PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DA PRATA
Estado de São Paulo

CONCURSO PÚBLICO
01/2019

PSICÓLOGO

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM.
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA.
 Desligue o celular e outros aparelhos.
 Este Caderno de Questões contém 30 (trinta) questões da Prova do seu Cargo. Verifique se este
caderno corresponde com a sua opção de inscrição.
 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões.
Responda a todas as questões.
 Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões após o tempo mínimo de permanência
na sala de Provas.
 Você deve assinar a Folha de Respostas. Confira todos os seus dados (Nome, RG, Data de
Nascimento) e assine no campo indicado para assinatura.
A não assinatura por parte do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática
do mesmo.
 Para preenchimento da Folha de Respostas, utilize caneta esferográfica azul ou preta.
 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão.
 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o
exemplo:
 Assinale apenas uma alternativa para cada questão. Mais de uma marcação anulará a resposta.
 Não será permitido substituir a Folha de Respostas. Não rasure, amasse ou dobre a Folha.
 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova.
 A prova terá duração de 2 horas.
O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora.
 Sairão simultaneamente os 3 (três) últimos candidatos de cada sala. Havendo insistência por parte
do candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Concurso Público.
 Deixe sobre a carteira apenas RG, Caneta, Lápis e Borracha.
 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala.
BOA PROVA !
REALIZAÇÃO
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¿?
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Leia o trecho da crônica “Hobbies” de Luis Fernando
Veríssimo para responder às questões 04 e 05.

01
Com as alterações climáticas mundiais que tem sido
apontadas por diversos canais de comunicação (em
especial o aquecimento global), a Ecologia tomou
proeminência, como disciplina ligada à Biologia. Sobre
estes conceitos, assinale a alternativa errada:
(A)

Alteração climática diz respeito a mudanças de
temperatura, precipitação, nebulosidade e outros
fenômenos climáticos em relação às médias
históricas que tem sido registradas.

(B)

Ecologia é a ciência que estuda as relações dos
seres vivos entre si ou com o meio orgânico ou
inorgânico no qual vivem.

(C)

Por ser muito específica, não se pode considerar
que a Ecologia estude e discuta as relações
recíprocas entre o homem e o seu meio moral, social
e econômico.

(D)

Alteração climática (ou mudança climática) refere-se
à variação do clima em escala global ou dos climas
regionais da Terra ao longo do tempo.

02
A pintura é uma das mais belas formas da Arte se
expressar, podendo comunicar emoções, sentimentos ou
até mesmo fatos históricos relacionadas à época em que
foi concebida. Muitos pintores brasileiros ficaram
famosos não só em nossos país mas também no
estrangeiro. Abaixo temos, em quatro alternativas, quatro
obras plásticas muito conhecidas, antecedendo o nome
de pintores igualmente célebres. Assinale a alternativa
cuja obra nomeada não pertence ao artista apontado, e
sim a outro pintor famoso.
(A)

Abaporu – Tarsila do Amaral.

(B)

Baile Popular – Di Cavalcanti.

(C)

Operários – Anita Malfatti.

(D)

Criança Morta – Cândido Portinari.

03
Barack Obama, que serviu como 44º Presidente dos
Estados Unidos, pode ser considerado o mais popular
entre os políticos democratas americanos e um dos mais
admirados do mundo. Assinale abaixo a alternativa que
contém incorreção sobrea biografia este importante
personagem do cenário mundial:
(A)

Depois de deixar a Presidência Obama tem
realizado palestras e debates pelo mundo, cobrando
cachês de até 400 mil dólares, o salário anual do
Presidente dos Estados Unidos.

(B)

Barack Obama foi Presidente de 2009 a 2017.

(C)

Obama foi o terceiro afro-descendente a ocupar o
cargo de Presidente da nação mais poderosa do
planeta.

(D)

Este advogado, nascido em 1961 no Havaí, é
casado com a também advogada Michelle Obama.

