões de PORTUGUÊS 
  
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
 * Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
 * O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de 
Respostas com o Fiscal de Sala. 
 * Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
do candidato. 
 * Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
 * Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem 
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 
 * Não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por 
falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado. A assinatura é 
obrigatória. 
 * O Gabarito desta prova estará disponível no dia 17/01/2011, no site www.acaplam.com.br. 
 * Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso 
Público nº 001/2010 da PREFEITURA MUNICIPAL DE GALINHOS de 22/10/2010. 
  
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a 
mesma.  
  

BOA PROVA!! 

 

 PSICÓLOGO 
 



 

PARTE I - PSICÓLOGO  
 

01 - Leia com atenção e, a seguir, assinale a alternativa 
correta: 

“A questão (...) é sempre esta: de que modo a criança, 
tal como o cientista, chega a construir e dominar na 
consciência as técnicas (raciocínios, procedimentos, etc.) 
que utiliza para pensar e agir e o conhecimento que 
adquire por intermédio delas?” (Macedo, L. (1994). 
Ensaios Construtivistas. São Paulo: Casa do Psicólogo).   

Nesta passagem, Lino de Macedo refere-se a um 
questão central para um teórico de grande relevância para a 
psicologia. Trata-se de: 

A) Freud 
B) Skinner 
C) Piaget 
D) Rogers 
E) Watson 

 

02 - Leia atenciosamente o fragmento seguinte: 
Mesmo após haver desferido o golpe narcísico sobre o 

homus rationalis, retirando a racionalidade do centro da 
vida psíquica, a ideia do homem como um ser racional 
continua soberana na cosmovisão ocidental da nossa 
época.  

Estamos falando de: 
A) Vigostky 
B) Kant 
C) Merlot-Ponty 
D) Freud 
E) Jung 

 

03 - No final de sua vida, utilizou-se da topologia para 
falar de sua clínica, estabelecendo o nó borromeu como 
ponto de partida para se pensar os três registros: Real, 
Simbólico e Imaginário. Referimo-nos a: 

A) Freud 
B) Lacan 
C) Jung 
D) Adler 
E) Bion 

 

04 - Leia com atenção o texto a seguir: 
“Sabe-se que os avanços no processo de desconstrução 

de um modo de assistência são lentos. Devemos admitir, 
então, que apesar de efetivos avanços na área de saúde 
mental (Ministério da Saúde, 2001) (...) as concepções 
ditas bio-médicas, ou resquícios delas, permeiam o 
atendimento no cuidado à saúde no Brasil, apesar de darem 
sinais de esgotamento (Vietta, Kodato & Furlan, 2001). 
Dentro desse contexto de transformação radical de 
atendimento à saúde, surgiram novas formas de 
organização das instituições e novos tipos de 
atendimentos”. (Alves, K. & Brum, C., 2006. O 
acompanhamento terapêutico como novidade para o 
tratamento. São Paulo.). 

Dentre essas novas formas de atendimento estão 
corretas, exceto: 

A) Caps 
B) Naps 
C) Residência terapêutica 
D) Hospital-dia  
E) Hospital Psiquiátrico 

05 - Leia o texto abaixo e, a seguir, marque a alternativa 
correta: 
“Como regra, o exame psicológico conclui pela presença 
de deficiências ou distúrbios mentais nos alunos 
encaminhados, prática que terá resultados diferentes em 
função da classe social a que pertencem: em se tratando de 
crianças da média e da alta burguesia, os procedimentos 
diagnósticos levarão a psicoterapias, terapias pedagógicas 
e orientação de pais que visam a adaptá-las a uma escola 
que realiza os seus interesses de classe; no caso de crianças 
das classes subalternas, ela termina com um laudo que, 
mais cedo ou mais tarde, justificará a exclusão da escola. 
Neste caso, a desigualdade e a exclusão são justificadas 
cientificamente (portanto, com pretensa isenção e 
objetividade) através de explicações que ignoram a sua 
dimensão política e se esgotam no plano das diferenças 
individuais de capacidade”. (Patto, M. H. S.,1997, Psicol. 
USP vol. 8 n. 1. São Paulo.). 

A autora aborda a questão da desigualdade social para 
tratar de um tema presente no contexto da educação 
brasileira. Trata-se do(a): 

A) Fracasso escolar 
B) Psicodiagnóstico precoce 
C) Problema cognitivo das crianças de classe popular 
D) Carência cultural dos alunos de escola pública 
E) Repetência 

 
06 - A Constituição, de 1988, nos diz que a família não é 
mais singular, ela é plural, pois existem várias formas de 
família na atualidade. Algumas dessas formas são: 

A) Famílias formadas por uniões estáveis 
B) Famílias monoparentais 
C) Famílias homoafetivas 
D) Famílias que se formaram e residem na rua 
E) Todas as alternativas estão corretas 

 
07 - Leia o fragmento a seguir: 

“Convencionou-se chamar (...) determinadas 
intervenções clínicas que se organizam no dentro/fora dos 
enquadres e dispositivos tradicionais de tratamento, mais 
do que isto no dentro/fora das instituições – sejam elas de 
tratamento ou não: a saber, o consultório, os equipamentos 
de saúde (HDs, Caps, etc), mas também a família, a escola, 
os clubes, etc.” (Alberti, I. 2004. Texto apresentado no I 
Encontro de Psicanálise de Goiânia - Desafios da Clínica 
Psicanalítica na Atualidade). 

