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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BITURUNA 
 

CARGO: PSICÓLOGO 
EDITAL Nº 001/2017 - ESTATUTÁRIO 
DATA: 01/10/2017 - PERÍODO: TARDE 

 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Vidas secas (fragmento) 
Graciliano Ramos 

 
 A caatinga estendia-se, de um vermelho 
___________ salpicado de manchas brancas que 
eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia 
círculos altos em redor dos bichos moribundos. 
 – Anda, excomungado. 
 O pirralho não se mexeu, e Fabiano 
desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria 
responsabilizar alguém pela sua ___________. 
A seca aparecia-lhe como um fato necessário – e 
a obstinação da criança irritava-0. Certamente 
esse obstáculo miúdo não era o culpado, mas 
dificultava a marcha, e o vaqueiro ___________ 
chegar, não sabia onde. [...] 
 Pelo espírito atribulado do sertanejo 
passou a ideia de abandonar o filho naquele 
descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, 
coçou a barba ruiva e suja, irresoluto, examinou 
os arredores. Sinhá Vitória estirou o beiço 
indicando vagamente uma direção e afirmou 
com alguns sons guturais que estavam perto. 
Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no 
cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do 
menino, que se encolhia, os joelhos encostados 
no estômago magro e frio como um defunto. Aí 
a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. 
Impossível abandonar o anjinho aos bichos do 
mato. Entregou a espingarda a Sinhá Vitória, 
pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os 
bracinhos que lhe caiam sobre o peito, moles, 
finos como cambitos. Sinhá Vitória aprovou 
esse arranjo, lançou de novo a interjeição 
gutural, designou os juazeiros invisíveis. 
 E a viagem prosseguiu, mais lenta, mais 
arrastada, num silêncio grande. 

Vidas secas. Rio de Janeiro, Record, 1986. 

  
01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas do texto: 
a) indesizo – disgraça – presizava. 
b) indeciso – desgraça – precisava. 
c) indessiso – desgrasa – pressisava. 
d) endecizo – disgrassa – precizava. 
 
02 - Assinale a alternativa em que o pronome 
está empregado incorretamente: 
a) Abandonar o filho = abandoná-lo. 
b) Meteu a faca na bainha = meteu-a na bainha. 
c) Entregou a espingarda a Sinhá Vitória = 
Entregou-lhe a espingarda. 

d) Lançou de novo a interjeição gutural = lançou 
lhe de novo. 
 
03 - O elemento coesivo “mas” destacado no 
terceiro parágrafo estabeleceu relação de: 
a) oposição. 
b) conclusão. 
c) adição. 
d) explicação. 
 
04 - Assinale a alternativa em que a(s) 
virgula(s) é(são) usada(s) para isolar oração 
subordinada adjetiva explicativa: 
a) “O Pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou 
mata-lo”. (3º parágrafo) 
b) “esse obstáculo miúdo não era o culpado, mas 
dificultava a marcha”. (3º parágrafo) 
c) “Pegou no pulso do menino, que se encolhia, 
os joelhos encostados no estômago magro e frio 
como um defunto”. (4º parágrafo) 
d) “Sinhá Vitória aprovou esse arranjo, lançou 
de novo a interjeição gutural, designou os 
juazeiros invisíveis”. (4º parágrafo) 
 
05 - Analise as afirmativas sobre a 
acentuação gráfica das palavras do texto: 
I - As palavras “miúdos e caíam” são 
acentuadas por serem o “i” e “u” tônicos de 
hiato. 
II - “invisíveis” é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em “is”. 
III - “necessário e vitória” são acentuadas por 
serem paroxítona terminadas em ditongo 
crescentes. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) apenas I e II. 
b) apenas II e III. 
c) apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
06 - Analise as afirmativas referentes ao 
texto: 
I - O fragmento se inicia com uma descrição 
animizada da natureza, crestada pela seca. 
II - O narrador justifica a brutalidade de 
Fabiano com o filho, mostrando ao leitor 
sentimentos confusos e o desespero da 
personagem. 
III - Sinhá Vitória ao indicar ao marido uma 
direção e afirmar-lhe que estavam perto, 
diminui o desespero e a cólera de Fabiano, 
possibilitando que ele tenha pena do filho e o 
pegue no colo. 
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Quais afirmativas estão corretas? 
a) I e II apenas. 
b) II e III apenas. 
c) I e III apenas. 
d) I, II e III. 
 
