
MUNICÍPIO DE RIQUEZA 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO N.º 007/2017 

17 DE DEZEMBRO DE 2017 
 

CARGO: 
Psicólogo(a) - CRAS 

 
INSTRUÇÕES 

Este Caderno de Questões contém 20 questões, constituídas com cinco opções (A, B, C, D, E) e 
uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de 
Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Assinatura, Nº da Identidade e as respostas por questão. 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, com 
caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de preenchimento abaixo. 
 

 
 

O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o não preenchimento 
correto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e 
de inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam 
didáticos ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará 
automaticamente eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 30 minutos do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer juntos em sala para, juntamente 
com os fiscais de sala, conferir os Cartões Resposta e assinar a folha ata e o lacre dos envelopes 
que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação 
do candidato do Processo Seletivo. 
O Gabarito Preliminar e as provas escritas/objetivas estarão disponíveis, no dia 18 de dezembro 
de 2017, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita/objetiva através do e-
mail recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 19 e 20 de dezembro de 2017. 
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Língua Portuguesa 
 
01) Complete as sentenças com a palavra 
correta para o contexto: 
 
1. A prova é realizada para @.................. o 

conhecimento do aluno. 
2. A baleia @................... nas profundezas do 

oceano. 
3. Para @........... o cavalo a menina precisou de 

ajuda do cuidador. 
4. Têm palavras que perderam o @................ 
 
Respeitando a ordem em que as frases 
aparecem, temos: 
 
a) alferir – emergiu – arrear - acento 
b) aferir – imergiu – arriar - assento 
c) aferir – imergiu – arrear -  acento 
d) alferir – emergiu – arriar - assento 
e) aferir – emergiu – arriar - assento 
 
02) Na sentença: “Ainda que demore, 
conseguiremos a vitória.” a locução conjuntiva 
Ainda que estabelece ideia de: 
 
a) concessão 
b) explicação 
c) comparação 
d) modo 
e) alternância 
 
03) Dadas as sentenças: 
 
1. Paulo gosta muito de ler, aliás, desde 

pequeno foi apaixonado por livros. 
2. Fabiana trabalha na escola; Leonardo, em 

uma pizzaria. 
3. No mês passado, pintou toda a casa para 

facilitar a venda. 
 
Sobre o emprego correto da vírgula: 
 
a) Todas estão corretas. 
b) Somente 1 e 2 estão corretas. 
c) Somente 1 e 3 estão corretas. 
d) Somente 1 está correta. 
e) Todas apresentam erro. 
 
04) Somente uma das frases abaixo utiliza o 
acento indicador de crase corretamente, aponte-
a: 
 
a) Coma àquela maçã. 
b) Manuela preferia sair à noite. 
c) Ficou frente à frente com o pai da moça. 
d) Todas as tardes andava à cavalo. 
e) Raul somente compra à  prazo. 
 
 
 
 

05) 

 Disponível em: www.verdesazeitonas.blogspot.com.br 
Acesso: 21/11/2017. 

 
A expressão “morto de fome” é uma figura de 
linguagem denominada: 
 
a) metonímia 
b) pleonasmo 
c) eufemismo 
d) onomatopeia 
e) hipérbole 
 

Conhecimentos Gerais 
 
06) Qual foi o time que se consagrou campeão 
do Campeonato Brasileiro de Futebol de 2017 
da Série A (61ª edição)?   
  
a) Grêmio. 
b) Palmeiras. 
c) Santos. 
d) Corinthians. 
e) Cruzeiro. 
 
07) Em 2018 o Município de Riqueza (SC) 
completará quantos anos desde sua fundação? 
 
a) 25 
b) 26 
c) 27 
d) 28 
e) 29 
 
08) Acerca do Município de Riqueza (SC), leia as 
afirmações abaixo e assinale a alternativa 
correta: 
 

I. O Município denominou-se “Riqueza” por 
haver muita madeira de lei, tais como: 
Cedro, Gabriúva, Angíco, Grápia e outras, 
as quais tinham um elevado preço 
constituindo assim uma verdadeira Riqueza 
em madeira.  