O autor está falando de: 
A) Atendimento psicossocial 
B) Atendimento clínico 
C) Acompanhamento Terapêutico 
D) Psicodiagnóstico 
E) Parecer psicológico 

 
08 - O CREAS oferece os seguintes serviços, exceto: 

A) atendimento às situações de risco e violação de 
direitos de crianças e adolescentes; 

B) atendimento ao idoso; 
C) atendimento às pessoas com deficiência; 
D) atendimento às mulheres vítimas de violência. 
E) atendimento a adolescentes em cumprimento de 

medida sócio-educativa em meio aberto e fechado; 



 

09 - Assinale a alternativa incorreta: 
A) A partir da aprovação da nova Política Nacional 

de Assistência Social – PNAS e da Norma 
Operacioanal Básica – NOB, o Ministério de 
Desenvolvimento Social e Combate à Fome 
(MDS) empreendeu esforços no sentido de 
implementá-la na direção da concretização do 
Sistema Único da Assistência Social - SUAS, 
conforme deliberação da IV Conferência Nacional 
de Assistência Social, realizada em 2003. 

B) A NOB estabelece níveis de gestão para que os 
municípios acessem recursos federais na 
perspectiva de associar gestão e financiamento, 
definindo requisitos, responsabilidades e 
incentivos para cada nível de gestão. 

C) O SUAS configura-se como o novo 
reordenamento da política de assistência social na 
perspectiva de promover maior efetividade de suas 
ações, aumentando sua cobertura. 

D) A Proteção Social Básica (voltada à prevenção de 
situações de riscos pessoal e social, fortalecendo a 
potencialidade das famílias e dos indivíduos) 
abrange programas sociais como bolsa família, o 
CRAS (Centro de Referencia de Assistência 
Social) e o CREAS (Centro de Referencia 
Especializado de Assistência Social). 

E) A política de assistência social é organizada por 
tipo de proteção - básica e especial, conforme a 
natureza da proteção social e por níveis de 
complexidade do atendimento. 

 
10 - Sobre a medida de Liberdade Assistida assinale a 
alternativa incorreta: 

A) A equipe técnica atuará supervisionando a 
freqüência e o aproveitamento escolar e 
fornecendo informações acerca do cumprimento 
da medida e monitoramento dos encaminhamentos 
realizados. 

B) A medida de Liberdade Assistida implica em 
concessão de liberdade sob condições, ou seja, é 
uma medida a ser executada em meio aberto, 
porém com característica de restrição de 
liberdade. 

C) Mantêm o adolescente em seu meio familiar e 
comunitário, amparado por serviço de 
acompanhamento social oferecido pela política de 
assistência social. 

D) A equipe técnica responsável pelo serviço no 
CREAS poderá designar orientadores sociais 
comunitários (qualquer cidadão comum maior de 
18 anos) para a função de auxiliar no 
acompanhamento e orientação ao adolescente e 
sua família, de forma mais sistemática. 

E) A medida é fixada por até seis meses, podendo ser 
prorrogada, revogada ou substituída por outra 
medida. 

 
 
 
 
 

11 - Assinale a alternativa falsa: 
A medida de Prestação de Serviços à Comunidade, de 

caráter pedagógico e socializante, consiste na realização, 
pelo adolescente, de serviços comunitários:  

A) gratuitos e de interesse geral. 
B) visando promover um processo de aprendizagem 

do adolescente a medida que este assume a 
culpabilidade de seus atos.  

C) por período não excedente a seis meses. 
D) com jornada semanal de oito horas. 
E) junto a organizações governamentais e não 

governamentais da rede socioassistencial, 
hospitais, escolas e outros estabelecimentos 
congêneres, bem como em programas 
comunitários ou governamentais, não existindo 
impedimento que sejam de âmbito federal, 
estadual e municipal. 

 
12 - Para alcançar o objetivo da “Proteção Integral”, é 
prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente a criação 
de uma ação conjunta entre governo e sociedade, 
materializada na criação de Conselhos dos Direitos da 
Criança e Adolescentes - articulando um grande projeto 
entre as regiões e o País como um todo. É a tentativa de 
viabilizar uma política de proteção em toda a nação, tendo 
a participação efetiva da sociedade nos rumos traçados. 
Sobre os Conselhos dos Direitos da Criança e do 
Adolescente assinale a alternativa incorreta: 

A) Substituiu a ação dos conselhos tutelares. 
B) Está presente no âmbito federal. 
C) Está sob sua responsabilidade o processo de 

escolha dos conselhos tutelares. 
D) Está presente no âmbito estadual. 
E) Está presente no âmbito municipal. 