A maior coleção particular de pizzas do mundo
pertence ao jurista Domenico Corolário, de São Paulo,
que desenvolveu um método para preservá-las,
semelhante, segundo ele, ao embalsamamento. O doutor
Corolário começou com uma de mussarela (sic) e molho
de tomate simples, tamanho médio, para viagem. Levou
para casa, esqueceu-se de comê-la e duas semanas mais
tarde encantou-se com aquela coisa redonda, colorida e
incomível e teve a ideia da coleção. Hoje viaja sempre
que pode à procura de pizzas diferentes e tem
correspondentes em todo o mundo, que lhe enviam
espécimens novos. Quais são seus exemplares mais
raros?
- Bem, tenho uma pizza de bacalhau, páprica e
creme de leite. Esta aqui de creme de abacate, anchovas,
azeitona, rodelas de tomate e caramelo. Esta de mamão,
bacon e... Mas você está ficando verde!
VERÍSSIMO, Luis Fernando. Novas comédias da vida privada, Porto Alegre, L&PM,
1996, p.325.

04
Os referentes dos termos em destaque no texto são,
respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)

São Paulo, pizzas, Domenico Corolário, casa.
Domenico Corolário, pizzas, método, uma de
mussarela e molho de tomate.
São Paulo, pizzas, método, casa.
Domenico Corolário, pizzas, Domenico Corolário,
uma de mussarela e molho de tomate.

05
A palavra incomível pode ser substituída, sem prejuízo
de sentido no texto, por:
(A)
Intragável.
(B)
Impassível.
(C)
Indigerível.
(D)
Insaciável.

Para responder a questão 06, leia o seguinte poema de
Carlos Drummond de Andrade:
Oficina Irritada
Eu quero compor um soneto duro
como poeta algum ousara escrever.
Eu quero pintar um soneto escuro,
seco, abafado, difícil de ler.
Quero que meu soneto, no futuro,
não desperte em ninguém nenhum prazer.
E que, no seu maligno ar imaturo,
ao mesmo tempo saiba ser, não ser.
Esse meu verbo antipático e impuro
há de pungir, há de fazer sofrer,

IPEFAE
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Considere as
propaganda:

tendão de Vênus sob o pedicuro.
Ninguém o lembrará: tiro no muro,
cão mijando no caos, enquanto Arcturo,
claro enigma, se deixa surpreender.
(Carlos Drummond de Andrade. Claro Enigma. Nova Aguilar, 1988.)

06
O poeta usa o pretérito mais-que-perfeito do indicativo,
numa das estrofes, para
(A)

marcar o poema que gostaria de compor no
momento em que enunciava tal desejo.
denotar a suposição do eu-lírico entre o ser e o não
ser.
explicitar uma ousadia até então nunca escrita.
postergar a lembrança do poema para um tempo
futuro.

(B)
(C)
(D)

Leia a seguinte manchete, publicada no site 1News em
18/12/2018, para responder às questões 07 e 08.

seguintes afirmações

a

respeito da

I-

“Ela” faz referência a “mãe”, articulando o
texto com a imagem da publicidade.

II -

O pronome “que”, no texto,
respectivamente, “Ela” e “você”.

III -

O uso da conjunção “mas” reforça “precisava”
em contraposição a “não precisava”.

IV -

A locução “vai dizer” poderia ser substituída,
sem prejuízo de sentido, por “diria”.

retoma,

É correto apenas o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II.
II e III.
III e IV.
I e IV.

Texto para as questões 10 e 11

“Luto na música: perda de Roberto Carlos perto do natal
comove o Brasil”

SE TIVER UMA GUERRA
NUCLEAR, A VIDA DAS
BARATAS VAI FICAR
DIFÍCIL!

BARATAS NÃO
RESISTEM À
RADIAÇÃO?

07
A ambiguidade da manchete ocorre, sintaticamente, pois:
(A)

Roberto Carlos pode ser sujeito ou objeto indireto
perda.
De Roberto Carlos pode ser adjunto adnominal
complemento nominal de perda.
Roberto Carlos pode ser sujeito ou objeto direto
perda.
De Roberto Carlos pode ser adjunto adverbial
oração ou complemento nominal de perda.

(B)
(C)
(D)

de
SIM !

ou
MAS QUEM

de

VAI PRODUZIR
O LIXO ?

da

08
Assinale a alternativa que desfaz a ambiguidade do texto.
(A)

Brasil fica comovido com a perda de Roberto Carlos
perto do natal.
Luto na música: perda do Roberto Carlos perto de
natal comove o Brasil.
Perda sofrida por Roberto Carlos perto do natal
comove o Brasil.
Brasil se comove perto do natal pela perda de
Roberto Carlos.