II. O clima predominante no Município é 
subtropical úmido. 

III. O Município é banhado pelos Rios Antas, 
Iracema, e vários riachos e córregos. 

 
a) Somente I e II estão corretos. 
b) Somente II e III estão corretos. 
c) Somente I e III estão corretos. 
d) Todos estão corretos. 
e) Nenhum está correto. 
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09) O Município de Riqueza (SC) foi elevado à 
categoria de município com a denominação de 
Riqueza, pela Lei Estadual n.º 8.479, 
desmembrado do Município de: 
 
a) Mondaí (SC). 
b) Iraceminha (SC). 
c) Caibi (SC). 
d) Descanso (SC). 
e) Cunha Porã (SC). 
 
10) Recentemente completou um ano desde a 
tragédia da Chapecoense. A investigação sobre a 
responsabilidade da queda do avião ainda está em 
tramitação. Os governos da Colômbia, Bolívia e 
Brasil estão envolvidos nos processos 
investigativos. A tragédia ocorreu no dia 29 de 
novembro de 2016 na Colômbia, quando morreram: 
 
a) 71 pessoas. 
b) 121 pessoas. 
c) 76 pessoas. 
d) 68 pessoas. 
e) 77 pessoas. 
 

Conteúdos Específicos 
 
11) Em relação a  atuação do Psicólogo no 
Centro de Referência em Assistência Social, 
marque a alternativa correta: 
 
a) O psicólogo do CRAS tem como função principal 

realizar atendimentos clínicos  individuais lhe 
sendo permitido repassar à equipe sua avaliação 
sem detalhamentos. 

b) O psicólogo do CRAS tem como função realizar 
escuta clínica individual e compartilhar com a 
equipe detalhes sobre a escuta. 

c) A intervenção do psicólogo do CRAS 
prioritariamente se dá através de ações 
socioeducativas grupais. Sempre trabalhando 
conjuntamente com equipe interdisciplinar não 
sendo adequado a atuação clínica individual. 

d) O psicólogo do CRAS realiza escutas individuais 
e trabalhos em grupos, não tendo a necessidade 
de compartilhar devido ao comprometimento 
ético, sua escuta e avaliação dos casos  com os 
demais integrantes da equipe interdisciplinar. 

e) É terminantemente proibido ao psicólogo do 
CRAS realizar qualquer intervenção individual  
mesmo que seja apenas para orientação em 
casos particularizados. 

 
12) Entende-se por situação de vulnerabilidade:  
“...a condição de sujeitos que estão expostos à 
violência, ao uso de drogas e a um conjunto de 
experiências relacionadas às privações de 
ordem afetiva, cultural e socioeconômica que 
desfavorecem o pleno desenvolvimento 
biopsicossocial” (Lescher, 2004, p.11). O 
psicólogo, junto com a equipe interdisciplinar 
do CRAS tem como objetivo:  

a) Promover ações de  fortalecimento de vínculos 
familiares, orientações sobre garantia de direitos, 
acessibilidade às políticas publicas, 
considerando o sujeito dentro de seu contexto e 
de sua vulnerabilidade como sujeito de direitos e 
deveres predispostos ao pleno exercício de sua 
cidadania, contribuindo na busca de 
resolubilidade nos casos de vulnerabilidade. 

b) Esclarecer os usuários sobre sua condição e 
mantê-los conscientes de seu lugar  de exclusão 
social, não estimulando à melhoria nem à busca 
de melhores condições de vida. 

c) Promover atividades de inclusão de crianças e 
adolescentes a partir da consideração de seu 
contexto isoladamente, desconsiderando sua 
história e analisando apenas condições atuais de 
vida desmotivando fortalecimento de vínculos 
familiares. 

d) Encaminhar ao serviço do CREAS e Saúde 
todas as situações pertinentes ao estado de 
vulnerabilidade não se responsabilizando pelo 
atendimento e nem acompanhamento do sujeito 
e nem de sua família. 

e) Atender situações de risco como caso 
especificamente e isoladamente, como sendo de 
responsabilidade da equipe do CRAS, não 
fortalecendo rede de atendimento evitando 
assim  a queixa de  terceirização de 
responsabilidades (jogo de empurra-empurra). 