07 - Considerando o conjunto 

: 
a)  
b)  
c)  
d)  

 
08 - Ana planeja comprar uma bicicleta no 
valor de R$ 520,00, um celular de R$ 930,00 e 
um Notebook de R$ 1500,00. No mês 02/2017 
Ana possuía R$ 2000,00, porém o valor era 
insuficiente para a compra de todos os 
produtos. Após aplicar os R$ 2000,00 a uma 
taxa de 3% ao ano com juros simples durante 
48 meses, quais dos produtos ela conseguirá 
comprar com o montante final? Considere 
que Ana quer gastar o máximo do montante 
possível, fazer o pagamento dos produtos à 
vista, sendo que seus valores continuaram os 
mesmos: 
a) Ana conseguirá comprar todos os produtos. 
b) Ana conseguirá comprar apenas a bicicleta e 
o celular. 
c) Ana conseguirá comprar apenas o Notebook e 
o celular. 
d) Ana conseguirá comprar apenas o Notebook e 
a bicicleta. 
 
09 - Preciso verificar o volume de um prisma 
de base triangular, onde o triangulo de sua 
base é um triangulo retângulo com um dos 
catetos medindo 36 cm e hipotenusa 60 cm. 
Sabendo que a altura do meu prisma é de 20 
cm, qual o volume em m³? 
a) 216. 
b) 17,28. 
c) 172,8. 
d) 0,01728. 
 
10 - Júlio juntou dinheiro em seu cofrinho 
por alguns meses. Durante esse tempo ele 
colocou apenas moedas de 25 e 10 centavos. 
Ao final, Júlio se deu conta de que possuía 
235 moedas, que juntas, valiam R$ 43,45. 
Quantas moedas de 25 e 10 centavos Júlio 
possuía respectivamente?  
a) 133 e 102. 
b) 31 e 204. 

c) 105 e 130. 
d) 101 e 134. 
 
11 - A Operação Lava Jato da Policia Federal 
iniciou suas investigações a partir de que 
empresa pública brasileira? 
a) Construtora Norberto Odebrech. 
b) Construtora OAS. 
c) Grupo Camargo Corrêa. 
d) Petrobrás e suas subsidiárias. 
 
12 - Dos atuais 81 Senadores que representam 
os Estados no Congresso Nacional, quantos 
deles já foram eleitos diretamente para o 
cargo de Presidente da República e ocuparam 
a cadeira do Palácio do Planalto? 
a) 1 (um). 
b) 2 (dois). 
c) 3 (três). 
d) Nenhum. 
 
13 - Entre a assinatura da lei que criou o 
Município de Bituruna e sua efetiva 
instalação passou-se: 
a) Dois anos. 
b) Exatamente um ano. 
c) Pouco mais de um ano. 
d) Pouco menos de um ano. 
 
14 - O BRICS é um bloco econômico formado 
pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do 
Sul, o Presidente Temer representou nosso 
país na última reunião deste bloco, realizada: 
a) Na África do Sul. 
b) Na China. 
c) Na Índia. 
d) Na Rússia. 
 
15 - “Mãe e filha passeiam em um bosque que 
possui um lago no qual nadam alguns patos. 
A filha pergunta à mãe quais aves eram 
aquelas. A mãe logo responde descrevendo 
que são aves que possuem pernas, bico chato, 
pés com membrana interdigital e anel em 
torno do pescoço”. A mãe em questão 
descreveu um conhecimento fatual sobre o 
mundo e transpôs à filha uma representação: 
a) Subjetiva. 
b) Proposicional. 
c) Conexionista. 
d) Distribuída. 
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16 - Qual dos fenômenos abaixo está 
conceituado de forma incorreta? 
a) Angústia constitui uma incapacidade ou 
disfunção psicológica associada à pulsão de 
morte e a experiência de desprazer em relação à 
vida e às coisas. 
b) Estresse é um padrão de respostas 
comportamentais e fisiológicas para lidar com 
eventos que condizem com ou excedem as 
capacidades do organismo. 
c) Humor constitui estados emocionais difusos e 
duradouros que influenciam, mas não 
interrompem, o pensamento e o comportamento. 
d) Emoção são sentimentos que envolvem 
avaliação subjetiva, processos psicológicos e 
crenças cognitivas. 
 
