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• Confira se este caderno de provas corresponde ao car-
go pretendido.

• Quando for permitido abrir o caderno, verifique se 
está completo ou se apresenta imperfeições gráficas 
que possam gerar dúvidas. Se isso ocorrer, solicite ou-
tro caderno de provas ao fiscal de sala.

• Este caderno contém as provas objetivas, com 40 ques-
tões objetivas, conforme quadro acima.

• Cada questão apresenta quatro alternativas de respos-
ta, das quais apenas uma é a correta. Responda o ca-
derno de provas e marque no Cartão-Resposta as letras 
correspondentes às respostas assinaladas no caderno 
de provas.

• No cartão, as respostas devem ser marcadas com cane-
ta esferográfica de tinta AZUL ou PRETA, dentro dos 
seus limites e sem rasuras.

• O Cartão-Resposta da prova objetiva é personalizado e 
não haverá substituição, em caso de erro. Ao recebê-lo 
verifique se seus dados estão impressos corretamente; 
se houver erros, notifique ao fiscal de sala.

• O tempo de duração das provas é de 3 horas, a partir do 
sinal de início, já incluídos nesse tempo a abertura do 
pacote de prova, a distribuição do material,  a leitura 
dos avisos e a marcação do Cartão-Resposta.

• Você deverá permanecer na sala por, no mínimo, 1 hora 
após o início das provas e poderá levar este caderno 
de provas somente no decurso dos últimos 30 minutos 
anteriores ao horário estipulado para o seu término.

• Reserve, no mínimo, os 20 minutos finais para o pre-
enchimento do Cartão-Resposta. Não será concedido 
tempo adicional para completar o preenchimento.

• Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer 
na sala de provas, sendo liberados após a entrega do 
cartão resposta pelo último candidato e das assinatu-
ras dos mesmos no relatório de sala.

• Ao terminar, devolva ao aplicador, separadamente, o 
Caderno de Provas e o Cartão-Resposta.
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO I

Já era quase madrugada
Neste querido Riacho Fundo
Cidade muito amada
Que arranca elogios de todo mundo

O plantão estava tranquilo
Até que de longe se escuta um zunido
E todos passam a esperar
A chegada da Polícia Militar

Logo surge a viatura
Desce um policial fardado
Que sem nenhuma frescura
Traz preso um sujeito folgado

Procura pela autoridade
Narra a ele a sua verdade
Que o prendeu sem piedade
Pois sem nenhuma autorização
Pelas ruas ermas todo tranquilão
Estava em uma motocicleta com restrição

(Disponível em: https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-
-noticias/2011/08/03/delegado Reinaldo Lobo-faz-relatorio-de-

-crime-em-forma-de-poesia-e-é-repeendido-veja-htm. Acesso em 
14/11/2022)

QUESTÃO 01
Leia as afirmações sobre o texto I:

I. É o relatório de um crime na estrutura de um poema.
II. O autor do texto apresentou versos e estrofes,além de 
rimas alternadas e emparelhadas em todo o texto.
III. Fica explícito  que a principal intenção do autor não 
foi produzir arte.
IV. Há presença de intergenericidade nesse texto,con-
siderando que ele apresenta uma característica formal, 
entretanto  outro propósito comunicativo.

Marque a alternativa correta:

A ( ) I apenas.
B ( ) I, II apenas. 
C ( ) II, III apenas.
D ( ) I, II,IV apenas. 

QUESTÃO 02
Em relação ao Texto I, marque a tipologia textual 

de base predominante nele:

A ( ) descritiva.
B ( ) narrativa. 
C ( ) injuntiva. 
D ( ) argumentativa. 

QUESTÃO 03
Quanto ao domínio discursivo, marque a instância 

discursiva predominante no Texto I:

A ( ) discurso familiar.
B ( ) discurso jornalístico. 
C ( ) discurso jurídico.
D ( ) discurso poético.

QUESTÃO 04
Considerando a ênfase que o autor deu a um dos 

elementos da comunicação no Texto I, a função de lin-
guagem predominante nele é:

A ( ) poética.
B ( ) apelativa.
C ( ) fática. 
D ( ) metalinguística. 

