
IBADE- INSTITUTO BRASILEIRO DE 
APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N° 001/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUJUBIM I RO 

I 

PSICOLOGO SOCIAL 

r----- CÓDIGO DA PROVA ----"" 

523 T 
TARDE 

Verifique se o código da Prova é o 
mesmo do seu cartão de respostas. 

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE 
RESPOSTAS, A FRASE DE SAMUEL LIMA PARA EXAME GRAFOTÉCNICO 

"Educação gera conhecimento, conhecimento gera sabedoria, e só um povo 
sábio pode mudar seu destino." 

ATENÇÃO 
Tempo de duração da prova: 3 horas e 30 minutos, incluído o preenchimento do Cartão de Respostas. 

Este caderno contém 60 questões de múltipla escolha, cada uma com 5 alternativas de resposta- A, B, C, D e E- conforme disposição abaixo: 

Quantidade de Valor de cada 
Disciplinas questões questão 

- Língua Portuguesa 15 
-Raciocínio Lógico 5 
-Noções de Informática 10 
- Conhecimentos na área de formação 30 

Verifique se este material está em ordem, caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. 
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando a substituição. 

Por motivo de segurança: 

• O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 
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• Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões. 

• O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. 
O descumprimento dessa determinação acarretará a eliminação do candidato. 

• Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 
banheiros e/ou bebedouros. 

Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus pertences. 
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas. 
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 

BOA PROVA! 



( LÍNGUA PORTUGUESA 

Texto para responder às questões de 01 a 15. 

Os papéis da mulher 

Sou mulher. sou Marta e só posso escrever. 
Afinal, talvez seja oportuna a tua ausência. Porque 
eu, de outro modo, nunca te poderia alcançar. Deixei 
de ter posse da minha própria voz. Se viesses agora, 
Marcelo, eu ficaria sem fala. A minha voz emigrou 
para um corpo que já foi meu. E quando me escuto 
nem eu mesma me reconheço. Em assuntos de amor 
só posso escrever. Não é de agora, sempre foi assim, 
mesmo quando estavas presente. 

E escrevo como as aves redigem o seu voo: 
sem papel, sem caligrafia, apenas com luz e 
saudade. Palavras que, sendo minhas, não moraram 
nunca em mim. Escrevo sem ter nada que dizer. 
Porque não sei o que te dizer do que fomos. E nada 
tenho para te dizer do que seremos. Porque sou 
como os habitantes de Jerusalém. Não tenho 
saudade, não tenho memória: meu ventre nunca 
gerou vida, meu sangue não se abriu em outro corpo. 
É assim que envelheço: evaporada em mim, véu 
esquecido num banco de igreja. 

Só te amei a ti, Marcelo. Essa fidelidade levou
me ao mais penoso dos exílios: esse amor afastou
me da possibilidade de amar. Agora, entre todos os 
nomes, só me resta o teu nome. Só a ele posso pedir 
o que antes te pedia a ti: que me faça nascer. Porque 
eu preciso tanto de nascer! De nascer outra, longe de 
mim, longe do meu tempo. Estou exausta, Marcelo. 
Exausta, mas não vazia. Para se estar vazia é preciso 
ter dentro. E eu perdi a minha interioridade. 

Por que não escreveste nunca? Não é de te ler 
que mais tenho saudade. É o som da faca rasgando o 
envelope que trazia a tua carta. E sentir, de novo, uma 
carícia na alma, como se algures estivessem 
golpeando um cordão umbilicaL Engano meu: não há 
faca, não há carta. Não há parto de nada, nem de 
ninguém. 

Vês como fico pequena quando escrevo para 
ti? 

É por isso que eu nunca poderia ser poeta. O 
poeta se engrandece perante a ausência, como se a 
ausência fosse o seu altar, e ele ficasse maior que a 
palavra. No meu caso, não, a ausência me deixa 
submersa, sem acesso a mim. 

Este é o meu conflito: quando estás, não existo, 
ignorada. Quando não estás, me desconheço, 
ignorante. Eu só sou na tua presença. E só me tenho 
na tua ausência. Agora, eu seL Sou apenas um nome. 
Um nome que não se acende senão em tua boca. 

[.o o l 
Mia Couto.Antesde nascer o mundo. São Paulo: Companhia das 
Letras, 2009. P. 131-132. 

(Questão 01 ; 

Sobre o texto pode-se afirmar que: 

L Marta afirma que há, entre ela e os habitantes de 
Jerusalém algo em comum: são livres como aves 
emseuvoo. 

IL A ausência de Marcelo parece interromper o 
"existir" natural de Marta. Dessa forma, sua vida 
passa a ser guiada pela escrita. 

li L Marta demonstra conhecer os poetas de tal forma 
que se identifica plenamente com eles. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

A) L 
B) 11 
C) IIL 
D) I e IL 
E) li e li L 

((lu(lSlã[J92;c-. --------------

Qual das afirmações a seguir traduz a ide ia do trecho 
destacado em "Não é de agora, sempre foi assim, 
MESMO QUANDO ESTAVAS PRESENTE"? 

A) Marta não consegue viver longe de Marcelo, mas 
a memória a fortalece. 

B) Enquanto Marcelo esteve presente, Marta sentia
se plena. 

C) Embora com Marcelo, Marta sempre se sentiu 
sozinha. 

D) Apesar de distante, Marcelo está presente na 
memória de Marta e isso a preenche. 

E) Só Marcelo a faz nascer e sentir a possibilidade 
de amar, de nascer outra. 

·····································································(@·· 



(Questão 03 )r----------------

Sobre os elementos destacados do fragmento 
"Porque eu, de outro modo, nunca te poderia 
alcançar.", leia as afirmativas. 

L Houve uma inadequação na sintaxe de 
colocação do pronome TE. 