17 - Na terapia centrada na pessoa, o 
terapeuta assume papel passivo, fazendo o 
mínimo de interpretações possível, 
objetivando oferecer ao indivíduo a 
oportunidade de desenvolver-se durante o 
processo terapêutico, numa postura de 
completa aceitação de quase todos os 
sentimentos e atitudes que o paciente consiga 
expressar. Tal postura é denominada pelos 
terapeutas humanistas de: 
a) Modelo de aprendizagem social. 
b) Abordagem de acolhimento do eu. 
c) Abordagem positiva incondicional. 
d) Modelo de dessensibilização sistemática. 
 
18 - “O espírito nutre o interior; a mente, 
difundida por todos os setores, oscila as 
massas e mistura-se com o contexto”. A 
pessoa que possui algum transtorno 
psicológico ou a tradicionalmente chamada 
psicopatologia, no contexto desta frase, deve 
ser acolhida, examinada e atendida dentro 
das dimensões: biológica, psicológica, 
emocional, cognitiva, de desenvolvimento, 
social e cultural, dando assim o caráter 
humano na teoria e na prática em 
psicopatologia. Tal abordagem é denominada 
de: 
a) Abordagem psíquica da anormalidade. 
b) Abordagem sistêmica integrativa. 
c) Abordagem psicodinâmica dos fatores. 
d) Abordagem multidimensional integrada. 
 
19 - Uma pessoa que alterne depressão e 
mania apresenta transtorno de humor 
bipolar, ou seja, o humor varia de um polo de 

alegria e euforia para outro polo onde está 
presente a depressão. No entanto, um 
indivíduo pode experimentar sintomas 
maníacos, mas se sentir deprimido ou ansioso 
ao mesmo tempo. Essa combinação é 
chamada de: 
a) Anedonia. 
b) Disforia. 
c) Afasia. 
d) Distimia. 
 
20 - Sobre as características do processo 
psicodiagnóstico, é correto afirmar: 
a) É um processo bi-pessoal, sendo as partes o 
psicólogo e o paciente e não envolve o grupo 
familiar deste último. 
b) É um processo cuja duração não pode ser 
delimitada, pois envolve a escuta, compreensão 
e descrição dos fenômenos psíquicos do 
paciente, constituindo uma investigação 
complexa. 
c) A segunda etapa do processo trata-se da 
aplicação de testes e técnicas projetivas, cujo 
objetivo é a descrição e compreensão da 
personalidade do paciente. 
d) Não é necessário esclarecer os papéis do 
psicólogo e do paciente, o lugar, horários e os 
honorários no processo psicodiagnóstico, 
tópicos este que fazem parte do enquadramento.  
 
21 - De acordo com a psicanálise 
winnicottiana, um ambiente satisfatório é 
aquele que facilita as várias tendências 
individuais herdadas e favorece um alto grau 
de adaptação às necessidades individuais da 
criança. Geralmente a mãe é capaz de provê-
lo, por causa do estado especial em que ela se 
encontra, o qual é denominado de 
“preocupação materna primária”. A 
adaptação vai diminuindo de acordo com a 
crescente necessidade que o bebê tem de 
experimentar reações à frustração. É somente 
através de uma continuidade no existir que o 
sentido do self, de se sentir real, de ser, pode 
finalmente vir a se estabelecer como uma 
característica da personalidade do indivíduo. 
Para Winnicott, a quebra de continuidade na 
existência de um indivíduo causa: 
a) Um transtorno psíquico. 
b) Uma doença física. 
c) Uma privação. 
d) Um trauma. 
  