TEXTO II

(Disponível em: https://ndmais.com.br/opinião 
/charges/falta-de-combustivel/)
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QUESTÃO 05
Na charge acima há um recurso estilístico na cons-

trução do pensamento do personagem burro. Qual o 
nome dessa figura de linguagem? Marque a alternativa 
correta:

 
A ( ) paródia. 
B ( ) paráfrase.
C ( ) prosopopéia.
D ( ) metáfora. 

QUESTÃO 06
No pensamento do personagem “burro”, dentro do 

balão, há dois conectores conjuntivos: E e QUE. Marque 
a alternativa que apresenta a classificação semântica dos 
conectores na ordem que aparecem:

A ( ) conjunção integrante e conjunção adversativa.
B ( ) conjunção aditiva e conjunção integrante. 
C ( ) conjunção aditiva e conjunção relativa. 
D ( ) conjunção conformativa e conjunção comparati-

va.

TEXTO III
Leia este trecho de notícia de jornal:

No início do ano haverá concursos para preenchi-
mentos de todas as vagas ociosas na Unicamp,promovi-
das pelas universidades onde serão oferecidas. [...] Se não 
houverem candidatos aptos em número suficiente para 
preencher as vagas, elas serão oferecidas somente no ano 
seguinte.

(Folha de São Paulo, 11/02/1991). 

QUESTÃO 07
Nesse trecho há duas passagens empregando o ver-

bo haver no sentido de existir:Marque a alternativa cor-
reta quanto à concordância verbal nesse emprego:

A ( ) houverem candidatos.
B ( ) haverá concursos. 
C ( ) houver candidatos.
D ( ) haverão concursos. 

TEXTO IV
O QUE NÃO FALTOU FOI AVISO

Choveu tinta nas rotativas que imprimiram jornais 
e revistas em maio para falar da crise. Os meios de co-
municação descobriram a crise tardiamente. Apesar de 
esporádicos alertas, ninguém soube dar ao cidadão a real 
dimensão do problema.

Vai fazer cinco anos que a Câmara Americana de 
Comércio aborda em textos públicos os problemas de su-
primento de energia no Brasil.

(Update, junho, 2001)

QUESTÃO 08
Marque a alternativa que apresenta o sentido do 

verbo chover no Texto IV:

A ( ) cair ou sobrevir em abundância.
B ( ) chover no sentido de chuva natural. 
C ( ) pingar muitas gotas de tinta. 
D ( ) cair gotas esporádicas de tintas.
 

QUESTÃO 09
A palavra “alerta” pode exercer as funções relativas 

a quatro classes gramaticais. Em que sentido ela foi em-
pregada no texto? Marque a alternativa certa:

A ( ) adjetivo. 
B ( ) pronome.
C ( ) substantivo.
D ( ) advérbio. 

 
QUESTÃO 10

Observe as palavras extraídas do texto e marque 
a alternativa cuja acentuação dos vocábulos se justifica 
pela mesma regra ortográfica:

A ( ) comunicação/câmara/ninguém.
B ( ) dimensão/esporádicos/público.
C ( ) comércio/ninguém/cidadão.
D ( ) esporádicos/câmara/públicos. 
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MATEMÁTICA

QUESTÃO 11
Num estacionamento existem motos e carros num 

total de 40 veículos. Sabendo que a quantidade de pneus 
existentes é de 120, podemos afirmar corretamente que:

A ( ) O número de motos é igual ao número de carros.
B ( ) O número de moto é igual ao dobro do número de 

carros.
C ( ) O número de motos é maior que o número de car-

ros.
D ( ) O número de motos é menor ao número de carros.

QUESTÃO 12
A sombra de uma árvore aumenta, em determinan-

do período do dia de acordo com uma função exponen-
cial, o tempo medido em horas e a sombra em metros, de 
acordo com f(t) = 2t – 2. Analisando essa função, quanto 
tempo demoraria para que a sombra atinja 32?.

A ( ) 8 anos.
B ( ) 7 anos.
C ( ) 6 anos.
D ( ) 5 anos.