11. A expressão DE OUTRO MODO poderia ser 
substituída, sem perda de sentido contextual ou 
correção, por AO CONTRÁRIO. 

111. Os pronomes EU e TE são pessoais e, no 
contexto, são acompanhados por um 
substantivo. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

A) I e IL 
B) llelll. 
C) lelll. 
D) L 
E) 11. 

(---------------------------------------...... 

\Questão 04 ;'----------------

"É por ISSO que eu nunca poderia ser poeta." 
O uso da forma destacada do demonstrativo, no 
contexto, se justifica em razão de: 

A) fazer referência a um termo subsequente. 
B) referir-se a termos que são externos ao texto. 
C) faz referência a ideias que serão introduzidas no 

texto. 
D) retomar contexto textual, já apresentado. 
E) localizar um elemento textual no espaço 

extralinguísticos. 

(Questão O 5 ., 

Do ponto de vista da norma culta, a única substituição 
de posição e/ou uso pronominal que poderia ser feita, 
sem alteração de valor semântico e linguístico, seria: 

A) "E quando me escuto nem eu mesma, me 
reconheço." 
E quando o escuto nem eu mesma, me 
reconheço. 

B) "Porque não sei o que te dizer do que fomos". 
Porque não sei o que dizer-te do que fomos. 

C) "Só te amei a ti, Marcelo." 
Só o amei a ti, Marcelo. 

D) "No meu caso, não, a ausência me deixa 
submersa, sem acesso a mim." 
No meu caso, não, a ausência deixa-me 
submersa, sem acesso a mim. 

E) "Um nome que não se acende senão em tua 
boca." 
Um nome que não acende-se senão em tua boca. 

No fragmento, "(1) Porque não sei o que te dizer do 
que fomos. (2) E nada tenho (3) para te dizer do que 
seremos.", as palavras numeradas atribuem, 
respectivamente, ideia de: 

A) causa, adversidade e finalidade. 
B) explicação, adição e finalidade. 
C) explicação, adversidade e concessão. 
D) causa, concessão e condição. 
E) conformidade, alternância e restrição. 

((luestão()!) 

Em "Só te amei a ti, Marcelo." a palavra TI: 

A) completa o sentido de substantivo deverbaL 
B) representa o alvo para o qual tende um 

movimento nominaL 
C) aponta para um sintagma adjetivai, típico de um 

especificador. 
D) pretende especificar e pormenorizar o estado do 

amor. 
E) enfatiza a ideia contida no objeto, repetindo-a na 

sequência. 



' ,, ---------------~Questão 08 F 

"E sentir, de novo, uma carícia na alma, como se 
algures estivessem golpeando um cordão umbilicaL" 
A respeito do trecho acima, quanto aos aspectos 
gramatical, sintático e semântico, analise as 
afirmativas a seguir 

A) ALGURES pode ser substituído, sem prejuízo do 
sentido, por EM TODA PARTE. 

B) GOLPEANDO, no contexto, constitui um 
gerundismo. 

C) DE NOVO significa MAIS UMA VEZ. 
D) Predomina, no fragmento, a linguagem 

denotativa. 
E) SE atribui ideia de concessão ao contexto. 

Sobre as formas verbais destacadas em "Se ( 1 ) 
VIESSES agora, Marcelo, eu (2) FICARIA sem fala.", 
é correto afirmar que a(s): 

A) duas formas indicam um fato que acontecerá 
num momento posterior ao discurso. 

B) forma (1) foi usada para indicar uma ação que 
ocorreu antes de outra ação passada. 

C) a forma (2) se refere a um fato que poderia ter 
acontecido posteriormente a uma situação 
passada. 

D) forma (1) se refere a um fato ocorrido no passado, 
e que não foi completamente terminado. 

E) as duas formas indicam ações que ocorrem no 
momento em que se fala. 

(guestão 1()J 

A oração destacada em "A minha voz emigrou para 
um corpo QUE JÁ FOI MEU.", em relação à principal, 
exerce a função sintática de: 

A) objeto direto. 
B) sujeito. 
C) complemento nominaL 
D) adjunto adnominaL 
E) aposto. 

(Questão 11 /1---------------

No contexto, o sentido das palavras destacadas em 
"No meu caso, não, a AUSÊNCIA me deixa 
SUBMERSA, sem acesso a mim.", fazendo-se as 
alterações necessárias a seu uso na frase, equivale, 
correta e respectivamente, ao de: 

A) sumiço, vencida. 
B) alheação, emersa. 
C) escassez, submissa. 
D) compleição, afogada. 
E) existência, inundada. 

C Questão 12 

O elemento destacado em "Estou exausta, Marcelo. 
Exausta, MAS não vazia." pode ser adequadamente 
substituído, sem mudança de seu sentido original, 
por: 

A) portanto. 
B) porquanto. 
C) salvose. 
D) desde que. 
E) todavia. 

C Questão 13 )l--------------

Considere as seguintes afirmações sobre aspectos 
da construção do texto: 

L Na frase". É assim que envelheço: evaporada em 
mim, véu esquecido num banco de igreja.", 
EVAPORADA e ESQUECIDO concordam com 
ENVELHEÇO e VÉU, respectivamente. 

IL A preposição destacada em "sem papel, sem 
caligrafia, apenas COM luz e saudade." 
estabelece, no contexto, uma relação de 
consequência. 

li L O pronome destacado em "Só a ELE posso pedir 
o que antes te pedia a ti" é pessoal oblíquo. 

Está correto apenas o que se afirma em· 

A) li e li L 
B) IIL 
C) I e li L 
D) I e IL 
E) L 



(Questão 14 )1-------------

Em "E escrevo como AS AVES REDIGEM O SEU 
VOO: sem papel, sem caligrafia, apenas com luz e 
saudade.", o segmento destacado é exemplo de uma 
figura de linguagem, denominada: 

A) metáfora. 
B) pleonasmo. 
C) eufemismo. 
D) catacrese. 
E) prosopopeia. 