5 

 

22 - A Teoria Sistêmica estuda os princípios 
universais aplicáveis aos sistemas em geral, 
sejam eles de natureza física, biológica ou 
sociológica, conceituando sistema como um 
complexo de elementos em estado de 
interação. A interação ou a relação entre os 
componentes torna os elementos mutuamente 
interdependentes e caracteriza o sistema, 
diferenciando-o do aglomerado de partes 
independentes. Sobre os conceitos gerais da 
Teoria Sistêmica, assinale o que for correto. 
a) A Teoria Sistêmica deixou de lado os 
modelos organicistas de universo, e contrapõe o 
pensamento de que os grupos não podem ser 
pensados como um grande organismo vivo. 
b) Para a Teoria Sistêmica, é o vínculo gerado 
através das relações que dá coesão ao grupo e 
confere ao mesmo um caráter de totalidade ou 
globalidade, característica definidora do sistema. 
c) A Teoria Sistêmica considera que a não-
somatividade das partes do todo só é relevante 
se considerada a partir da complexidade de 
existência a partir do caos, afirmando que sua 
forma de organização não traz benefício 
epistemológico.  
d) Segundo a Teoria Sistêmica, o indivíduo que 
faz parte de um grupo mantém sua 
individualidade, mas o que sobressai é a forma 
homeostática de autorregulação e manifestação 
do grupo, transpondo assim uma personalidade 
grupal sobressalente.  
 
23 - A Política de Assistência Social é um 
direito do cidadão e dever do Estado, 
instituído pela Constituição Federal de 
1988. A partir de 1993, com a publicação da 
Lei Orgânica da Assistência Social – LOAS, 
ela passa a operar com a finalidade primeira 
de: 
a) Proteção social não contributiva de 
seguridade social no campo da assistência 
social.  
b) Política de Estado centralizada e participativa 
que visa garantir os direitos sociais previstos na 
Constituição Federal de 1988. 
c) Sistema de benefícios eventuais, prestados a 
públicos específicos de forma articulada aos 
serviços, contribuindo para a superação de 
situações de vulnerabilidade.  
d) Gerenciar a vinculação de entidades e 
organizações de assistência social ao Sistema, 
mantendo atualizado o Cadastro Nacional de 
Entidades e Organizações de Assistência Social 

e concedendo certificação a entidades 
beneficentes, quando é o caso. 
 
24 - A Proteção Social Básica na Política de 
Assistência Social tem como objetivo: 
a) Atender as famílias no Centro de Referência 
da Assistência Social – CRAS com o Benefício 
de Prestação Continuada – BPC, com o Bolsa 
Família – BF e com benefícios eventuais. 
b) Atender crianças, adolescentes e idosos em 
situação de violência, seja ela física, sexual, 
psicológica e moral. 
c) Atender a população que vive em situação de 
vulnerabilidade social decorrente da pobreza, 
privação e/ou fragilização de vínculos afetivos − 
relacionais e de pertencimento social, inclusive 
as pessoas em situação de rua e/ou abandono. 
d) Prevenir situações de risco por meio do 
desenvolvimento de potencialidades e 
aquisições e promover o fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários. 
 
25 - Sobre o Programa de Atendimento 
Integral à Família – PAIF, previsto pela 
Política de Assistência Social, contemple as 
seguintes afirmativas: 
I - O referenciamento das famílias no Sistema 
Único de Assistência Social visa, sobretudo, 
tornar factível a articulação de vários 
serviços da assistência social ao PAIF. 
II - O trabalho social continuado do PAIF 
deve utilizar ações nas áreas culturais para o 
cumprimento de seus objetivos, de modo a 
ampliar o universo informacional e 
proporcionar novas vivências às famílias 
usuárias do serviço. 
III - O PAIF, visando fortalecer a função 
protetiva das famílias, desenvolve apenas 
ações de caráter continuado e coletivo, como 
oficinas com famílias e ações comunitárias. 
IV - O desenvolvimento do trabalho social 
com famílias no âmbito do PAIF pode 
ocorrer por meio de dois processos distintos, 
mas complementares, quais sejam, as famílias 
podem ser atendidas pelo PAIF e 
acompanhadas pelo PAIF. 
V - As ações comunitárias são ações de 
caráter coletivo, voltadas para a dinamização 
das relações no território e possuem escopo 
maior que as oficinas com famílias, 
agregando diferentes grupos do território a 
partir do estabelecimento de um objetivo 
comum. 
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Estão corretas: 
a) As afirmativas II, III, IV e V. 
b) As afirmativas I, II, III e IV. 
c) As afirmativas I, II, IV e V. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
26 - O Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vínculos – SCFV é um 
serviço da Proteção Social Básica do SUAS, 
regulamentado pela Tipificação Nacional de 
Serviços Socioassistenciais. Possui caráter 
preventivo e proativo, pautado na defesa e 
afirmação de direitos e no desenvolvimento 
de capacidades e potencialidades dos 
usuários, com vistas ao alcance de 
alternativas emancipatórias para o 
enfrentamento das vulnerabilidades sociais. 
Sobre os objetivos e a metodologia de 
trabalho no SCFV, é correto afirmar: 
a) O serviço deve ser ofertado objetivando 
garantir as seguranças de acolhida e de convívio 
familiar e comunitário, além de estimular o 
desenvolvimento da autonomia dos usuários, 
através de oficinas de qualificação profissional. 
b) Os usuários do SCFV são divididos em 
grupos a partir de faixas etárias, considerando as 
especificidades dos ciclos de vidas, as ações 
planejadas de forma coletiva, contando com a 
participação ativa do técnico de referência, dos 
orientadores sociais e dos usuários. 
c) Os grupos do SCFV são formados por até 15 
usuários, podendo ser diários ou semanais e tem 
o objetivo de propiciar a escuta, a valorização e 
reconhecimento do outro em produção coletiva e 
exercícios de escolha. 
d) O planejamento das atividades deve observar 
os três eixos orientadores do SCFV, a saber: a 
convivência social, o direito de ser e a 
participação social. Tais eixos devem ser 
realizados através de atividades de artesanato, 
geração de renda e rodas de conversas. 
 