 
13 - Recentemente apareceram nos meios de comunicação 
notícias de agressões físicas a pessoas homossexuais. 
Sobre esse tema assinale a alternativa falsa: 

A) Há muitos anos, a homossexualidade foi retirada 
da classificação das enfermidades pela 
Organização Mundial de Saúde. 

B) O Conselho Federal de Psicologia considera que a 
forma como cada um vive a sua sexualidade faz 
parte da identidade do sujeito e deve ser 
compreendido na sua totalidade, não constituindo 
a homossexualidade doença, distúrbio ou 
perversão 

C) Os psicólogos não exercerão qualquer ação que 
favoreça a patologização de comportamentos ou 
práticas homoeróticas, e somente em casos 
especiais adotarão ação de orientação a 
homossexuais para tratamentos, ainda que não 
solicitados, visando alteração de conduta sexual. 

D) O psicólogo pode e deve contribuir com o seu 
conhecimento para o esclarecimento sobre as 
questões da sexualidade, permitindo a superação 
de preconceitos e discriminações. 

E) Os psicólogos atuarão, segundo os princípios 
éticos da profissão, notadamente aqueles que 
disciplinam a não-discriminação e a promoção e o 
bem-estar das pessoas e da humanidade. 



 

14 - Leia atentamente e assinale a alternativa errada: 
A) A promoção de saúde, dentro da Psicologia, é 

definida, na visão sistêmica de saúde, através da 
compreensão de que fatores relacionados ao modo 
de vida dos homens estarão atuando de forma 
indireta nas reais possibilidades de uma vida 
saudável ou não. 

B) Em meados do século XX começaram a surgir 
definições de saúde não restritas aos aspectos 
orgânicos, mas procurando abarcar a totalidade do 
homem envolto com o seu meio ambiente, o que 
parece ser um retorno ao tratado ecológico de 
Hipócrates.  

C) Em 1946 a conceituação de saúde começa 
oficialmente a mudar: a Organização Mundial de 
Saúde, na publicação dos seus documentos básicos, 
expõe no preâmbulo da sua Constituição uma nova 
definição, reconhecendo que a saúde é um completo 
estado de bem-estar físico, mental e social, e não 
apenas a ausência de distúrbios ou doença. 

D) A nova concepção de saúde foi ampliada para além 
dos limites da ausência de doença e está ligada a 
vários aspectos presentes na vida do homem, como 
moradia, lazer, educação, trabalho, etc. 

E) Atualmente o Ministério da Saúde vê a Reforma 
Psiquiátrica como um conjunto de transformações de 
práticas, saberes, valores culturais e sociais em torno 
do “louco” e da “loucura”, mas especialmente em 
torno das políticas públicas para lidar com a questão. 

 
15 - Marque a alternativa incorreta: 

A) O processo de Reforma Psiquiátrica passou por 
períodos distintos e, em um deles, os movimentos de 
crítica à estrutura asilar, considerada patologizante e 
cronificadora, buscavam a reestruturação do hospital, 
sendo ele ainda concebido como um lugar de cura. 

B) A Psiquiatria Democrática Italiana, através de 
Franco Basaglia, expressa a ruptura das propostas de 
reformas apresentadas até então, por questionar a 
exclusão imposta pela função social da psiquiatria, 
do asilo e dos técnicos, indo além da análise de 
natureza médico-psicológica da “loucura”. 

C) Na década de 1980, inspirados na Reforma Italiana, 
a Reforma Psiquiátrica Brasileira tentou efetivar uma 
ruptura paradigmática. Cenário político de críticas e 
de implantação do SUS, fruto do movimento da 
Reforma Sanitária, a luta antimanicomial segue até 
hoje criticando as práticas excludentes, segregadoras, 
centradas no manicômio e priorizando intervenções 
mais complexas centradas na territorialidade. 

D) O Ministério da Saúde propôs a estratégia do Apoio 
Matricial (AM) para facilitar o direcionamento dos 
fluxos na rede de saúde, promovendo uma 
articulação entre os equipamentos de saúde mental e 
as Unidades Especiais de Saúde (UES). 

E) A lógica capitalista, o individualismo, a 
competitividade e a segregação tão evidentes nas 
sociedades atuais, contrapõem-se à lógica do 
trabalho em equipe, à corresponsabilização e à escuta 
qualificada, práticas essenciais para a execução da 
proposta do Apoio Matricial. 

16 - Leia atentamente as assertivas: 
I. A Reforma Psiquiátrica aponta para a superação do 

modelo hospitalocêntrico no atendimento do transtorno 
mental, tendo em vista um cuidado que afaste o portador 
do seu espaço social, quase sempre patológico. 