(B)
(C)
(D)

09

FONTE: https://deposito-de-tirinhas.tumblr.com/post/139554811157/por-fernandogonsales

10
Assinale a alternativa que apresenta uma reescrita do
texto do segundo quadro adequada à norma culta da
língua portuguesa.
(A)
(B)
(C)
(D)

Baratas não suportam a raios radioativos?
Baratas não suportam à radiação?
Baratas não suportam à raios radioativos?
Baratas não suportam a radiação?

11
Considere as seguintes afirmativas sobre a tira de
Fernando Gonsales:

FONTE: https://acontecendoaqui.com.br/propaganda/marcca-cria-campanhapublicitaria-de-dia-das-maes-para-fcdlsc

IPEFAE

I-

A conjunção se estabelece uma relação de
condição entre a guerra nuclear e a piora de
vida para as baratas.

II -

Difícil é objeto direto de vai ficar e indica o
estado de vida das baratas após a guerra.

III -

A conjunção mas introduz uma consequência
que a falta de lixo trará à vida das baratas.
2/
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No último quadro, quem é sujeito da oração
que tem o lixo como objeto direto.

É correto apenas o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)

I e II.
III e IV.
I e IV.
II e III.

MATEMÁTICA

¿?

12
Observe a proposição abaixo e responda.
Y não é um número primo.

ÁREA PARA RASCUNHO

Qual proposição é logicamente equivalente?
(A)
(B)
(C)
(D)

X não é um número par.
X é um número ímpar e Y é um número par.
Se Y é maior que um, então Y é um número par.
Y é um número ímpar.

Leia o enunciado a seguir e responda às questões 13 e
14.
Em uma cidade turística, há um teleférico que conecta a
praça central da cidade a um mirante. A cabine teleférica
realiza seu trajeto guiada por um trilho de 1225 metros de
extensão, deslocando-se a uma velocidade média de 6
metros por segundos. Medido horizontalmente, sempre
em relação à mesma altitude de partida, o deslocamento
totaliza 980 metros.
13
Qual é, aproximadamente, o tempo total da viagem?
(A)
(B)
(C)
(D)

2 minutos e 20 segundos
3 minutos e 40 segundos
4 minutos e 15 segundos
6 minutos e 30 segundos

ÁREA PARA RASCUNHO

14
Qual a altitude total percorrida do ponto de partida ao
ponto de chegada?
(A)
(B)
(C)
(D)

IPEFAE

1245 metros
980 metros
735 metros
540 metros
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ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
15
A Psicologia é uma disciplina estimulante, dinâmica, que
nos interpela a todo instante, e que tem crescido
enormemente nas últimas décadas. Pode-se afirmar, em
grande medida, que a mesma pretende ter natureza
científica, rigorosa, demonstrando as vantagens do
empirismo sobre o senso comum e a especulação
acrítica. Observa-se que a Psicologia possui diversidade
teórica ampla, constituindo esta faceta uma de suas
maiores forças, e desenvolve-se como campo de estudo
dentro de contextos históricos e sociais: o espírito dos
tempos tem moldado a evolução da Psicologia e seu
progresso deixa marcas em nossa sociedade. Assinale
abaixo o tema relacionado ao campo de estudo da
Psicologia que contém erro em sua formulação:
(A)

O comportamento é determinado por causas
múltiplas, sendo os processos comportamentais de
natureza complexa e sendo como que uma regra a
causação multifatorial.

(B)

A conduta das pessoas é modelada pela herança
cultural; dito de outro modo, os fatores culturais
regram os processos psicológicos, e o ponto de vista
da cultura própria de alguém pode distorcer sua
interpretação do comportamento de pessoas de
outras culturas.

(C)

(D)

Hereditariedade e ambiente influenciam cada qual
ou conjuntamente o comportamento, apesar de
existir pouca ou quase nenhuma evidência desta
interação.
A experiência de mundo da pessoa segue
eminentemente
princípios
subentendidos
na
universal subjetividade da experiência humana:
cada indivíduo enxerga o mundo através de suas
‘lentes’ pessoais.