( Questão 15 ) 

A frase, a seguir, que exemplifica o emprego da 
vírgula por inserção de um segmento entre sujeito e 
verbo é: 

A) "Afinal, talvez seja oportuna a tua ausência." 
B) "Só te amei a ti, Marcelo." 
C) "Porque eu, de outro modo, nunca te poderia 

alcançar." 
D) "Não há parto de nada, nem de ninguém." 
E) "Quando não estás, me desconheço, ignorante." 

(~----~R~AC~I~OC~ÍN=I~O~L~ÓG=I~CO~----------~) 

(Questão 16 )f---------------

As seguintes propos1çoes lógicas formam um 
conjunto de premissas de um argumento: 

Se João não é físico, então Carlos é matemático. 
Se Carlos é matemático, então José não é 
químico. 
José é químico. 

Pode-se afirmar que: 

A) João é físico. 
B) Joãonãoéfísico. 
C) José não é químico. 
D) Carlos é matemático. 
E) Carlos é químico. 

(Questão 17 )1---------------

Se as proposições lógicas simples P for verdadeira e 
Q e W for falsas, então pode-se afirmar que a 
proposições P---* Q, P A (Q A W) e (P v Q) A (Q A W), 
são, respectivamente: 

A) falsa, falsa e falsa. 
B) falsa, verdadeira e verdadeira. 
C) verdadeira, falsa e verdadeira. 
D) verdadeira, verdadeira e falsa. 
E) verdadeira, verdadeira e verdadeira. 

(Questão 18 )1--------------

Determine o menor ângulo formado pelos ponteiros, 
que marcam a hora e os que marcam os minutos, de 
um relógio analógico quando ele marca exatamente 
14he30min: 

A) 95° 
B) 1 ooo 
C) 105° 
D) 11 oo 
E) 115° 

( Questão 1 9 ) 

Sabendo que 30 metalúrgicos fazem 3/7 de 
determinada operação em 15 dias, em uma jornada 
de 8 horas por dia, em quantos dias, 
aproximadamente, a operação estará terminada, 
considerando que foram integrados a equipe, 
5 metalúrgicos, porém o regime de trabalho foi 
reduzido em 1 hora por dia? 

A) 5 
B) 10 
C) 15 
D) 20 
E) 25 

(Questão 20 )f--------------

Observe a tabela que mostra as notas durante o ano 
letivo de um aluno na matéria de matemática com 
seus respectivos pesos: 

I ~~!~I ~·5 1 ~.o I ~·8 1 ;·1 
I ~·7 1 ~·8 1 ~·8 1 ~·5 1 

Dentre as opções, assinale a alternativa que 
apresenta o resultado mais próximo da média 
ponderada do aluno na matéria de matemática. 

A) 5,00 
B) 5,20 
C) 5,75 
D) 6,00 
E) 6,77 

---------------~----------------



(~----~N~O~Ç~Õ=ES~D=E~IN~F~O~RM=A~,T~IC~A~ _______ ) 

(Questão 21 )r--------------

Um usuário adquiriu um computador e deseja instalar 
um dispositivo que sirva tanto para entrada de dados 
como saída de dados. Um dispositivo que atende a 
esses requisitos é o( a): 

A) impressora multifuncional. 
B) leitor de código de barras. 
C) monitorcomum. 
D) mo use óptico. 
E) teclado WiFi. 

C Questão 22 )1--------------

No MS Windows 1 O introduziu-se um navegador no 
lugar do MS Internet Explorer, sendo que ele é uma 
nova característica desse sistema operacional. Esse 
novo navegador é o: 

A) Edge. 
B) Firefox. 
C) Mosaico. 
D) Opera. 
E) Safira. 

C Questão 23 )1--------------

Um usuário do sistema operacional MS Windows 7 
digitou a tecla de atalho F3 em uma janela ativa. Isso 
significa que ele deseja: 

A) ativar o Menu Arquivo. 
B) atualizar os itens exibidos. 
C) abrir o campo de pesquisa na própria janela. 
D) abrir o campo histórico de endereços da janela. 
E) mudar o foco do cursor nos frames da janela. 

C Questão 24 )1--------------

Um usuário do pacote Google Does o está usando 
para editar um documento no formato .doc. Ele 
deseja inserir um link no texto utilizando teclas de 
atalho. Nesse caso, ele vai digitar as teclas de atalho 
CTRL+ 

A) F 
B) H 
C) K 
D) ALT+K 
E) ALT+F 

(Questão 25 )r--------------

Um usuário do MS Word 2013 em português precisa 
acrescentar um texto fantasma (como, por exemplo, 
a palavra Confidencial ou Urgente) atrás do conteúdo 
principal da página. O recurso que ele deve utilizar é 
o( a): 

A) Imagens Online. 
B) Janela Instantânea. 
C) Hiperlink. 
D) Marca D'água. 
E) SmartArt. 

(Questão 26)r--------------

Quando se está preparando um documento em 
formato de mala direta (no caso, Envelope) no MS 
Word 2013 em português, para se incluir um bloco de 
endereço nessa mala di reta deve-se teclar no ícone: 

A) 

B) §] 

C) I ~ 

D) ID~ 

~ 
E) ? 

(Questão 27 )r--------------

Um professor construiu uma planilha, com o MS 
Excel2013 em português, que possui a matrícula dos 
alunos, seus nomes e as suas médias do semestre. 
Ele fez uma fórmula, com uma única função, para 
obter a quantidade de alunos cuja média foi maior que 
8,5.Afunção que ele utilizou para esse caso foi a: 

A) CONT.NÚM 
B) CONT.SE 
C) CONT.VALORES 
D) MÁXIMO 
E) VALOR 

--------------------------------~ --------------------------------



Em uma rede de computadores, o sistema 
hierárquico e distribuído de gerenciamento de nomes 
para computadores, serviços ou qualquer máquina 
conectada à Internet ou a uma rede privada, que faz a 
associação entre várias informações atribuídas a 
nomes de domínios e cada entidade participante, é 
conhecido pelo acrônimo: 

A) ARP. 
B) BGP. 
C) DNS. 
D) PPPoA. 
E) SLIP. 