II. A atenção básica, no campo da saúde pública brasileira, 
constitui-se em um espaço privilegiado de intervenção 
mostrando-se como uma estratégia significativa para 
traçar ações focadas no eixo territorial. O Programa de 
Saúde da Família (PSF), criado em 1994, destaca-se 
nesse contexto. 

III.  A diretriz conceitual do Ministério da Saúde sobre 
Atenção Básica e sobre o Programa de Saúde da Família 
indica que a expansão e a qualificação da atenção básica, 
organizadas pela estratégia Saúde da Família, compõem 
parte do conjunto de prioridades políticas, devendo essa 
concepção superar a antiga proposição de caráter 
exclusivamente centrado na doença, desenvolvendo-se 
por meio de práticas gerenciais e sanitárias, democráticas 
e participativas, sob a forma de trabalho em equipe, 
dirigidas às populações de territórios delimitados, pelos 
quais assumem responsabilidade. 

IV. A nova diretriz conceitual do Ministério da Saúde é 
antagônica ao modelo de atendimento centrado nos 
especialismos, que adota uma perspectiva de saúde 
fragmentada, distante da concretude da vida dos sujeitos, 
o qual tem sido intensamente questionado desde a década 
de 1980, com o Movimento da Reforma Sanitária. 

Estão corretas somente as assertivas: 
A) I, II e III 
B) I, II e IV 
C) II, III e IV 
D) II e III 
E) III e IV 

 
17 - Leia os textos abaixo: 
I. No contexto das políticas sociais no Brasil, 

principalmente no tocante ao nível básico de atenção, há 
uma discussão da ênfase que é dada ao padrão tecno-
assistencial e a utilização de instrumentos clássicos de 
educação sanitária em massa e o controle de endemias 
com um enfoque epidemiológico estritamente centrado 
na doença. O resultado disso é que as atividades 
desenvolvidas no serviço ficam fortemente orientadas 
por esse padrão epidemiológico e/ou social das famílias, 
o que acaba muitas vezes desconsiderando as 
singularidades dos usuários e da comunidade, 
produzindo a coisificação do cuidado e a biologização 
dos problemas sociais, a partir da leitura desses 
problemas pelo controle, pela disciplina e pela regulação 
da população. 

II. Com a utilização dos instrumentos clássicos de educação 
sanitária em massa restam como “tratamento” 
intervenções que visam modular o comportamento das 
pessoas, ou seja, as atitudes, pensamentos, modos de 
sentir e de se relacionar consigo e com outro, no objetivo 
de “controlar” as incertezas e os riscos do mundo 
contemporâneo (adoecimento, velhice, desemprego, 
violência, criminalidade, tráfico, etc.) a partir de práticas 
pedagógicas e pela medicalização. 



 

III.  A questão do cuidado e da qualidade da atenção prestada 
nos serviços e/ou programas de contextos comunitários é 
hoje um ponto central de consenso e sucesso de ações 
desenvolvidas no campo da saúde pública. 

IV. No campo do Bem-Estar, podemos entender criticamente 
que o cuidado é um conjunto de procedimentos 
tecnicamente orientados para o bom êxito de um certo 
tratamento. 

Estão corretos os textos: 
A) I, II e III 
B) I e II 
C) I, II e IV 
D) II e IV 
E) III e IV 

 
18 - De acordo com a cartilha “Adoção: um direito de 
todos e todas” publicada pelo Conselho Federal de 
Psicologia (CFP), em 2008, assinale a alternativa 
incorreta: 

A) As respostas formais, legais e institucionais para 
o reconhecimento da união homoafetiva têm sido 
bastante semelhantes em todas as partes do 
mundo. 

B) O movimento homossexual, posteriormente 
nomeado de GLBT, sigla que ressalta a 
diversidade, é peça fundamental, em todo o 
mundo, para a visibilidade dos grupos 
marginalizados contidos na sigla. 

C) Se, por um lado, podemos dizer que a imagem 
que se construiu da AIDS atrelada a gays aguçou 
o preconceito, por outro pôs no debate questões 
que antes eram tratadas no gueto, de forma 
bastante isolada, ou sequer eram tematizadas. 

D) Na última década do século, nos diversos países 
do mundo surgem, de forma cada vez mais 
intensa, lutas pelo reconhecimento da 
conjugalidade para gays, lésbicas e travestis. 

E) A morte precoce dos parceiros e o aparecimento 
oportunista das famílias de origem, interessadas 
nos bens que seus familiares deixavam, 
intimaram a criação de instrumentos legais que 
garantem ao parceiro vivo bens patrimoniais e 
benefícios decorrentes da união homoafetiva. 

 
19 - Leia atentamente os fragmentos a seguir, retirados da 
cartilha “Adoção: um direito de todos e todas” publicada 
pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), em 2008: 
I. Um dos maiores pontos de tensão na luta pelo direito 

ao reconhecimento da conjugalidade, seja entendida 
como casamento ou não, é a percepção, para alguns, 
de que se trata de uma prática integracionista: debate-
se a legitimidade dessa bandeira, visto que é entendida 
por parte do movimento como uma submissão ao 
modelo heterossexista de organização da vida. 