16
As noções de sensação e percepção são fulcrais,
medulares para todo aquele ou aquela que inicia seus
estudos em Psicologia.
Neste espírito, analise as
afirmativas I e II abaixo, assinalando em seguida a
alternativa correta sobre as mesmas:
I-

Não há correspondência de um a um entre o
impulso sensorial e a experiência de percepção
do mundo. A percepção é um processo ativo em
que as pessoas organizam e interpretam a
informação recebida pelos sentidos.

II–

As pessoas frequentemente percebem o mesmo
evento de maneiras muito diferentes. Podemos
afirmar que as experiências individuais do
mundo são objetivas tendo em vista que o
processo de percepção não é inerentemente
subjetivo.

(A)

A afirmativa I
errada.

(B)

A afirmativa
errada.

IPEFAE

está certa e a afirmativa

II está

II está certa e a afirmativa

I está

(C)

As duas afirmativas I e II estão erradas

(D)

As duas afirmativas I e II estão certas.

17
Uma área de investigação tradicional em Psicologia é a
que discute os motivos subjacente às ações humanas. A
partir deste domínio, analise as afirmações I e II abaixo e
assinale em seguida a alternativa correta sobre estas
duas afirmações.
I-

Motivos podem ser considerados como as
necessidades, carências, interesses e desejos
que impulsionam as pessoas em certas direções.
Outro modo de afirmar isso é dizer que
motivação
não
envolve
comportamento
direcionado a um objetivo, a uma meta.

II-

Há inúmeras abordagens teóricas sobre
motivação, que diferem basicamente em sua
ênfase à motivação inata, de base biológica, ou à
motivação aprendida, de base social.

(A)

A afirmativa I
errada.

está certa e a afirmativa II

está

(B)

A afirmativa II
errada.

está certa e a afirmativa I

está

(C)

As duas afirmativas I e II estão certas.

(D)

As duas afirmativas I e II estão erradas.

18
Pode-se conceituar ‘religião’ como um sistema
organizado de crenças, práticas, rituais e símbolos
projetados para auxiliar a proximidade do indivíduo com
o sagrado ou transcendental, e ‘espiritualidade’ como
uma busca pessoal de respostas sobre o significado da
vida e o relacionamento com o sagrado ou
transcendente. Práticas, procedimentos religiosos e/ou
espirituais e crenças correlatas constituem uma parte
importante da cultura e dos esquemas mentais utilizados
por pessoas e grupos para dar forma a determinados
processamento de informações, interpretações e
julgamentos. Para a Organização Mundial da Saúde
(OMS) o bem-estar espiritual é uma dimensão do estado
de saúde, junto às dimensões corporais, psíquicas e
sociais.
Neste contexto, analise as decorrentes afirmativas I e II
abaixo, assinalando em seguida a alternativa correta:
I–

Por considerar as experiências místicas e
meditativas como processos mensuráveis e
quantificáveis, com base nas evidências
acumuladas na literatura e na prática médica, a
OMS, por meio do grupo de Qualidade de Vida,
incluiu em seu instrumento genérico de
avaliação de qualidade de vida o domínio
Religiosidade,
Espiritualidade
e
Crenças
Pessoais com 100 itens.

I–

A maioria dos estudos que investigou a relação
entre a religiosidade/espiritualidade e a saúde
mental revelou, por outro lado, e de um modo
algo paradoxal, que níveis mais elevados de
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díspares, muitos algo ‘criativos’,
multiformes destinos na vida.

participação religiosa estão associados com
menor bem-estar e saúde mental.
(A)

A afirmativa I está certa e a afirmativa II está errada.

(B)

A afirmativa II está certa e a afirmativa I está errada.

(C)

As duas afirmativas I e II estão certas.

(D)

As duas afirmativas I e II estão erradas.

19
A linguagem representa um papel fundamental no
comportamento humano, constituindo para muitos a
melhor característica que distingue humanos dos outros
seres viventes. A linguagem consiste em símbolos que
contém significados, mais regras para combinar aqueles
símbolos, que podem ser usados para gerar uma infinita
variedade de mensagens. Considere abaixo as
alternativas que descrevem algumas propriedades
fundamentais dos sistemas de linguagem, e assinale
aquela alternativa onde a propriedade foi descrita
erroneamente:
(A)

A linguagem é simbólica, significando que as
pessoas usam sons falados e palavras escritas para
representar objetos, ações, eventos e ideias. A
natureza simbólica da linguagem restringe
grandemente o que as pessoas podem comunicar.
Os símbolos de linguagem não são flexíveis: objetos
de alguma forma diferentes não podem ser
chamados pelo mesmo nome.