QUESTÃO 13 
Um triângulo isósceles possui os lados congruen-

tes medindo 5 metros e o ângulo entre eles medindo 60 
graus. Nessas condições a área desse triângulo é:

A ( ) 25 3. 
B ( ) 25 3 /2.
C ( ) 25 3 /4.
D ( ) 25 3 /8. 

QUESTÃO 14 
Uma empresa fez um contrato com um cliente de 

modo que seria cobrado um custo fixo mensal de 50 reais 
e 15 reais por utilização do produto por hora. Num de-
terminado mês o cliente pagou 755 reais. Qual foi o total 
de horas utilizadas naquele mês?

A ( ) 45. 
B ( ) 47.
C ( ) 49.
D ( ) 51. 

QUESTÃO 15 
Uma pessoa construirá um chiqueiro retangular 

com tela cujo valor é 17 reais o metro linear. Sabendo 
que a área do chiqueiro é de 50 metros quadrados e que 
o comprimento do chiqueiro excede a largura em 40 me-
tros, qual o valor que gastou com as telas?:

A ( ) 2010 reais. 
B ( ) 2020 reais.
C ( ) 2030 reais.
D ( ) 2040 reais. 

QUESTÃO 16 
A função f(x) = – x2 + 50x descreve a germinação de 

sementes relacionando-a a temperatura x. Qual a tempe-
ratura de germinação máxima?

A ( ) 50. 
B ( ) 35.
C ( ) 25.
D ( ) 15.

QUESTÃO 17
Uma pessoa precisa transferir 758 unidades de um 

produto e para tanto tem a seu dispor embalagens com 
capacidade para 18 unidades da mercadoria. Para trans-
portar toda mercadoria, quantas caixas no mínimo se-
rão necessárias?

A ( ) 39. 
B ( ) 41.
C ( ) 43.
D ( ) 45.

QUESTÃO 18
A média aritmética das notas de uma turma do en-

sino médio de uma escola com 35 alunos foi de 65 num 
determinado mês. No mês seguinte as notas individuais 
foram acrescidas de 10% cada uma, nessas condições a 
média aritmética no mês seguinte aumentou para (assi-
nale a única resposta correta)?

A ( ) 67,5.
B ( ) 69,5.
C ( ) 71,5.
D ( ) 73,5.



5XX de XX de 2022

QUESTÃO 19
Para construir uma cerca de duzentos metros uma 

máquina operando 8 horas por dia gasta 10 dias para 
terminar o serviço. Assim, para construir uma cerca de 
300 metros trabalhando 10 horas por dia, quantos dias 
levaria?

A ( ) 8 dias. 
B ( ) 10 dias.
C ( ) 12 dias.
D ( ) 14 dias.

QUESTÃO 20
Para medir a largura de um rio num determinado 

local uma pessoa num ponto (B) observa uma árvore (A) 
na outra margem. Em seguida caminha 45 metros até 
um ponto C de modo que o ângulo ABC seja de 90 graus 
e o ângulo BCA seja de 30 graus. Qual a largura do rio?

A ( ) 29. 
B ( ) 26.
C ( ) 23.
D ( ) 21.
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QUESTÃO 23
Segundo as proposições da Lei Orgânica do Mu-

nicípio de Mossâmedes, compete à Câmara Municipal 
exercer as seguintes atribuições:

I. Autorizar o prefeito a ausentar-se do município, por 
mais de quinze dias, por necessidade do serviço;
II. Tomar e julgar as contas do Prefeito, deliberando so-
bre parecer do Tribunal de Contas do Município no pra-
zo máximo de 60 (sessenta) dias de seu recebimento;
III. Aprovar projetos de edificação e planos de loteamen-
to, armamento e zoneamento urbano ou para fins urba-
nos;
IV. Publicar, até 30 (trinta) dias após o encerramento de 
cada bimestre, relatório resumido da execução orçamen-
tária.

Estão corretos os itens:

A ( ) Apenas II e IV.
B ( ) Apenas I e II.
C ( ) Apenas I, II e IV.
D ( ) Apenas I e IV.