II. Nos últimos anos tem crescido o número de cartórios 
que registram as uniões estáveis entre pessoas do 
mesmo sexo, artifício utilizado para garantir direitos, 
para se registrar publicamente vidas em comum, 
oficializar uniões. 

 

III.  Aos poucos estão sendo combatidos os principais 
argumentos contrários à parentalidade por gays e 
lésbicas: formato de família ainda não reconhecido em 
lei que, portanto, poderia prejudicar a criança na 
vigência do casamento ou, mais ainda, em processo de 
separação; fantasma de abuso sexual, se forem dois 
homens, pelo risco da exacerbação de uma 
sexualidade incontrolável; confusão dos papéis de 
identificação para a criança. 

Estão corretas somente as alternativas: 
A) I e II 
B) I e III 
C) II e III 
D) I, II e III 
E) Não há alternativa(s) correta(s) 

 
20 - Segundo a cartilha “Falando sério sobre a escuta de 
crianças e adolescentes envolvidos em situação de 
violência e a rede de proteção – Propostas do Conselho 
Federal de Psicologia”, publicada em 2009, assinale a 
alternativa falsa: 

A) O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente (Conanda), ao estabelecer 
parâmetros para a institucionalização e o 
fortalecimento do Sistema de Garantia dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, define-o 
como a articulação e integração das instâncias 
públicas governamentais e da sociedade civil na 
aplicação de instrumentos normativos e no 
funcionamento dos mecanismos de promoção, 
defesa e controle para a efetivação dos direitos 
humanos da criança e do adolescente, nos níveis 
federal, estadual, distrital e municipal. 

B) A ocorrência de situações de violência contra 
crianças e adolescentes é um fenômeno exclusivo 
da atualidade, e não pode ser analisada de forma 
descontextualizada da cultura e das condições 
impostas pela vulnerabilidade social.  

C) Os avanços advindos com a aprovação do 
Estatuto da Criança do Adolescente no que tange 
ao novo paradigma de sujeitos de direitos para 
todas as crianças e adolescentes, 
independentemente de sua classe social, tiveram 
mais sucesso do que a criação de uma rede de 
apoio e de políticas públicas efetivas de apoio 
familiar. 

D) O abuso sexual, em muitos casos, é um fenômeno 
intrafamiliar marcado pela existência de 
vinculação afetiva entre seus integrantes, 
dependência econômica entre os cuidadores, 
negligências, conivências e vulnerabilidades. 

E) A desqualificação e a desarticulação dos diversos 
órgãos responsáveis pelo atendimento de crianças 
e adolescentes vítimas de abuso sexual 
determinam intervenções pouco eficazes, 
marcadamente de cunho moral e punitivo; Tais 
situações acontecem tanto em relação à conduta 
do suposto abusador como à da criança ou do 
adolescente vítima do abuso.     

 
 



 

21 - De acordo com a cartilha “Falando sério sobre a 
escuta de crianças e adolescentes envolvidos em situação 
de violência e a rede de proteção – Propostas do Conselho 
Federal de Psicologia”, publicada em 2009, assinale a 
alternativa incorreta sobre o Sistema de Garantia dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (SGD): 

A) O SGD está plenamente institucionalizado e 
articulado, favorecendo a implementação de 
políticas públicas que garantam os direitos 
sexuais de crianças e adolescentes.  

B) O SGD está organizado em três eixos: a defesa, a 
promoção e o controle e efetivação de direitos. 

C) O eixo da Defesa dos Direitos Humanos tem 
como objetivos a responsabilização do Estado, da 
Sociedade e da família pelo não atendimento, 
pelo atendimento irregular ou pela violação dos 
direitos individuais ou coletivos das crianças e 
dos adolescentes, assegurando, portanto, a 
exigibilidade dos direitos. 

D) O eixo da Promoção dos Direitos tem como 
objetivos a deliberação e a formulação da política 
de garantia de direitos, que prioriza e qualifica 
como direito o atendimento das necessidades 
básicas da criança e do adolescente, por meio das 
demais políticas públicas.  

E) O eixo do Controle e Efetivação do Direito é 
realizado por meio da atuação da sociedade civil 
organizada, de instâncias públicas colegiadas 
próprias (conselhos de direitos) e dos órgãos e 
poderes de controle interno e externo definidos 
pela Constituição Federal, com o objetivo de 
manter vigilância acerca do cumprimento dos 
preceitos legais constitucionais e 
infraconstitucionais. 