 
13) Marx comparando o trabalho da abelha ao 
de um arquiteto, conclui que diferente da ordem 
do instinto, “...o arquiteto, figura na mente sua 
construção antes de transformá-la em 
realidade... Ele não transforma apenas o 
material sobre o qual opera; ele imprime ao 
material o projeto que tinha conscientemente 
em mira”. (Karl Marx, “Trabalho e Capital 
Monopolista, pag. 49). Pensando nos conceitos 
de Psicologia Social e Comunitária, norteadoras 
das práticas do trabalho no SUAS. Qual 
resposta está de acordo com essa postulação 
Maxista. 
 
a) O indivíduo nasce único e deve ser considerado 

dentro de sua individualidade, subjetividade 
como um ser isolado, apresentando dificuldades 
físicas e emocionais  apenas relacionadas às 
patologias diagnosticadas. 

b) O sujeito é um ser sociável e totalmente 
influenciável, vivendo em grupo ele acaba por 
idiotizar-se conforme Freud nos fala em 
Psicologia das Massas e Análise do Eu, 
perdendo sua capacidade de raciocínio próprio, 
entrando em um sintoma social, acarretando 
assim, vulnerabilidades e riscos na busca de 
uma identidade que o represente. 

c) O profissional do SUAS por ser responsável pela 
inclusão social, reinclusão, deve considerar o 
usuário que vem ao seu encontro como um ser 
necessitado, tendo que aceitar o que lhe for 
oferecido de forma assistencialista, 
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desconsiderando seu potencial, seus desejos e 
capacidades por no momento estar vulnerável, 
assim ele se reconstruirá e encontrará um lugar 
no social. 

d)  “Em cada indivíduo, o aspecto histórico deve 
estar sempre presente. Para compreendermos a 
expressão de um ser, seus comportamentos e 
dificuldades. Devemos sempre inseri-lo em sua 
história pessoal, em sua história social.” Assim 
veremos inclusive sua potencialidade. 

e) Marx referia-se às questões de patologias e 
estigmas sofridos por jovens que eram 
considerados incapazes por trazer diagnósticos 
de TDAH. E que os arquitetos conseguiam 
produzir de forma instintiva, advindas de 
contexto melhor que os demais. 

 
14) A partir dos Princípios que norteiam as 
Políticas de Assistência Social entre eles: 
Universalidade, Direito a Dignidade da Pessoa, 
Equidade... referente as atuais  questões de 
inclusão de crianças e adolescentes especiais, 
demandas de usuários também  acolhidos pelo 
Programa de Atenção Integral a Familia-PAIF, é 
correto afirmar: 
 
a) O profissional do SUAS deve entender o sujeito 

a partir do seu contexto porém, deve sempre 
atentar para o diagnóstico e diferenciá-lo quando 
traz histórico de patologias ou de especificidades 
que devem ser tratadas de forma distinta, 
separando este indivíduo dos grupos maiores e 
mediando formas de tratamento de forma que 
conscientize esse usuário de que é especial. 

b) A inclusão como já diz o nome, deve fazer com 
que o sujeito se sinta integrado ao meio, 
participante, considerado, dentro de sua 
condição e potencialidades, como alguém que 
deva ter o mesmo acesso, tratamento, estímulos 
e dignidade sendo atendido dentro de sua 
necessidade, como um cidadão de direitos.  