QUESTÃO 24
Segundo as disposições da Lei Orgânica do Muni-

cípio de Mossâmedes, o processo legislativo municipal 
compreende a elaboração de emendas à Lei Orgânica 
Municipal, leis complementares, ordinárias e delegadas, 
decretos legislativos e resoluções. A respeito do tema, as-
sinale a alternativa CORRETA:

A ( ) A Lei Orgânica somente poderá ser emendada na 
vigência de estado de sítio ou de intervenção no 
Município.

B ( ) As leis complementares somente serão aprova-
das se obtiverem a maioria absoluta dos votos dos 
membros da Câmara Municipal, observados os 
demais termos de votação das leis ordinárias.   

C ( ) As leis que dispuserem sobre criação de cargos, 
funções ou empregos públicos, são de iniciativa 
exclusiva da Mesa da Câmara.

D ( ) A Lei Orgânica Municipal só poderá ser emenda-
da mediante proposta do Prefeito Municipal.

LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS 
GERAIS DO MUNICÍPIO

QUESTÃO 21
Quanto à história do município, segundos os dados 

disponíveis na pagina oficial da Prefeitura Municipal, 
analise as afirmações a seguir. 

I. O município surgiu há mais de 300 anos, em razão da 
descoberta de ouro nas encostas da Serra Dourada.
II. Localizado nas encostas da Serra Dourada, com alti-
tude média de 615m, possui clima semiárido, com varia-
ções de temperatura.
III. A comunidade teve início por volta da metade do sé-
culo XVIII, com a denominação de Aldeia de São José, 
fundada para servir de habitação dos índios AKROÁS e 
NAUNDÓS.
IV. Em 1774 foi reerguida com edificações pelo então Go-
vernador da Capitania de Goiás e Capitão-General, D. 
José de Almeida Vasconcelos Several de Carvalho, Barão 
de Mossâmedes, para sua residência e local de escraviza-
ção dos índios KAIAPÓS, passando a ser denominada 
Aldeia de São José de Mossâmedes.

A alternativa correta é:

A ( ) I, II e IV, apenas, são corretas.
B ( ) I e II, apenas, são corretas.  
C ( ) II e IV, apenas, são corretas.
D ( ) III e IV, apenas, são corretas.

QUESTÃO 22
Quanto à história do município, segundos os dados 

disponíveis na pagina oficial da Prefeitura Municipal, 
analise as afirmações a seguir

I. Do ponto de vista religioso, ainda no século XVIII, 
criou-se a Freguesia de São José de Mossâmedes, desli-
gando-a da Freguesia de Meia Ponte.
II. Em 31 de julho de 1845, pela Lei Provincial nº6, foi 
criado o Distrito de São José de Mossâmedes, passando a 
pertencer ao Município de Goiás.
III. Pelo Decreto-Lei nº1.233 de 31 de Outubro de 1938, 
passou a denominar-se, somente Mossâmedes.
IV. Mossâmedes foi elevada à categoria de Município, em 
14 de Novembro de 1953, quando entrou em vigor a Lei 
Estadual que criou o Município de Mossâmedes.

A alternativa correta é:

A ( ) I, II e IV, apenas, são corretas.
B ( ) I e II, apenas, são corretas.  
C ( ) II e IV, apenas, são corretas.
D ( ) II, III e IV, apenas, são corretas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 26
Considerando a Resolução CFP nº 1, de 22 de março 

de 1999, que “Estabelece normas para os psicólogos em 
relação à questão da Orientação Sexual”, e a Resolução 
13º., de 15 de junho de 2022, que “Dispõe sobre as 
diretrizes e deveres para o exercício da psicoterapia por 
psicóloga e por psicólogo”, espera-se que os profissionais 
de psicologia, independentemente do espaço de trabalho 
e do locus da atuação profissional, nas suas práticas:

I. Pautem-se pelo respeito à diversidade, às orientações 
sexuais e à forma como cada um vive sua sexualidade, 
como parte da identidade do sujeito, deve ser respeitada 
e ser compreendida na sua totalidade;
II. Como profissionais que atuam na promoção da 
saúde e da qualidade de vida, devem contribuir para 
a eliminação de quaisquer formas de negligência, de 
discriminação, de exploração, de violência, de crueldade 
e de opressão.
III. Compreendam a homossexualidade em uma pers-
pectiva cultural, social, familiar e religiosa, de que for-
ma que  atendimento leve em consideração os grupos 
sociais, os valores familiares e como está classificada nos 
documentos internacionais. 
IV. Caso tenha informação sobre violência ou suspeita de 
violência cometida contra a criança ou o adolescente, o 
profissional de Psicologia deverá preencher o formulário 
de notificação compulsória do Ministério da Saúde e 
encaminhá-lo para o Conselho Tutelar ou autoridade 
competente de sua região.
V. Atuarão segundo os princípios éticos da profissão, 
especialmente os que norteiam as posturas que regulam o 
direito à livre manifestação, sobre assuntos relacionados 
à visão de mundo, às questões sobre a sexualidade, aos 
temas raciais, que visem a promoção e bem-estar das 
pessoas e da humanidade.

São afirmações corretas:

A ( ) I, III e IV.
B ( ) II, III e V.
C ( ) I, IV e V.
D ( ) I, II e IV.

QUESTÃO 25
De acordo com o Estatuto dos Servidores do Mu-

nicípio de Mossâmedes, assinale a alternativa INCOR-
RETA: 

A ( ) Além do vencimento e das vantagens previstas na 
lei, poderão ser deferidos aos servidores gratifi-
cações e adicionais, dentre eles, a gratificação de 
produtividade fiscal. 

B ( ) A gratificação de incentivo funcional será conce-
dida mediante comprovação de conclusão de cur-
sos e programas voltados para o aprimoramento 
profissional, ministrados pela administração mu-
nicipal ou por instituições de ensino devidamente 
credenciadas.  

C ( ) Por quinquênio de efetivo exercício no serviço pú-
blico municipal de Mossâmedes, será concedido 
ao servidor um adicional correspondente a 2% 
(dois por cento) do vencimento base de seu cargo 
efetivo, até o limite de sete quinquênios. 

D ( ) O servidor que opera direta e permanentemente 
com raios X ou substâncias radioativas gozará, 
obrigatoriamente, vinte dias consecutivos de fé-
rias, por semestre de atividade profissional, proi-
bida, em qualquer hipótese, a acumulação. 
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QUESTÃO 27
A Psicologia Comunitária, que tem como objetivos, 

entre outros, “o desenvolvimento humano e a mudança 
social”, começou a dar os seus primeiros passos em um 
contexto em que a antipsiquiatria buscava a rediscussão 
do conceito de saúde mental. A educação popular se pre-
ocupava com a alfabetização dos jovens e dos adultos e 
a necessidade da realização ações preventivas voltadas 
para a maioria da população.  Mesmo considerando que, 
em alguns países da América Latina e nos Estados Uni-
dos, o termo “Psicologia Comunitária” tivesse um cará-
ter assistencial e de manipulação (Lane, 2010). De acordo 
com o desenvolvimento da Psicologia Comunitária, in-
clusive, considerando o conceito de comunidade, analise 
as afirmações a seguir: 

I. Comunidade significa sentimento de pertença, de par-
ticipação na mesma cultura, linguagem e vinculação a 
um território comum. 
II. É uma área de atuação que se preocupa e está compro-
metida com os interesses das elites, com a construção de 
uma Psicologia mais democrática, com os direitos hu-
manos e a cidadania plena, com autonomia. 
III. Entre os conceitos e categorias de interesse da Psico-
logia Comunitária, podemos citar, entre outros, mudan-
ça social, ideologia, alienação, representação, linguagem, 
empoderamento, relações sociais e cultura.
IV. Trabalhos na prevenção da saúde mental, se dão arti-
culando psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais e pe-
dagogos, entre outros.
V. Caracteriza-se pelo fortalecimento da participação 
dos trabalhadores do setor empresarial e corporativo na 
gestão e participação nas organizações.

Estão corretas::

A ( ) I, II e III.
B ( ) I, III e IV.
C ( ) I, II e IV.
D ( ) II, III e V.

QUESTÃO 28
Sobre Teorias da Personalidade, de acordo com 

Feist, J. G. Feist & Roberts, T-A. (2015), podemos dizer 
que:

1º. Teoria é um conjunto de pressupostos que se re-
lacionam e permitem que os pesquisadores e cientistas 
utilizem o raciocínio lógico dedutivo para formular hi-
póteses verificáveis.