(B)

A linguagem é semântica ou significativa. Os
símbolos utilizados na linguagem são arbitrários, no
sentido de que não existe uma relação implícita
entre a aparência e o som das palavras e os objetos
que elas representam.

(C)

A linguagem é reprodutiva. Um número limitado de
símbolos pode ser combinado numa variedade
infinita de maneiras que geram inúmeras novas
mensagens. Todos temos um “estoque” de
sentenças, mas a cada dia criamos sentenças que
nunca foram ditas anteriormente.

(D)

A linguagem é estruturada. Embora as pessoas
possam gerar um sem-número de sentenças, estas
devem estar estruturadas num número limitado de
maneiras: há regras que governam o arranjo das
palavras em frases e sentenças, sendo assim,
decorre que alguns arranjos são aceitáveis, outros
não. Mas é precisamente esta estruturação da
linguagem que permite que as pessoas sejam
criativas com as palavras e ainda se entendam
mutuamente.

20
Tradicionalmente os Psicólogos tem estado mais
interessados no estudo do Desenvolvimento durante o
período da infância, mas enquanto processo, o
desenvolvimento dura a vida toda. Assinale abaixo a
afirmativa incorreta quanto a este importante campo de
estudo:
(A)

IPEFAE

Ao investigar o desenvolvimento humano os
psicólogos tentam compreender como as pessoas
chegam aos grandemente diversos, por vezes

e

em

geral

(B)

Dois temas permeiam o estudo do desenvolvimento
humano: transição e continuidade.

(C)

Pode-se conceituar ‘desenvolvimento’ como a
sequência das modificações relacionadas à idade
que ocorrem a uma pessoa, desde a concepção até
a morte.

(D)

‘Desenvolvimento’ constitui um processo algo
desordenado e não-cumulativo que abrange muito
mais as mudanças biológicas do que as
comportamentais, mas todas decorrentes do natural
envelhecimento das pessoas.

21
A Lei Federal nro. 8.069/1990 (Estatuto da Criança e do
Adolescente) estabelece no seu Título V – Do Conselho
Tutelar, em seu Capítulo I – Disposições Gerais, no
Artigo 133, os requisitos para candidatura a membro do
Conselho Tutelar. Assinale nas alternativas abaixo o
requisito não contemplado no referido artigo:
(A)

Participação ativa em entidade social benemérita.

(B)

Reconhecida idoneidade moral.

(C)

Idade superior a vinte e um anos.

(D)

Residir no município.

22
A Psicologia da Personalidade pode ser definida como o
estudo científico das forças psicológicas que tornam as
pessoas únicas. O estudo da Personalidade é uma das
mais tradicionais da Psicologia, e é caracterizada por
enorme diversidade teórica: existem literalmente ‘dúzias’
de teorias interessantes. Em geral, a Personalidade não é
estudada em termos de conceitos não-psicológicos,
como ganhos e perdas, almas e espíritos ou moléculas e
eletromagnetismo. Sobre este importante subcampo da
Psicologia, analise as afirmativas abaixo, assinalando
qual a incorreta:
(A)

Pode-se afirmar, grosso modo, que ‘Personalidade’
refere-se à constelação singular de traços de
comportamento consistentes de um indivíduo.

(B)

Um ‘traço de personalidade’ é uma tendência
duradoura a comportar-se de determinada forma em
uma diversidade de situações.

(C)

Ao se discutir cultura e personalidade, pode-se
averiguar que nosso comportamento é influenciado
pela nossa herança cultural.

(D)

O estudo da personalidade não enfatiza o contexto
histórico-cultural
no qual a Psicologia se
desenvolve.