c) Os portadores de necessidades especiais devem 
ter direitos assistidos em lugares especiais como 
escolas especiais, fazendo parte apenas desse 
universo, onde terá maiores garantias, não tendo 
acesso e oportunidade em lugares que não 
possam lhe garantir segurança e atenção em 
sua especificidade. 

d) Os cidadãos especiais devem ser incluídos nas 
atividades oferecidas no CRAS porém, como 
grupos especiais, em horários especiais, não 
fazendo parte dos grupos e nem podendo 
participar das atividades oferecidas a esses. 

e) Os profissionais do CRAS podem se recusar a 
prestar atendimento e incluir pessoas especiais 
devido a esse serviço ser de obrigatoriedade das 
equipes de Saúde e Educação. 

 
15) Ligue a Teoria ao Conceito: 
 
 
 

1. Associassionismo 
2. Estruturalismo 
3. Funcionalismo 
4. Behaviorismo 
 
A) (      ) Aplicações práticas, importante por ter 

definido o fato psicológico, de modo 
concreto, a partir da noção de 
comportamento. 

B) (      ) Exprime a ideia de uma sociedade vista 
como um organismo vivo onde cada parte 
tem uma função (semelhante à biologia). 
Termo criado por Titchner que postula que os 
estados elementares da consciência são 
como estruturas do Sistema nervoso 
central... Os conhecimentos psicológicos são 
experimentais, produzidos a partir de 
laboratório. 

C) (      ) Criando correntes de oposição essa 
teoria aponta que a experiência precisa ser 
analisada como um fato, sem analisar o 
significado ou valor. Dessa corrente  entre 
outras surge a Gestalt, e o Behaviorismo. 

D) (      ) A mente tem suas próprias regras de 
funcionamento e todas elas podem ser 
expressas em uma ideia: nossa capacidade 
de refletir se baseia em algum tipo de 
associação mental. 

 
Temos respectivamente: 

 
a) 1,2,3,4 
b) 1,3,2,4 
c) 3,2,1,4 
d) 4,3,2,1 
e) 2,1,3,4 

 
16) Sobre o artigo 6º do Código de Ética 
Profissional do Psicólogo: “O psicólogo, no 
relacionamento com profissionais não 
psicólogos” é INCORRETO afirmar: 
 
a) Que é possível ao psicólogo encaminhar a 

outros profissionais demandas que extrapolem 
seu campo de atuação. 

b) “Compartilhará somente informações relevantes 
para qualificar o serviço prestado, resguardando 
o caráter confidencial das comunicações, 
assinalando a responsabilidade, de quem as 
receber, de preservar sigilo.”  

c) Poderá trocar informações e realizar estudos de 
casos em equipe interdisciplinar sem que isso 
fira o comprometimento ético profissional. 

d) Poderá se negar a transmitir informações 
relevantes aos colegas de mesma equipe 
justificado pelo sigilo ético, mesmo que isso evite 
a fluência de resolubilidade dos casos, pois não 
compartilhando seu olhar estará garantindo ao 
usuário a segurança da escuta. 

e) Jamais atuará e responderá em situações que 
não dizem respeito a sua formação tendo o 
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entendimento da falta de critério técnico e 
habilitação para tal. 

 
17) Sobre o Código de Ética Profissional do 
Psicólogo marque V (verdadeiras) ou F (falsas) 
para situações comuns e pertinentes ao 
exercício da profissão na equipe do CRAS: 

 
1. (___) O psicólogo responsabilizar-se-á pelos 

encaminhamentos que se fizerem necessários 
para garantir a proteção integral do atendido. 

2. (___) Quando requisitado a depor em juízo, o 
psicólogo poderá prestar informações, 
estritamente necessárias. 

3. (___) Nos documentos que embasam as 
atividades em equipe multiprofissional, o 
psicólogo registrará apenas as informações 
necessárias para o cumprimento dos objetivos do 
trabalho. 