2º. Os psicólogos diferem entre si quanto ao signi-
ficado da personalidade. A maioria concorda que a pala-
vra “personalidade” originou-se do latim persona, que se 
referia a uma máscara teatral usada pelos atores roma-
nos nos dramas gregos para projetar um papel ou uma 
falsa aparência.

3º. As teorias da personalidade diferem em ques-
tões básicas referentes à natureza da humanidade, cada  
uma refletindo os pressupostos de seu autor sobre a hu-
manidade.

4º. Os pressupostos apoiam-se em dimensões am-
plas, tais como determinismo versus livre arbítrio, pes-
simismo versus otimismo, causalidade versus teleologia, 
determinantes conscientes versus determinantes incons-
cientes, influências biológicas versus sociais e singulari-
dade versus semelhanças.

5º. Personalidade é um padrão de traços relativa-
mente permanentes e características únicas que dão con-
sistência e individualidade ao comportamento de uma 
pessoa.

Considerando os pressupostos acima, assinale a se-
gunda coluna, de acordo com a primeira.

1ª Coluna
1. Teorias Psicodinâmicas
2. Teorias Humanisticas/Existenciais
3. Teorias Disposicionais
4. Teorias Biológicas/Evolucionistas
5. Teorias Cognitivistas e da Aprendizagem

2ª Coluna
(   ) Entende que a personalidade expressa a singulari-

dade do indivíduo. E é definida como uma “organi-
zação dinâmica, dentro do indivíduo, dos sistemas 
psicofísicos que determina seu ajuste único ao am-
biente” e que o comportamento pode começar com 
a motivação. 

(   ) Compreende a personalidade como resultante dos 
impulsos e de outras forças presentes no ser huma-
no, notadamente os impulsos inconscientes. Consi-
dera fundamental as experiências da infância como 
base para a personalidade e os relacionamentos 
adultos.
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(   ) A personalidade é vista como um padrão compor-
tamental que advém de um repertório de respostas 
com probabilidades diferentes que são selecionadas 
por contingências ambientais na interação entre o 
indivíduo e o ambiente.

(   ) A Personalidade é uma totalidade que permanente-
mente se modifica, tendo em vista que a pessoa está 
constantemente sendo motivada por necessidades 
que possibilitam que os indivíduos se desenvolvam, 
busquem a autorrealização satisfazendo necessida-
des como a fome, a segurança, o amor e a estima.

(   ) Entende que as diferenças individuais expressadas 
na personalidade são dimensões biológicas e psi-
cológicas. Considera que as diferenças genéticas 
possibilitam as distinções estruturais e do sistema 
nervoso central. A personalidade está baseada, es-
pecialmente,a na fisiologia e na genética. 

Marque a alternativa com a sequência correta da 
segunda coluna.

A ( ) 3 – 1 – 5 – 2 – 4.
B ( ) 3 – 2 – 1 – 5 – 4.
C ( ) 4 – 3 – 1 – 5 – 2. 
D ( ) 3 – 1 – 2 – 5 – 4. 

QUESTÃO 29
Transtornos Mentais e  Comportamentais (TMCs) 

são distúrbios definidos pela Organização Mundial de 
Saúde (OMS), através da Classificação Estatística Inter-
nacional de Doenças e Problemas de Saúde Correlatos 
(CID-10), como uma síndrome ou padrão comporta-
mental ou psicológico vivenciado pelo indivíduo e pela 
família. Normalmente, está associado a sofrimento, in-
capacitação para realização de atividades, com um risco 
significativamente aumentado para comprometimento 
da saúde emocional, dor, deficiência, perda importante 
da liberdade e da autonomia e até morte. São alterações 
do funcionamento da mente que podem se originar em 
um conjunto de fatores tais como: disfunções cerebrais, 
fatores genéticos, sociais, culturais, fatores da própria 
personalidade do indivíduo, condições de educação, 
estresse, agressões de ordem física, psicológica e sexu-
al, perdas, decepções, frustrações, sofrimentos físicos,  
psíquicos que perturbam o equilíbrio emocional. Podem 
também afetar o desempenho na vida pessoal, familiar, 
social, comunitária, no trabalho, nos estudos, na com-
preensão de si e dos outros (Ballone, 2008). 