(Questão 29 ';----------------
'----------------------------------------' 

Na questão de segurança digital para recepção de 
mensagens em correios eletrônicos, quando se 
deseja definir regras que tratam dos e-mails não 
solicitados, que contém informações indevidas ou 
não requeridas (tais como, correntes, boatos, 
propagandas e fraudes), deve-se: 

A) configurar o protocolo SSH no navegador do 
usuário. 

B) habilitar um serviço do tipo Debian na máquina do 
usuário. 

C) configurar o sistema operacional para receber 
essas mensagens em uma pasta do sistema. 

D) criar uma página HTML associado ao software de 
correio com um script CSS para direcionar esse 
tipo de mensagem para a lixeira. 

E) utilizar um filtro anti-spam no software de correio 
para direcionar essas mensagens para uma 
pasta específica. 

(Questão 3 

Software livre é entendido como qualquer programa 
de computador que pode ser executado, copiado, 
modificado e redistribuído de forma gratuita por 
qualquer usuário. Um exemplo de software livre é o: 

A) navegador MS Internet Explorer. 
B) sistema operacional MacOS. 
C) ilustrador Adobe Photoshop. 
D) sistema operacional Linux. 
E) banco de dados Oracle. 

( CONHECIMENTOS NA ÁREA DE FORMAÇÃO 
----------------------------~----~ 

...... --------------------------------------"" 

i Questão 31 ' .,__ ____________________________________ _) 

De acordo com as bases para instituição do Sistema 
Único de Saúde (SUS), estabelecidas pela 
Constituição Federal, analise as afirmativas a seguir. 

L O atendimento integral e a participação da 
comunidade são parte das diretrizes 
organizativas do SUS. 

11. A Constituição veda expressamente a 
participação direta de empresas ou capitais 
estrangeiros na assistência à saúde no país, 
porém permite a participação indireta. 

li L Uma das atribuições do SUS é incrementar, em 
sua área de atuação, o desenvolvimento 
científico e tecnológico e a inovação. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

A) L 
B) 11. 
C) 111. 
D) lell. 
E) lelll. 

32 

A organização dos serviços de saúde em níveis de 
atenção diferenciados, de forma a garantir o acesso 
conforme a complexidade requerida para cada caso, 
diz respeito ao princípio da: 

A) integralidade. 
B) hierarquização. 
C) regionalização. 
D) universalidade. 
E) descentralização. 

1'"---------------------------------------... 

\ Questão 33 
1
)----------------

De acordo com a Lei n° 8.080/1990. os recursos 
financeiros do Sistema Único de Saúde devem ser 
depositados em conta especial, em cada esfera de 
sua atuação, e movimentados sob a fiscalização do 
respectivo: 

A) conselho de saúde. 
B) ministério público. 
C) sindicato de saúde. 
D) comitê intergestor. 
E) conselho de auditoria. 



(Questão 34-, 

Diante de um caso suspeito de febre amarela é 
correto afirmar que a notificação compulsória deve 
ser realizada: 

A) em até 7 dias. 
B) em até 24 horas. 
C) exclusivamente pelo enfermeiro. 
D) apenas após a confirmação laboratoriaL 
E) prioritariamente pelo médico assistente. 

~--------------------------------------\ 

\ Questão 3 5 ) 

Com base na história natural e prevenção de 
doenças, analise as afirmativas a seguir 

L A prevenção primária se faz com a intercepção 
dos fatores pré-patogênicos, sendo uma de suas 
formas a promoção da saúde. 

I L Segundo Leavel & Clark são estágios do período 
de patogênese a interação estímulo-hospedeiro 
e a doença precoce discerníveL 

IIL O isolamento de um paciente para evitar a 
propagação de uma doença é um exemplo de 
prevenção terciária. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

A) I. 
B) 11. 
C) 111. 
D) I e IL 
E) li e li L 

Questão 3 

Considerando as disposições da Lei n° 8.142/1990, 
assinale a alternativa correta. 

A) Os Municípios podem estabelecer consorcio 
para execução de ações e serviços de saúde_ 

B) A Conferência de Saúde deve se reunir a cada 
dois anos. 

C) O Conselho de Saúde é um órgão de caráter 
temporário e consultivo. 

D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde não 
podem ser alocados como despesas de custeio 
do Ministério da Saúde. 

E) As vagas nos Conselhos de Saúde devem ser 
distribuídas de forma igual para todos os 
seguimentos. 

(Questão 3 7 -, 

Assinale a alternativa que corresponde as 
atribuições de todos os membros das equipes que 
atuam na atenção básica. 

A) Realizar estratificação de risco e elaborar plano 
de cuidados. 

B) Realizar consultas clínicas e atividades de 
grupos na UBS. 

C) Participar do processo de territorialização e 
mapeamento da área de atuação da equipe. 

D) Indicar a necessidade de internação hospitalar 
ou domiciliar. 

E) Desenvolver gestão participativa e estimular a 
participação dos usuários no controle sociaL 

(Questão 38 '"---------------
' / 

APortaria n° 2A36, de 21 de setembro de 2017, como 
forma de ampliar o acesso e a resolutividade das 
equipes, recomenda uma população adscrita por 
equipe de Atenção Básica e de Saúde da Família de: 

A) 500 a 1.000 pessoas. 
B) 1.000 a 1.500 pessoas. 
C) 1 500 a 2.000 pessoas. 
D) 2.000 a 3500 pessoas. 
E) 3.000a4500pessoas. 

(Questão 3 9 :r---------------
'----------------------------------------' 

Uma das funções da Norma Operacional da 
Assistência à Saúde- NOAS-SUS 01/2002 foi: 

A) definir as portas de entrada para atendimento no 
sus_ 

B) instituir as comissões intergestores bipartite e 
tripartite. 