 
22 - De acordo com a cartilha “Benefício de Prestação 
Continuada: não abra mão da sua cidadania”, publicada 
pelo Conselho Federal de Psicologia, não podemos afirmar 
sobre o BPC: 

A) As pessoas que sofrem de alguma doença mental 
podem estar, por esse motivo, impedidas de 
trabalhar e caso ela seja muito pobre (renda 
inferior a ¼ do salário mínimo), tem o direito a 
receber um salário mínimo mensal da União. 

B) Esse benefício é previsto pela Lei Orgânica da 
Assistência Social (LOAS). 

C) Para ter acesso a esse benefício é necessário que a 
pessoa portadora do transtorno mental seja 
interditada. 

D) A interdição – e a conseqüente curatela – só é 
recomendada quando o beneficiário não tem a 
menor condição de exercer qualquer dos seus 
direitos civis; quando está, em síntese, em uma 
situação extrema de incapacidade. 

E) Em alguns momentos, o problema de saúde 
mental enfrentado pelo beneficiário pode implicar 
uma interdição parcial de direitos, porém 
infelizmente, a interdição parcial raramente tem 
sido empregada no Brasil. 

 
 

23 - Segundo a cartilha “Falando sério sobre a escuta de 
crianças e adolescentes envolvidos em situação de 
violência e a rede de proteção – Propostas do Conselho 
Federal de Psicologia”, publicada em 2009, assinale a 
alternativa falsa: 

A) As possibilidades de enfrentamento das inúmeras 
formas de violações dos direitos sexuais de 
crianças e adolescentes devem ser inventadas 
com o envolvimento de toda a sociedade. 

B) A criminalização não deve ser a única resposta 
do Estado à violação, sendo necessário entender 
que podem ser encontrados outros níveis de 
responsabilização além da criminalização, pois a 
ênfase neste nível enfraquece a responsabilização 
Estatal e social. 

C) O Estado precisa ser responsabilizado pela 
promoção dos direitos sexuais e reprodutivos de 
crianças e adolescentes por meio de políticas 
públicas intersetoriais efetivas e pela proteção 
contra as violações desses direitos. 

D) A penalização do agressor é uma resposta nem 
sempre efetiva em decorrência da sua 
seletividade classista, racista, sexista, sendo 
necessário aprofundar a reflexão sobre as 
possibilidades de responsabilização judicial 
somadas a outras possibilidades. 

E) O Estado tem a responsabilidade de propiciar um 
contexto de desenvolvimento às crianças e 
adolescentes que possibilite a proteção contra 
toda forma de abuso e exploração sexual, pois a 
construção da sexualidade pelo adolescente deve 
ocorrer em uma perspectiva emancipatória 
comprometida com o desenvolvimento da 
autonomia e, na criança, ainda estão ausentes as 
sementes do desenvolvimento sexual.  

 

24 - De acordo com a cartilha “Benefício de Prestação 
Continuada: não abra mão da sua cidadania”, publicada 
pelo Conselho Federal de Psicologia, julgue verdadeiras ou 
falsas as seguintes assertivas: 
I. A situação de internado não prejudica o direito do 

Idoso ou do portador de deficiência ao benefício. 
II. A concessão do benefício ficará sujeita a exame 

pericial e laudo realizados pelos serviços de psicologia 
e assistência social presentes no município de origem, 
ou município mais próximo que disponha do serviço. 

III.  O benefício de prestação continuada deve ser revisto a 
cada 2 (dois) anos para avaliação da continuidade das 
condições que lhe deram origem. 

IV.  Cabe ao Ministério Público o papel de efetuar 
diligências e apurar possíveis irregularidades ou a 
prática de ilícitos penais, de modo a assegurar, por 
exemplo, que os recursos correspondentes aos 
benefícios de prestação continuada eventualmente 
geridos por curadores sejam, efetivamente, utilizados 
em prol do curatelado. 

Estão corretas somente as assertivas: 
A) I, II, III e IV 
B) I, III e IV 
C) I, II e III 
D) I, II e IV 
E) III e IV 



 

25 - Segundo a cartilha “Benefício de Prestação Continuada: 
não abra mão da sua cidadania”, publicada pelo Conselho 
Federal de Psicologia, assinale a alternativa correta: 

A) A nova Lei assumiu a idéia de que o simples fato de 
alguém estar doente ou de ser portador de transtornos 
mentais é o mesmo que estar incapacitado para a 
vida civil. 

B) A interdição é uma medida que, mal aplicada, pode 
piorar as condições de saúde do interditado e 
dificultar sobremaneira seu próprio tratamento. 

C) Alguém que tenha recebido um diagnóstico de 
doença mental, e que não tenha o discernimento 
necessário aos atos da vida civil não poderá ser 
interditado, em qualquer hipótese. 

D) Pessoas portadoras de transtorno mental interditadas 
com base no Código Civil antigo não poderão, caso 
tenham discernimento, ser beneficiadas com o 
levantamento da interdição. 

E) Em alguns casos menos extremos a interdição pode 
também ser necessária, sendo mesmo medida de 
proteção para as pessoas mais fragilizadas com 
transtorno mental leve. 