23
A Psicologia da Personalidade abarca o trabalho de
inúmeros estudiosos, cooperando para conformar ao
menos oito perspectivas básicas da personalidade, entre
elas, por exemplo, a perspectiva interacionista pessoasituação sobre a Personalidade, as perspectivas
biológicas da Personalidade, e as perspectivas do traço e
da habilidade sobre a Personalidade, entre outras. É
importante para o profissional Psicólogo, conhecendo as
linhas gerais das perspectivas principais, identificar
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conjuntamente
os
importantes
profissionais,
pesquisadores e estudiosos que contribuíram com cada
formulação. Podemos, grosso modo, em grande medida,
identificar as escolhas epistemológicas de determinado
autor de um livro que discuta a Personalidade, ao
averiguar o rol de estudiosos e investigadores listados
na bibliografia da sua obra. Dito de outra maneira,
analisando as obras/autores que são discutidas em
determinado livro, podemos ter uma noção da filiação, da
abordagem, da perspectiva de personalidade que o autor
adota em seu trabalho. Em cada alternativa abaixo,
compare os nomes de importantes autores e a
abordagem aludida. Assinale a alternativa que contém
autores que não pertencem à respectiva perspectiva
citada.
(A)

Perspectivas
analítica
e
neoanalítica
da
Personalidade – S. Freud, Carl G. Jung, Alfred Adler,
Margareth Mahler, Erick Erikson, Heinz Kohut, Anna
Freud, Karen Horney.

(B)

Perspectivas behaviorista e da aprendizagem da
Personalidade – John B. Watson, B.F. Skinner, John
Dollard, Neal Miller, Robert Sears, Clark Hull.

(C)

Perspectivas cognitivas e socio-cognitivas da
Personalidade – Gordon Allport, Paul Costa Jr., R. B.
Catell, Robert McCrae, Konrad Lorenz, Mark Snyder.

(D)

Perspectiva Humanista e Existencial sobre a
Personalidade – Erich Fromm, Rollo May, Viktor
Frankl, Abraham Maslow.

24
A Resolução CNAS nro. 109, de 11 de novembro de 2009
(Tipificação Nacional Serviços Socioassistenciais) conforme elencado no artigo 1º e detalhado no ANEXO,
em seu item III – Serviços de Proteção Social Especial de
Alta Complexidade, abrange no sub-item ‘d’ – Serviço
de Proteção em Situações de Calamidades Públicas e de
Emergências, atividades que, entre outros objetivos,
visam assegurar a realização de articulações e a
participação em ações conjuntas de caráter intersetorial
para a minimização dos danos ocasionados e o
provimento das necessidades verificadas. Conforme
citado no serviço, o impacto social esperado pelas
atividades deste sub-item ‘d’ seria contribuir para
(ASSINALE A ALTERNATIVA ERRADA):
(A)

Minimização dos danos;

(B)

Proteção social a indivíduos e famílias;

(C)

Reconstrução das condições de vida familiar e
comunitária;

(D)

Provisão
de
treinamento,
orientação
e
conscientização para diminuir/remover as chances
de recorrência da calamidade.
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A Resolução CNAS nro. 109, de 11 de novembro de 2009
(Tipificação Nacional Serviços Socioassistenciais) apresenta em seu ANEXO, no item 1. −
Matriz
padronizada para fichas de serviços socioassistenciais −
como que um ‘glossário’, contendo as diversas
definições dos termos utilizados na descrição dos
serviços abarcados na Resolução. Por exemplo, entre os
termos listados, “UNIDADE” significa “Equipamento
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recomendado
para
socioassistencial”.

a

realização

do

serviço

Analise nos tópicos I e II abaixo contendo outros dois
termos, e a definição dos mesmos, assinalando em
seguida a alternativa correta que se aplica com relação a
estas afirmativas:
I-

ARTICULAÇÃO EM REDE – Sinaliza a
completude de atenção hierarquizada em
serviços de vigilância social, defesa de direitos e
proteção básica e especial de assistência social
e dos serviços de outras políticas públicas e de
organizações privadas. Indica a conexão de cada
serviço com outros serviços, programas,
projetos e organizações dos Poderes Executivo e
Judiciário e organizações não governamentais.

II-

IMPACTO SOCIAL ESPERADO – Trata dos
resultados e dos impactos esperados de cada
serviço e do conjunto dos serviços conectados
em rede socioassistencial. Projeta expectativas
que vão além das aquisições dos sujeitos que
utilizam os serviços e avançam na direção de
mudanças positivas em relação a indicadores de
vulnerabilidades e de riscos sociais.

(A)

A afirmativa I está certa e a afirmativa II está errada.

(B)

A afirmativa II está certa e a afirmativa I está errada.

(C)

As duas afirmativas I e II estão certas.