C) estabelecer os parâmetros de funcionamento 
dos Conselhos de Saúde_ 

D) regulamentar os critérios de financiamento 
previstos na Lei n° 8.142/1990. 

E) ampliar a responsabilidade dos municípios na 
Atenção Básica. 



As variações no comportamento de uma doença, 
observadas em longo período de tempo, geralmente 
1 O anos ou mais, são denominadas: 

A) variação cíclica. 
B) alteração endêmica. 
C) tendência secular. 
D) variação sazonaL 
E) flutuação periódica. 

(-------------------------------------\ 

\Questão 41 ;'------------------

A Psicologia Social, em sua perspectiva histórica, 
estuda a relação essencial entre o indivíduo e a 
sociedade, desde a organização de seus membros 
para garantir a sobrevivência até seus costumes, 
valores e instituições necessárias para a 
continuidade da sociedade. A partir desta sentença 
assinale a afirmativa correta. 

A) Os estudos filosóficos de G. H. Mead (1863 -
1931) contribuíram de forma significativa para o 
surgimento da Psicologia SociaL 

B) Um comportamento humano inevitavelmente 
estará imbricado a um comportamento sociaL 

C) Os costumes e as ações realizadas pelo ser 
humano tem sua determinação sociaL 

D) O método experimental é uma estratégia 
exclusivamente usada pela Psicologia Social em 
nossos dias. 

E) O desenvolvimento da Psicologia Social no 
Brasil dependeu unicamente dos centros 
acadêmicos desde o início do século. 

(Questão 42 ., 

No campo da discussão sobre a expressividade das 
adaptações e sua repercussão nos testes, o British 
Psychological Society (2007) defende que as 
mudanças na padronização dos testes afetam a sua 
validade e fidedignidade já que a padronização dos 
testes contribui para a sua eficácia e objetividade. 
Resultam ainda que qualquer alteração na 
padronização de um instrumento pode invalidar os 
seus resultados - ao menos quando é adotada a 
leitura da Teoria Clássica dos Testes. Uma possível 
solução para este impasse apontada pelas 
instituições britânicas, referidas no início deste 
parágrafo, seria a utilização de modelos baseados na 
Teoria de Respostas ao Item, Nesta perspectiva o 
texto propõe: 

A) como solução para o uso de testes a utilização de 
modelos baseados na Teoria de Respostas ao 
Item. 

B) a comercialização de testes internacionais que 
assegurem ao profissional de psicologia um 
diagnóstico eficiente. 

C) os instrumentos psicológicos possuem 
fundamentação científica e auxílio efetivo. 

D) que as mudanças na padronização dos testes 
afetam a sua validade, pois, a padronização é 
garantia de eficácia e objetividade. 

E) o uso de estratégias efetivas de equalização, 
garantem a eficiência e eficácia dos testes. 

O psicólogo social enxerga o homem como um ser 
que vive em grupos, sociedades, culturas e organiza 
sua vida em relação a outros seres humanos, 
influencia e é influenciado pela história, pelas 
instituições e pelos comportamentos. O trabalho do 
psicólogo auxilia no entendimento da necessidade do 
outro e a importância da comunicação frente ao 
comportamento deste outro. É válido afirmar que: 

A) as leis da natureza modelam o homem e fazem 
dele um ser sociaL 

B) o psicólogo social se interessa em saber como as 
pessoas influenciam umas às outras. 

C) as diversas situações do cotidiano determinam o 
entendimento sobre o outro. 

D) o psicólogo social influencia a vivência em grupo 
e é influenciado pela história. 

E) o homem nasce como uma tábula rasa e suas 
necessidades o tornam sociaL 



(Questão 44 /!-----------------

A intervenção do Psicólogo Social se caracteriza 
atualmente por três ideologias de atuação, a primeira 
é uma inserção assistencialista, assinalada por ideias 
filantrópicas e de caridade, a segunda por 
curiosidade científica, em busca de se conhecer o 
desconhecido, e por fim, uma inserção pautada no 
compromisso real com a transformação social e a 
busca de mudanças das condições vividas por essa 
população. Como pode ser caracterizada a atuação 
deste profissional? 

A) A intervenção do Psicólogo Social se define em 
função da ideologia. 

B) O Psicólogo Social realiza um trabalho clínico e 
especializado que se volta para filantrópicas e de 
caridade. 

C) Como inserção pautada no compromisso real 
que indubitavelmente transforma a ação do 
Psicólogo SociaL 

D) Promotores de ações socioedutivas com 
impacto direto na sociedade. 

E) A atuação do Psicólogo Social é guiada por uma 
ideologia que o leva a agír inserido no 
assistencialismo, na cientificidade e no 
comprometimento real para uma transformação 
da sociedade. 

r -, 
\Questão 45 ) 

Os trabalhadores do CRAS são os principais 
responsáveis pelo planejamento e execução dos 
serviços, pela articulação entre serviços e benefícios 
e pela integração do equipamento à rede de serviços 
socioassistenciais e intersetoriais, de forma a 
potencialízar a família como unidade de referência. 
Os serviços oferecidos visam estimular a 
convivência, a socialização e o acolhimento de 
famílias cujo vínculos familiares e comunitários não 
foram rompidos, ísto é, situações consideradas de 
menos complexidade. Neste sentido é verídico 
assegurar: 

A) o Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social foi constituído como referência 
de proteção especial para estimular a 
convivência e o acolhimento de famílias com 
vínculos de complexidade. 

B) o CRAS deve estar disponível, 
indiscriminadamente, para o maior número de 
pessoas vulneráveis socialmente. 

C) o sujeito que precisa de proteção especial de alta 
complexidade deve ser mantido em lugar sigiloso 

D) o CREA e CRAS tem recursos humanos 
suficiente para garantir a política de assistência 
às famílias. 