27 - Os serviços de Proteção Social Especial 
destinam-se a famílias e indivíduos cujos 
direitos tenham sido violados e/ou ameaçados 
e abrangem níveis de complexidade 
diferenciados, quais sejam: 
a) Curta e Longa Complexidade. 
b) Média e Alta Complexidade.  
c) Complexidade Urgente e Emergente. 
d) Baixa e Média Complexidade. 
 

28 - Sobre a adoção prevista na Lei 8.069 de 
1990, assinale o que for correto: 
a) A adoção será precedida de estágio de 
convivência com a criança ou adolescente, pelo 
prazo que a autoridade judiciária fixar, e poderá 
ser dispensado se o adotando já estiver sob a 
tutela ou guarda legal do adotante durante tempo 
suficiente para que seja possível avaliar a 
conveniência da constituição do vínculo. 
b) A guarda de fato autoriza, por si só, a 
dispensa da realização do estágio de convivência 
com a família substituta, onde o vínculo da 
adoção será constituído por pedido do 
Ministério Público, que será inscrita no registro 
civil mediante mandado do qual não se 
fornecerá certidão. 
c) A adoção atribui a condição de filho ao 
adotado, com os mesmos direitos e deveres, 
exceto os sucessórios, desligando-o de qualquer 
vínculo com pais e parentes, salvo os 
impedimentos matrimoniais. 
d) Para adoção conjunta, é dispensável que os 
adotantes sejam casados civilmente ou 
mantenham união estável e o adotante deve ser, 
pelo menos, dezesseis anos mais velho do que os 
adotandos. 
 
29 - Marque, dentre as alternativas abaixo, 
aquela que discursa incorretamente as ações 
governamentais na área de promoção e 
assistência social na implementação da 
política nacional do idoso: 
a) Estimular a criação de centros de convivência, 
centros de cuidados diurnos, casas-lares, 
oficinas abrigadas de trabalho, de forma a 
incentivar a permanência do idoso fora de seu 
contexto familiar e comunitário. 
b) Promover simpósios, seminários e encontros 
específicos às pessoas idosas. 
c) Planejar, coordenar, supervisionar e financiar 
estudos, levantamentos, pesquisas e publicações 
sobre a situação social do idoso. 
d) Promover a capitação de recursos para 
atendimento ao idoso. 
 
30 - Sobre os direitos fundamentais previstos 
na Constituição Federal de 1988, é correto 
afirmar: 
a) Cultos religiosos e suas liturgias são passíveis 
de questionamentos e proibições. 
b) O direito de petição aos Poderes Públicos em 
defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso 
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de poder é assegurado mediante pagamento de 
taxas. 
c) É livre a expressão da atividade intelectual, 
artística, científica e de comunicação, 
independentemente de censura ou licença. 
d) É plena a liberdade de associação para fins 
lícitos, inclusive a de caráter paramilitar. 
 
 