(D)

As duas afirmativas I e II estão erradas.
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O documento do CREPOP (Centro de Referência Técnica
em Psicologia e Políticas Públicas)
“Referências
Técnicas
para
atuação
do(a)
psicólogo(a)
no
CRAS/SUAS” ( Brasília: Conselho Federal de Psicologia,
2007, 2ª. ed/ reimpressão junho de 2008, p. 14 ) afirma, no
item I – Dimensão ético-política da Assistência Social,
que
“Reconhecer a trajetória percorrida pela
Assistência Social nas últimas duas décadas
instrumentaliza-nos para enfrentar os desafios próprios
de processos de mudanças e transformações sociais
que, queremos nós, não sejam superficiais nem ‘de
fachada’. Os processos gerados a partir da Constituição
Federal de 1988, no que dizem respeito à Assistência
Social, tiveram implicações fundamentais, uma vez que
colocaram suas ações articuladas com a Saúde e a
Previdência Social. Constituiu-se assim, o Sistema
Brasileiro de Seguridade Social, a partir do qual, desde
1.993, com a vigência da Lei Orgânica da Assistência
Social (LOAS), esta passa a ser reconhecida enquanto
política pública ( ... ) “.
Considere neste contexto, as decorrentes afirmativas I e I
abaixo, e assinale em seguida a alternativa que contém
informação correta a respeito:
I-

Após a primeira metade da década de 1990,
significativas alterações institucionais foram
operadas em torno das políticas públicas de
Assistência Social, com uma abordagem que
conciliava iniciativas do Estado e do terceiro
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setor. Assim, destacou-se o papel da filantropia e
da solidariedade social e a participação do setor
privado, lucrativo ou não lucrativo, na oferta de
serviços e bens.
II-

A partir das deliberações da IV Conferência
Nacional de Assistência Social (2003) e das
diretrizes estabelecidas pela LOAS (1993)
aprovou-se a construção e implementação do
Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Estabeleceu-se, assim, com a Política Nacional
de Assistência Social (PNAS/ 2004), um caminho
sem volta, pautado pela ruptura de uma história
(e prática) atravessada por ações que tinham em
sua intenção a lógica das benesses, dos
clientelismos e, principalmente, a manutenção da
condição de subalternidade aos que a ela
recorriam.

(A)

A afirmativa I está certa e a afirmativa II está errada.

(B)

A afirmativa II está certa e a afirmativa I está errada.

(C)

As duas afirmativas I e II estão erradas.

(D)

As duas afirmativas I e II estão certas.
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O documento do CREPOP (Centro de Referência Técnica
em Psicologia e Políticas Públicas) “Referências
Técnicas para atuação do (a) psicólogo (a) no
CRAS/SUAS” (Brasília: Conselho Federal de Psicologia,
2007, 2ª. ed.; reimpressão junho de 2008, p. 22) afirma, no
item II – Psicologia e Assistência Social, que “(...) Uma
Psicologia comprometida com a transformação social
toma como foco as necessidades, potencialidades,
objetivos e experiências dos oprimidos. Neste sentido, a
Psicologia pode oferecer, para a elaboração e execução
de políticas públicas de Assistência Social −
preocupadas em promover a emancipação social das
famílias e fortalecer a cidadania junto a cada um de seus
membros − contribuições no sentido de considerar e
atuar sobre a dimensão subjetiva dos indivíduos,
favorecendo o desenvolvimento da autonomia e da
soberania”.
Neste contexto, considere as decorrentes afirmativas I e
II abaixo e assinale em seguida a alternativa correta:
I−

As práticas psicológicas não devem categorizar,
patologizar e objetificar as pessoas atendidas,
mas buscar compreender e intervir sobre os
processos e recursos psicossociais, estudando
as particularidades e circunstâncias em que
ocorrem.
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O documento do CREPOP (Centro de Referência Técnica
em Psicologia e Políticas Públicas) “Referências técnicas
para Prática de Psicólogas (os) no Centro de Referência
Especializado da Assistência Social – CREAS” (Brasília:
Conselho Federal de Psicologia, 2012, 2013, p. 45 e segs.)
afirma, no item ‘EIXO 2: Psicologia e a Política de
Assistência Social’ que, segundo pesquisa citada, ”( ...
) 83,9 % das(os) psicólogas(os) consideram sua atuação
profissional inserida no campo das políticas públicas.
(...) uma nova realidade política teve início com a
mobilização de trabalhadores, estudantes, comunidades
e outros movimentos sociais populares da década de
1970 que defendiam o retorno da democracia e a
melhoria das condições de vida. Nesse processo de
redemocratização no Brasil, a Constituição Brasileira de
1988 definiu os direitos sociais da população brasileira
que foram traduzidos em deveres do Estado por meio de
Políticas Públicas”.
Analise as alternativas abaixo e, dentro deste contexto,
assinale a alternativa que não se coaduna com o tema:
(A)