 

26 - Desde 10 de janeiro de 2003, vigora no Brasil o novo 
Código Civil (CCB, Lei nº 10.406/2002), estabelecendo que 
estão sujeitos a curatela, exceto: 

A) Os surdos-mudos, que não puderem exprimir a sua 
vontade. 

B) Aqueles que, por enfermidade ou deficiência mental, 
não tiverem o necessário discernimento para os atos 
da vida civil. 

C) Aqueles que, por outra causa duradoura, não 
puderem exprimir a sua vontade. 

D) Os deficientes mentais, os ébrios habituais e os 
viciados em tóxicos. 

E) Os excepcionais sem completo desenvolvimento 
mental. 

 
27 - De acordo com o novo Código de Ética Profissional do 
Psicólogo, aprovado em 2005, é incorreto afirmar: 

A) É um dever fundamental dos psicólogos prestarem 
serviços profissionais em situações de calamidade 
pública ou de emergência, sem visar benefício 
pessoal; 

B) É um dever fundamental dos psicólogos fornecerem, 
a quem de direito, na prestação de serviços 
psicológicos, informações concernentes ao trabalho a 
ser realizado e ao seu objetivo profissional; 

C) Ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o 
psicólogo poderá utilizá-la como forma de 
propaganda levando em conta a justa retribuição aos 
serviços prestados e as condições do usuário ou 
beneficiário; 

D) Quando requisitado a depor em juízo, o psicólogo 
poderá prestar informações, considerando o previsto 
no código de ética profissional; 

E) As transgressões dos preceitos do código de ética 
profissional constituem infração disciplinar com a 
aplicação das seguintes penalidades: advertência; 
multa; censura pública; suspensão do exercício 
profissional por até trinta dias; cassação do registro 
profissional. 

28 - Segundo o novo Código de Ética Profissional do 
Psicólogo, aprovado em 2005, não podemos afirmar: 

A) Por constituir a expressão de valores universais, 
tais como os constantes na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos; sócio-culturais, que 
refletem a realidade do país; e de valores que 
estruturam uma profissão, um código de ética 
pode ser visto como um conjunto fixo de normas. 

B) Um Código de Ética profissional, ao estabelecer 
padrões esperados quanto às práticas referendadas 
pela respectiva categoria profissional e pela 
sociedade, procura fomentar a auto-reflexão 
exigida de cada indivíduo acerca da sua práxis, de 
modo a responsabilizá-lo, pessoal e coletivamente, 
por ações e suas conseqüências no exercício 
profissional. 

C) A missão primordial de um código de ética 
profissional não é de normatizar a natureza técnica 
do trabalho, e, sim, a de assegurar, dentro de 
valores relevantes para a sociedade e para as 
práticas desenvolvidas, um padrão de conduta que 
fortaleça o reconhecimento social daquela 
categoria. 

D) 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. 

E) As sociedades mudam, as profissões transformam-
se e isso exige, também, uma reflexão contínua 
sobre o próprio código de ética que nos orienta.   

 
 

  



 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 

As questões 29 e 30 referem-se ao texto seguinte: 
 
 “O homem hoje em dia desenvolveu para tudo 
que costumava fazer com o próprio corpo, extensões ou 
prolongamentos desse mesmo corpo. A evolução de suas 
armas começa pelos dentes e punhos e termina com a 
bomba atômica. Indumentária e casas são extensões dos 
mecanismos biológicos de controle de temperatura do 
corpo. A mobília substitui o acocorar-se e sentar-se no 
chão. Instrumentos mecânicos, lentes, televisão, telefones 
e livros que levam a voz através do tempo e do espaço 
constituem exemplos de extensões materiais. Dinheiro é 
meio de estender os benefícios e de armazenar trabalho. 
Nosso sistema de transportes faz agora o que 
costumávamos fazer com os pés e as costas. De fato, 
podemos tratar de todas as coisas materiais feitas pelo 
homem como extensões ou prolongamentos do que ele 
fazia com o corpo ou com alguma parte especializada do 
corpo.” 

(Leslie A. White, The science of culture) 
 
29 - Das afirmações seguintes: 
I – A série de afirmações existentes entre o primeiro e o 
último período do texto têm a finalidade de desenvolver, 
explicando, a declaração feita no período inicial, por meio 
de exemplos esclarecedores. 
II – Os transportes como extensão dos pés é um exemplo 
da afirmação do texto que diz serem todas as coisas 
materiais, extensões ou prolongamentos do que o homem 
fazia com o corpo ou com alguma parte dele. 
III – É possível dizer que durante o texto encontramos uma 
série de declarações que têm como objetivo, dar 
credibilidade ao que é afirmado, já que as afirmações se 
apóiam em fatos historicamente comprovados. 

A) Estão corretos os itens II e III. 
B) Apenas o item I está correto. 
C) Apenas o item II está correto. 
D) Todos estão corretos. 
E) Estão corretos os itens I e II. 