E) todas as alternativas estão corretas. 

A Saúde Coletiva pode ser considerada como um 
campo de conhecimento de natureza interdisciplinar 
cujas disciplinas básicas são a epidemiologia, o 
planejamento/administração de saúde e as ciências 
sociais em saúde. Estes autores consideram que 
enquanto campo de conhecimento, imerso na 
linguagem, ela esteja no domínio das próprias 
práticas coletivas, organizada intencionalmente pela 
cultura. Com base no escrito, assinale a alternativa 
correta. 

A) Sem a linguagem não se teria a ciência da saúde 
como campo de conhecimento. 

B) O psicólogo social atua na construção do 
conhecimento em benefício da população. 

C) A saúde coletiva ainda é vista com desconfiança 
pela ciência. 

D) A saúde coletiva é considerada como um campo 
de conhecimento e âmbito próprio de práticas. 

E) A ciência produz novas relações sociais e 
fomenta um contexto favorável para a saúde 
coletiva. 

(Questão 47 \ \... ______________________________________ / 

A proposta da saúde coletiva, inegavelmente, 
recupera parte importante do arsenal discursivo da 
medicina preventiva, particularmente a ênfase nas 
então denominadas "ciências da conduta" 
(sociologia, antropologia e psicologia) aplicadas a 
problemas de saúde. Nesse caso, entretanto, o 
conhecimento dos processos socíoculturaís e 
psicossociais destina-se não a facilitar a relação 
médico-paciente ou a gestão institucional em saúde, 
como no movimento precedente, mas sim, a 
possibilitar a integração das equipes de saúde nas 
comunidades "problemáticas", através da 
identificação e cooptação dos agentes e forças 
sociais locais para os programas de educação em 
saúde. Marque a alternativa que concilia com a 
proposta do texto: 

A) o movimento da saúde comunitária possibilita 
uma atuação preventiva. 

B) os autores consideram a saúde coletiva como o 
único recurso para recuperar a medicina. 

C) somente os agentes de saúde possibilitaram a 
integração com a comunidade e efetivação dos 
programas de saúde. 

D) uma nova estrutura propõe a abertura de 
departamentos de medicina preventiva. 

E) a saúde coletiva restaura o discurso de uma 
medicina preventiva, o princípio das ciências da 
conduta aplicadas aos problemas de saúde. 



(Questão 48 -, 

A Organização Mundial da Saúde concebe a saúde 
na adolescência de forma integral, nos aspectos 
físicos, psíquicos e socioculturais. Neste sentido, a 
dependência química e a aplicação preventiva, é 
considerada a partir de uma visão sistêmica de 
educação, no que corresponde à saúde preventiva. 
Assinale a alternativa consonante com o enunciado. 

A) Seguindo uma visão sistêmica de educação para 
a saúde preventiva, a pessoa é tratada como um 
agente que protagoniza a mudança em sua vida 
e não como um delinquente incapaz de mudar a 
situação vivenciada. 

B) O Psicólogo Social tem um trabalho disjunto das 
instituições de assistência sociaL 

C) O Psicólogo Social realiza um trabalho 
preventivo e clínico nos níveis secundários e 
terciários de assistência_ 

D) O papel do Psicólogo Social depende das 
instituições governamentais. 

E) No modelo de educação para a saúde a lógica se 
inverte na luta contra as drogas, buscando 
eliminar os infratores que tornam a droga uma 
oferta tentadora. 

(Questão 4 9-, 

A Tipificação Nacional dos Serviços Assistenciais 
garantidos pela Lei n° 12A35, de 6 de julho de 2011, 
tem como objetivo: 

L A vigilância socioassistencial, que visa analisar 
territorialmente a capacidade protetiva das 
famílias e nela a ocorrência de vulnerabilidades, 
de ameaças, devitimizações e danos. 

IL O amparo às crianças, adolescentes e idosos 
carentes com o apoio de instituições filantropias. 

li L A defesa de direitos, que visa a garantir o pleno 
acesso aos direitos no conjunto das provisões 
socioassistenciais _ 

Está correto o que se afirma em : 

A) I, apenas. 
B) I e 11, apenas. 
C) 11, apenas. 
D) I e 111, apenas. 
E) I, lleiiL 

(Questão so'' 

Marque a alternativa correta em acordo com a Lei n° 
10.216, de 06/04/01, que dispõe sobre a proteção e 
os direitos das pessoas portadoras de transtornos 
mentais e redireciona o modelo assistencial em 
saúde mentaL 

A) Definir que somente os serviços de natureza 
jurídica pública não poderão executar as 
atribuições de supervisão e de regulação da rede 
de serviços de saúde mental. 

B) Estabelecer que os Centros de Atenção 
Psicossocial poderão constituir-se nas seguintes 
modalidades de serviços: CAPS I, CAPS 11 e 
CAPS 111, definidos por ordem crescente de 
porte/complexidade e abrangência populacional, 
conforme disposto nesta Portaria. 

C) A equipe técnica mínima na atuação no CAPS 111, 
para atender pacientes por turno, em regime 
intensivo, compõe-se somente por médicos 
psiquiatras e enfermeiro com formação em saúde 
mentaL 

D) Estabelecer que os CAPS I, 11, 111, CAPS I li e 
CAPS ad li deverão estar capacitados para o 
acompanhamento dos pacientes de forma 
intensiva, semi-intensiva e não-intensiva, 
obrigando a Prefeitura a disponibilizar dentro de 
limites quantitativos mensais que serão fixados 
em ato normativo da Secretaria de Assistência à 
Saúde do Ministério da Saúde. 