4. (___) É VEDADO ao psicólogo: Ser  conivente com 
erros, faltas éticas, violação de direitos, crimes ou 
contravenções penais praticados por psicólogos 
na prestação de serviços profissionais. 

5. (___) É VEDADO ao psicólogo: Induzir a 
convicções políticas, filosóficas, morais, 
ideológicas, religiosas, de orientação sexual ou a 
qualquer tipo de preconceito, quando do exercício 
de suas funções profissionais.  

 
a) V,F,V,V,V. 
b) F,F,V,V,V. 
c) V,F,V,F,V. 
d) V,V,V,F,F. 
e) V,V,V,V,V. 
 
18) A partir do artigo 1º da Lei Orgânica da 
Assistência Social preencha as lacunas 
conforme as palavras CORRETAS 
correspondentes:  
 
Art. 1º A assistência social, ____________ do 
cidadão e _________ do Estado, é Política de 
Seguridade Social não___________________, 
que provê os mínimos sociais, realizada através 
de um conjunto integrado de ações de iniciativa 
pública e da sociedade, para _____________ o 
atendimento às ______________ básicas. 
 
a) Direito, dever, contribuitiva, garantir, 

necessidades. 
b) Direito, facultativo, participativa, prevenir, 

necessidades. 
c) Direito, dever, obrigatória, contribuir com, 

necessidade. 
d) Direito, obrigatoriedade, facultativa, impedir, 

contribuições. 
e) Direito, escolha, interativa, possibilitar, 

condições. 
 

19) Sobre os Princípios da LOAS, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 

A) Supremacia do atendimento às necessidades 
sociais sobre as exigências de rentabilidade 
econômica. 

B) Universalização dos direitos sociais, a fim de 
tornar o destinatário da ação assistencial 
alcançável pelas demais políticas públicas. 

C) Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia 
e ao seu direito a benefícios e serviços de 
qualidade, bem como à convivência familiar e 
comunitária, vedando-se qualquer comprovação 
vexatória de necessidade. 

D) Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, 
sem discriminação de qualquer natureza, 
garantindo-se equivalência às populações 
urbanas e rurais. 

E) Descentralização político-administrativa para os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e 
comando único das ações em cada esfera de 
governo. 

 
a) Todas as assertivas correspondem aos 

PRINCÍPIOS da LOAS. 
b) Apenas as assertivas A,B,C, correspondem aos 

PRINCÍPIOS da LOAS. 
c) Apenas as assertivas A,B,C,E correspondem aos 

PRINCÍPIOS da LOAS. 
d) As assertivas não dizem respeito aos 

PRINCÍPIOS da LOAS e sim às DIRETRIZES. 
e) Apenas as assertivas A,B,C,D, correspondem 

aos PRINCÍPIOS da LOAS. 
 

20) Conforme a LOAS, Seção IV sobre os 
Programas da Assistência Social 
especificamente sobre o Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil-PETI, é correto 
afirmar: 
 
a) Que crianças e adolescente podem trabalhar 

uma vez que são fiscalizados por seus pais ou 
responsáveis se essas justificarem a 
necessidade de ajudar a família ficando assim 
descomprometida da frequência das atividades 
escolares. 

b) As crianças e os adolescentes em situação de 
trabalho deverão ser identificados e ter os seus 
dados inseridos no Cadastro Único para 
Programas Sociais do Governo Federal 
(CadÚnico), com a devida identificação das 
situações de trabalho infantil.  

c) As crianças podem e devem trabalhar para que 
não cresçam ociosas e fiquem vulneráveis às 
situações de risco. 

d) É sumariamente proibido o trabalho de 
adolescentes, mesmo que devidamente 
registrados e que frequentem assiduamente 
escola em período regular. 

e) Tanto a criança como o adolescente podem 
trabalhar porém, não podem ser remuneradas 
em espécie por que por serem menores podem 
ficar expostas, correndo risco de fazer mau uso 
do dinheiro com drogas e outras situações. 