 
30 - No trecho “De fato, podemos tratar de todas as coisas 
materiais feitas pelo homem como extensões ou 
prolongamentos...”, a expressão destacada tem como 
objetivo: 

A) corrigir declarações feitas anteriormente. 
B) ratificar informação apresentada anteriormente. 
C) ampliar informações já exibidas. 
D) esclarecer informações confusas. 
E) adicionar dados aos já fornecidos. 

 
31 - A frase em que a grafia está inteiramente correta é: 

A) O fato passou desapercebido até o momento. 
B) Se você não consertar a porta, não poderá serrá-la, 

havendo o perigo iminente de um assalto. 
C) Apesar de criticada, a atitude do aluno agradou a 

muitos, pela espontaneidade e descrição. 
D) Sabia que, se infringisse as normas da escola, 

poderia sofrer conseqüências desagradáveis. 
E) O grande mal da discussão é que ela não foi 

orientada pelo bom censo. 

32 - Aponte a alternativa que justifica corretamente o 
emprego das vírgulas na seguinte frase: 
Os advogados, com muito cuidado, analisaram o 
documento. 

A) Isolar adjunto adverbial deslocado. 
B) Isolar o vocativo. 
C) Isolar determinadas expressões explicativas. 
D) Isolar o aposto. 
E) Separar o núcleo do adjunto adverbial de lugar. 

 
33 - Assinale a opção que apresenta somente palavras 
formadas por derivação parassintética: 

A) pernoitar – encruzilhada – vadiagem 
B) emudecer – esmiuçar – pontaria 
C) embarcar – subterrâneo – avermelhar 
D) desalmado – apedrejar – procura 
E) empobrecer – amanhecer – apolítico 

 
A questão 34 refere-se a charge seguinte: 
 

 
 
34 - Das afirmações seguintes: 
I – A palavra “distância” é empregada com um sentido 
duplo: separação de classes sociais caracterizada pela 
distância física e divisão pelo poder econômico. 
II – O chargista refere-se não só à distância física entre as 
classes sociais, ao retratar os ricos num navio, mas 
principalmente à enorme distância entre elas quanto ao 
poder aquisitivo ou econômico. 
III – Através da imagem apresentada, o chargista procura 
ressaltar a existência de igualdade entre classes sociais no 
Brasil. 

A) Está correto apenas o item I. 
B) Todos estão corretos. 
C) Estão corretos os itens II e III. 
D) Estão corretos apenas os itens I e III. 
E) Estão corretos apenas itens I e II. 

 
 
 



 

35 - A palavra destacada está incorretamente flexionada na 
frase: 

A) Os móbiles estão presos por cordeizinhos. 
B) Quaisquer que fossem as medidas, ele as impugnava. 
C) Subirei nos paus-de-sebo. 
D) Dois dos guardas-roupas estavam repletos de cupim. 
E) Estrela brilhante lá dos altos-mares. 

 
36 - Indique a alternativa que completa corretamente a frase:  
 “___ anos não ia ___ terra natal de meus pais, mas 
daqui ___ algumas horas estarei lá.” 

A) Há – à – à 
B) Há – à – a 
C) Há – a – a 
D) A – há – a 
E) A – à – a 

 
37 - Podemos classificar como oração subordinada adjetiva 
restritiva: 

A) Os livros que tomei emprestados da biblioteca são 
muito antigos. 

B) Os oceanos, que nos fornecem alimentos, estão 
sendo poluídos. 

C) Todos defendiam esta ideia: que o prédio fosse 
desapropriado. 

D) Seus amigos confiam em que você vencerá. 
E) Nossa maior preocupação era que chovesse. 

 
38 - Identifique a figura de linguagem apresentada no 
seguinte trecho: 
 “As máquinas são adoradas porque são belas, e 
apreciadas porque conferem poder; são odiadas porque são 
feias, e detestadas por imporem a escravidão.” 

A) hipérbole 
B) ironia 
C) personificação 
D) antítese 
E) onomatopeia 

 
39 - Das alternativas seguintes, a que apresenta concordância 
verbal incorreta é: 

A) No futuro, haverá cidades espaciais. 
B) O sobrinho pequeno sempre foi suas alegrias. 
C) Dois metros de tecido foram pouco para fazer a 

cortina. 
D) Saí quando era uma e quinze. 
E) A fama dos filhos sempre será o grande orgulho do 

velho. 
 
40 - Identifique a alternativa que torna correta a regência 
nominal nas seguintes frases: 
I – São poucos os cargos ____ os quais os jovens são aptos. 
II – Alguns acontecimentos ____ que estive alheio eram 
bastante relevantes. 
III – As pessoas ____ quem ele tem desprezo realmente 
prejudicaram-lhe a carreira profissional. 

A) para – a – por 
B) para – de – por 
C) para – a – em 
D) a – a – com 
E) a – de – com 

 
 
 
 