E) A Lei n° 10216, de 06/04/01 estabelece que a 
criação do CAPS é obrigatoriedade do Ministro 
da Saúde. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cill--



(Questão 51 /!-----------------

A psicologia da saúde nasce em uma época em que 
havia uma orientação clara e positiva da sociedade 
em relação a saúde. No Brasil seu desenvolvimento é 
recente, principalmente nos anos 70, quando as 
instituições responsáveis pela saúde constituem um 
novo campo de atuação para o profissional de 
psicologia, recorrendo aos conhecimentos 
provenientes de todas as áreas da Psicologia. Sobre 
sua história verifica-se que é correto afirmar: 

A) uma orientação positiva da Saúde, que é 
formalmente definida no documento constitutivo 
da Organização Mundial de Saúde, como um 
estado de bem-estar físico mental e social 
completo e não somente a ausência de doença 
ou incapacidade. 

B) incluir no projeto de vida novos hábitos e atitudes 
com relação a saúde e comportamento que 
promovam a saúde preventiva. 

C) constituir-se como intervenção direta nos 
contextos sociais que apresentam 
vulnerabilidades e exclusão. 

D) o primeiro nível de intervenção psicológica só é 
possível nos serviços deAPS. (Atenção Primária 
de Saúde). 

E) todas as alternativas estão incorretas. 

(Questão 52., 

O "campo" pode ser definido como a totalidade dos 
fatos coexistentes em processo de mútua 
interdependência. Kurt Lewin ao delinear a estrutura 
da personalidade por intermédio de esquemas 
espaciais, no qual o indivíduo constitui um campo 
delimitado e inserido no ambiental, com o qual 
integra-se e configura uma relação parte-todo. O 
momento posterior é denominado de Campo 
Holístico Relaciona!, que representa a realidade 
inserida em outra mais ampla, com a qual se encontra 
inter e intra-relação. No desenrolar da interação fluida 
entre os campos é possível a ampliação da visão do 
ser sobre si, o outro e o ambiente, que por sua vez 
situa o sujeito no tempo e espaço e assim, realize-se 
como ser no mundo. 

I. A personalidade, segundo Kurt Lewin, é 
estruturada por meio de esquemas espaciais. 

11. O indivíduo e o meio constituem-se como 
elementos independentes formando um novo 
espaço vital. 

111 Um modelo de campo Holístico Relaciona! é uma 
forma de compreensão total sobre o indivíduo. 

IV. Max Wertheimer, Wolfgang Kiihler e Kurt Koffka 
iniciaram a Psicologia da Gestalt, direcionando
se primeiramente às áreas da percepção, 
aprendizagem e solução de problemas, com 
ênfase na existência de leis da organização e da 
experiência individual. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

A) I. 
B) lell. 
C) I e IV. 
D) l,lleiV. 
E) IV. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------em--



O psicodiagnóstico é um processo cientifico, limitado 
no tempo, que utiliza técnicas e testes psicológicos 
(input), em nível individual ou não, seja para entender 
problemas à luz de pressupostos teóricos, identificar 
ou não, seja para entender problemas à luz de 
pressupostos teóricos, identificar e avaliar aspectos 
específicos, seja, para classificar o caso e prever seu 
curso possível, comunicando os resultados (output), 
na base dos quais são propostas soluções, se for o 
caso. Como o psicodiagnóstico é classificado no 
texto? 

A) é qualificado como processo científico, pois deve 
partir de um levantamento prévio de hipóteses as 
quais serão tidas como verdadeiras ou falsas. 

B) é um processo científico que se caracteriza pela 
negação das provas, 

C) enquanto plano avaliativo se estabelece com 
embasamento nos modelos então, estabelecidos 
e por sua eficiência são aceitos pela ciência. 

D) baseia-se em um contrato de trabalho, entre 
paciente e psicólogo, pode-se considerar que 
este está simplesmente limitado no tempo. 

E) com dados iniciais, uma vez que se mostrem 
suficientes, permitem um plano de avaliação do 
paciente e das sessões. 

Analise os conceitos da Psicologia Social que estão 
implicados nas questões abaixo e marque a 
alternativa correta. 

A) O conceito de Gestalt envolve a relação entre o 
todo e suas partes, promovendo interconexões 
harmoniosas e coerentes, formando uma 
unidade significativa. 

B) Kurt Koffka iniciara a Psicologia da Gestalt, 
direcionando-se primeiramente às áreas da 
percepção, aprendizagem e solução de 
problemas, com ênfase na existência de leis da 
organização e da experiência individuaL 

C) L. S. Vigotski é reconhecido como o pioneiro da 
psicologia do desenvolvimento. 

D) O aprendizado das crianças começa muito antes 
de elas frequentarem a escola. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

(Questão 55., 

O desenvolvimento de uma capacidade específica 
raramente significa o desenvolvimento de outras. 
Aprendizado é mais do que a aquisição de 
capacidade para pensar sob várias coisas. O 
aprendizado não altera nossa capacidade global de 
focalizar a atenção; ao invés disso, no entanto, 
desenvolve várias capacidades de focalizar a 
atenção sobre várias coisas. O aprendizado é mais 
do que aquisição de capacidade para pensar; é 
aquisição de muitas capacidades especializadas 
para pensar sobre várias coisas. 
Em acordo com o texto assegura-se que: 

A) o aprendizado não altera nossa capacidade 
global de focalizar a atenção. 

B) teóricos como Koffka e os gestaltistas se opõem 
a ideia de que a influência do aprendizado nunca 
é específica. 

C) os psicólogos demonstram que uma pessoa só 
consegue pensar o que está no nível de 
desenvolvimento. 

D) aprender é adquirir muitas capacidades e 
especialidades que habilitem a criança a pensar 
sobre várias coisas. 

E) o aprendizado humano pressupõe uma natureza 
social que o determina. 