O fato de elevado número de profissionais
psicólogos considerarem sua atuação inserida no
campo das políticas públicas indica, denota o
compromisso da categoria com questões mais
coletivas, com a defesa de direitos e o
reconhecimento do âmbito público como espaço de
atuação.

(B)

Pode-se dizer que os fatos revelados na pesquisa
acima apontam para um novo perfil profissional, já
que a profissão foi historicamente caracterizada
como elitista, sem atuação no espaço público e com
uma visão descontextualizada dos fenômenos
sociais.

(C)

Já consolidado os fatos da conscientização
profissional do Psicólogo pela atuação voltada às
Políticas Públicas, e de que as Políticas Públicas
são dever do Estado e um direito do cidadão, tendo
como base os princípios da universalidade e da
equidade na consolidação da justiça social, não se
faz tão mais necessário um debate mais amplo
sobre Políticas Públicas para se compreender a
presença da Psicologia na Política de Assistência
Social.

(D)

Por meio das Políticas Públicas os bens e serviços
sociais são distribuídos, redistribuídos, de maneira a
garantir o direito coletivo e atender às demandas da
Sociedade.

II−

Tais processos e recursos psicossociais devem
ser compreendidos de forma dissociada aos
aspectos histórico-sociais da sociedade em que
se verificam, posto que se excluem mutuamente.

(A)

A afirmativa II está certa e a afirmativa I está errada.
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A Resolução CFP nº 010/05, de 21 de julho de 2005
aprovou o CEPP - Código de Ética Profissional do
Psicólogo, estabelecendo, entre outros, os deveres
fundamentais e as ações vedadas no seu fazer
profissional. O artigo 4º orienta sobre aspectos
relacionados à fixação da remuneração do seu trabalho.
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa que
não encontra provimento no artigo em referência:

(B)

A afirmativa I está certa e a afirmativa II está errada.

(A)

(C)

As duas afirmativas I e II estão certas.

(D)

As duas afirmativas I e II estão erradas.

IPEFAE

O psicólogo, ao fixar a remuneração pelo seu
trabalho, levará em conta a justa retribuição aos
serviços prestados e as condições do usuário ou
beneficiário.
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(B)

O psicólogo, ao fixar a remuneração pelo seu
trabalho, estipulará o valor de acordo com as
características da atividade e o comunicará ao
usuário ou beneficiário antes do início do trabalho.

(C)

O psicólogo, ao fixar a remuneração pelo seu
trabalho, assegurará a qualidade dos serviços
oferecidos independentemente do valor acordado.

(D)

O psicólogo estabelecerá em Contrato detalhado os
deveres de parte a parte e demais detalhes,
podendo uma Proposta de Prestação de Serviço ser
convertido em Contrato se acordado e devidamente
assinado pelas partes.
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A Resolução CFP nº 010/05, de 21 de julho de 2005
aprovou o CEPP - Código de Ética Profissional do
Psicólogo, estabelecendo, entre outros, os deveres
fundamentais e as ações vedadas no seu fazer
profissional. É aceito, tacitamente, que o profissional
Psicólogo, ao exercer apropriadamente suas atividades,
tenha lido e estudado detidamente o conteúdo do CEPP.
No artigo 2º do CEPP, letra ‘e’, lemos “Ser conivente com
erros, faltas éticas, violação de direitos, crimes ou
contravenções penais praticadas por psicólogos na
prestação de serviços profissionais”.
Analise as
alternativas abaixo e assinale aquela em que o termo
‘conivente’ não está correto:
(A)

Complacente.

(B)

Condescendente.

(C)

Intransigente.

(D)

Transigente.

ÁREA PARA RASCUNHO
___________

ÁREA PARA RASCUNHO
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