Recorrendo à etimologia do termo pathos é possível 
entender as transformações e sentidos que as 
concepções seguiram no decorrer do tempo. O 
conceito de palhas traz consigo possibilidades e 
problemas mais amplos que o sentido de doença, 
sem limitar-se a um único campo de estudos como a 
palavra "patologia" indica. A investigação cautelosa 
leva a conclusão de que se trata de uma dimensão 
essencialmente humana. O termo Palhas é 
entendido enquanto disposição (Stimmung) 
originária do sujeito que está na base do que é próprio 
do humano. Deste modo, o palhas perpassa toda a 
dimensão humana, permeando o universo do ser O 
autor ainda frisa que não seria então, uma surpresa 
redescobrir o palhas como estando na base da 
filosofia que influenciou toda a construção do mundo 
moderno e, em especial, da ciência: a filosofia grega. 
Em relação ao texto, assinale a alternativa correta: 

A) O termo palhas originalmente é entendido como 
disposição afetiva para uma pathologia no 
humano. 

B) O conceito de palhas traz consigo possibilidades 
e problemas mais amplos que o sentido de 
doença, sem limitar-se a um único campo de 
estudos como a palavra "patologia" indica. 

C) A disposição originária do ser humano faz parte 
da sua própria essência. 

D) O conceito de pathos é entendido como uma 
base filosófica para o afetivo. 

E) O termo palhas é passível de entendimento em 
nossos dias, como componente da dimensão 
humana. 

(Questão 
'-
O CRAS é uma unidade de proteção social básica do 
SUAS, que tem por objetivo prevenir a ocorrência de 
situações de vulnerabilidades e riscos sociais nos 
territórios, por meio do desenvolvimento de 
potencialidades e aquisições, do fortalecimento de 
vínculos familiares e comunitários, e da ampliação do 
acesso aos direitos de cidadania. O CRAS tem como 
atribuição fornecer informações para o órgão gestor 
municipal e assim subsidiar o SUAS. Marque a 
alternativa que corresponde às atribuições do CRAS. 

A) Fornecer subsídios para a elaboração do Plano 
Municipal de Assistência SociaL 

B) Contribuir no planejamento, monitoramento e 
avaliação dos serviços ofertados no CRAS. 

C) Alimentar os Sistemas de Informação do SUAS. 
D) Favorecer os processos de formação e 

qualificação da equipe de referência. 
E) Todas as sentenças são verdadeiras. 

(Questão 58;}-----------------

A organização do saber uma vez constituído pela 
psicologia social é a concretização teórica. E neste 
sentido o CRAS atua preventivamente, promovendo 
a vida, e principalmente as potencialidades da vida. A 
ação que provém do conhecimento possibilita ao 
psicólogo social, em contexto interdisciplinar na 
comunidade em geral e nos mais diversos grupos 
étnico-raciais, religiosos, de gênero, de orientação 
sexual ou de classes sociais, realizar políticas 
públicas e projetos nas áreas sociais. De acordo com 
o texto é competência do psicólogo social: 

A) atuar em consonância com as diretrizes e 
objetivos da PNAS e da Proteção Social Básica 
(PSB), cooperando para a efetivação das 
políticas públicas de desenvolvimento social e 
para a construção de sujeitos cidadãos. 

B) operar de forma integrada com o contexto local, 
com a realidade municipal e territorial, 
fundamentada em seus aspectos sociais, 
políticos, econômicos e culturais. 

C) em sua ação identificar e potencializar as 
soluções psicossociais, de forma individual ou 
grupal, fazendo intervenções nas esferas 
individual, familiar, grupal e comunitária. 

D) a preferência no atendimento deve ser aos casos 
e estados de maior vulnerabilidade e em risco 
psicossociaL 

E) todas as alternativas estão corretas. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cill--



(Questão 59-, 

Não existe ação moral particular que não se refira à 
unidade de uma conduta moral; nem conduta moral 
que não implique a constituição de si mesmo como 
sujeito moral; nem tampouco constituição do sujeito 
moral sem "modos de subjetivação", sem uma 
"ascética" ou sem "práticas de si" que as apoiem. A 
ação moral é indissociável dessas formas de 
atividades sobre si, formas essas que não são menos 
diferentes de uma moral a outra do que os sistemas 
de valores, de regras e de interdições. 

L Na contemporaneidade pode-se considerar a 
clínica psicologia como um dispositivo de 
subjetivação, portanto, uma dimensão ética. 

I L Para Foucault todo sistema moral possui um 
conjunto de "práticas de si" a ele associado, e por 
via destas o indivíduo se constitui enquanto 
sujeito ético. 

111 Os limites éticos da análise determinam a práxis 
do psicólogo social. 

Na perspectiva do texto é correto o que se afirma em: 

A) l,apenas. 
B) I e 11, apenas. 
C) I e 111, apenas. 
D) I, li e li L 
E) 11, apenas. 

(Questão 60; 

A Política Nacional de Assistência Social tem em seu 
projeto político pedagógico a radicalização dos 
modos de gestão e financiamento da política de 
Assistência SociaL E como compromisso ético
político cada vez mais implicado com a produção de 
bem-estar bio-psicossocial, cada vez mais 
comprometido com a promoção da vida. Para uma 
atuação ética e política, compreende-se ser 
imprescindível a identificação e apropriação, 
enquanto profissional, e crença no que se faz, mesmo 
diante da adversidade e desafios inerentes a ela. Os 
princípios que orientam a prática do psicólogo no 
CRAS,são: 

L Agir de modo integrado à perspectiva 
interdisciplinar, em especial nas interfaces entre 
Psicologia e o Serviço Social, buscando a 
interação de saberes e a complementação de 
ações, com vista à maior resolutividade dos 
serviços oferecidos_ 

IL Com ações integradas ao contexto local, com a 
realidade municipal e territorial, fundamentada 
em seus aspectos sociais, políticos, econõmicos 
e culturais. 

IIL Atuar baseado na leitura e inserção no tecido 
comunitário, para melhor compreendê-lo, e 
intervir junto ao poder público. 

Está correto o que se afirma em: 

A) I, apenas. 
B) I e 11, apenas. 
C) llelll,apenas. 
D) 11, apenas. 
E) I, ll,e IIL 
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