A partir do texto acima, responda as afirmações 
abaixo, com V para as afirmações verdadeiras e F para 
as falsas.

( ) A anamnese deve ser realizada com o indivíduo, 
portador de um TMC, com as pessoas próximas, 
incluindo a família, e associa-se ao exame clínico 
sistemático, testes especializados para cada caso.

( ) Os padrões de organização das sociedades contem-
porâneas, que se caracterizam pelo consumo e pelo 
individualismo, entre outros, tem constituído num 
importante fator para redução dos transtornos 
mentais e comportamentais. 

( ) Os transtornos mentais e comportamentais são 
decorrentes das dificuldades de enfrentamento ou 
de elaboração dos problemas vivenciados pelo ser 
humano, num contexto social, político, econômico, 
familiar e comunitário. 

( ) Os sintomas dos transtornos normalmente não va-
riam muito, geralmente caracterizando-se por uma 
combinação de fatores, ideias, emoções, compor-
tamentos e relacionamentos anormais com outras 
pessoas, situações e ambientes.

( ) Transtorno mental pode ser conceituado como uma 
síndrome ou padrão comportamental e psicológico 
que ocorre em um indivíduo que, normalmente, 
associado com sofrimento psíquico e/ou incapaci-
tação.

Com base nas afirmações acima, assinale a alterna-
tiva que contém a sequência correta.

A ( ) V – V – F – V – F. 
B ( ) V – F – V – V – F. 
C ( ) V – F – V – F – V. 
D ( ) F – V – F – V – F.

QUESTÃO 30
O Código de Ética Profissional do Psicólogo (2005) 

apresenta, entre os Princípios Fundamentais e os Deve-
res Fundamentais do Psicólogo, que:

I. “O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na 
promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da 
integridade do ser humano, apoiado nos valores que em-
basam a Declaração Universal dos Direitos Humanos.
II. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a 
qualidade de vida das pessoas e das coletividades e con-
tribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negli-
gência, discriminação, exploração, violência, crueldade 
e opressão.
III. O psicólogo atuará com responsabilidade social, ana-
lisando crítica e historicamente a realidade política, eco-
nômica, social e cultural.
IV. Assumir responsabilidades profissionais somente por 
atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórica 
e tecnicamente.
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V. Estabelecer acordos de prestação de serviços que res-
peitem os direitos do usuário ou beneficiário de serviços 
de Psicologia”.

Considerando os Princípios e os Deveres Funda-
mentais do Psicólogo acima elencados sobre a atuação 
dos Psicólogos, marque a alternativa correta.

A ( ) Podem tomar decisões e encaminhamentos, no 
exercício da sua profissão, de acordo com suas 
convicções, desde que tenham como fundamento 
os interesses da coletividade. 

B ( ) As questões políticas, filosóficas, morais, ideológi-
cas e religiosas, num contexto de muito sofrimen-
to psíquico, podem nortear sua prática profissio-
nal.

C ( ) As convicções dos clientes devem ser respeitadas 
e incorporadas, no limite da atuação profissional, 
compreendendo que o fato de contratarem os ser-
viços possibilita que estabeleçam os parâmetros 
legais e contratuais para o atendimento.

D ( ) O sigilo profissional é um dever do Psicólogo, ex-
ceto nas situações previstas em lei, tendo como 
base a busca do menor prejuízo para a pessoa 
atendida.

QUESTÃO 31
A aprovação da Lei 10.216, de abril de 2001, que 

trata da proteção e dos direitos de pessoas portado-
ras de transtornos mentais, que coroou o processo de 
construção da nova política pública de saúde mental, 
intensificada a partir da Constituição Federal de 1988, 
possibilitou, entre outras: o aprofundamento da desins-
titucionalização e desospitalação; a assumência paulati-
na pelas famílias, como atores sociais, responsáveis pelo 
acompanhamento das pessoas com transtornos mentais 
e comportamentais; o estabelecimento de diretrizes para 
que o atendimento médico e psicossocial, quando neces-
sário, fossem ofertados em regime ambulatorial. Sendo 
assim, em se tratando das responsabilidades das famílias 
no processo de tratamento das pessoas com transtornos 
mentais e comportamentais, marque, analise as afirma-
ções a seguir:

I. A família, de acordo com a Lei 10.216/2001, pode pedir 
a internação involuntária, que deverá ser comunicada 
para o Ministério Público Estadual no prazo máximo de 
72 horas.
II. As famílias normalmente são muito afetadas pelo 
transtorno, que contribui para desestabilizar o seu coti-
diano, refletindo nas dimensões sociais, culturais, psico-
lógicas, relacionais e financeiras da família.      
III. O atendimento deve buscar, permanentemente, a 
reinserção familiar, comunitária e social do usuário e 

ofertar assistência integral, por meio de uma equipe 
multiprofissional.
IV. Os conhecimentos e as informações que a família, 
porventura, tenha sobre os transtornos devem ser rela-
tivizados, considerando-se que a sociedade ainda tem 
uma concepção muito equivocada, preconceituosa e ne-
gativa sobre as doenças mentais.
V. De acordo com a legislação e as melhores práticas, a 
internação deve ter a primazia, porque reduz o sofrimen-
to psíquico dos pacientes e contribui, significativamente, 
para reduzir os gastos com o tratamento e com as difi-
culdades da família no desenvolvimento dos cuidados, 
para os quais não está preparada. 

Estão corretas:

A ( ) II, III e IV.
B ( ) I, II e III.
C ( ) II, IV e V.
D ( ) II, III e V.

QUESTÃO 32
Motivação, que vem do latim motivus, diz respeito 

a mover-se, que pode determinar alguma coisa. Ainda 
pode significar vontade, desejo e empenho do trabalha-
dor, do colaborador, para realizar suas tarefas e ativida-
des dentro de uma organização, instituição ou empresa. 
Se a motivação pode ser considerada comprometimento, 
rendimento e autoestima positiva, a desmotivação, por 
outro lado, pode gerar redução no envolvimento com as 
atividades, altas taxas de rotatividade, elevados níveis de 
estresse, de ansiedade etc. Muitos teóricos e estudiosos, 
especialmente a partir dos anos 1940, vêm estudando a 
motivação como uma categoria extremamente relevante 
no mundo do trabalho. Em geral, a motivação é classifi-
cada de acordo com as Teorias de Conteúdo e de Proces-
so (Peres-Ramos, 1990). 

Indique abaixo as alternativas corretas sobre mo-
tivação.

I. Sendo a ação humana, em geral, multifatorial, históri-
ca, cultural, social, que envolve as dimensões biológicas, 
psicológicas, históricas e sociológicas, as pesquisas sobre 
motivação utilizam variados critérios. 
II. A motivação é um dos fatores que menos contribui 
para o bom ou mau desempenho no trabalho, pois pode 
ser mais influenciada pelos fatores externos e internos e, 
assim, determinar o nível de engajamento das pessoas 
com o trabalho. 
III. A Teoria das Necessidades de Maslow (1943), classi-
ficada como Teoria de Conteúdo, também chamada de 
Pirâmide de Maslow, classifica as necessidades humanas 
em cinco, sendo, pela ordem: fisiológicas, sociais, de se-
gurança, de autorrealização e de estima. 



11XX de XX de 2022

IV. Os principais fatores que contribuem para a falta de 
motivação no trabalho podem estar relacionados com a 
ausência de reconhecimento, os baixos salários, a falta 
de perspectiva, os assédios (moral, sexual, eleitoral) e o 
tratamento desigual entre os colaboradores. 
V. A Teoria da Dissonância Cognitiva (Festinger, 1954), 
classificada como Teoria de Processo, trabalha com as 
categorias de autoavaliação e autoimagem, com as con-
tradições entre como a pessoa se comporta e a maneira 
que ela pensa e com o consequente choque entre crenças. 

Aponte a alternativa que contém as afirmações cor-
retas:

A ( ) I, IV e V.
B ( ) II, IV e V.
C ( ) I, III e IV. 
D ( ) II, III e V. 

QUESTÃO 33
As doenças no ambiente do trabalho têm crescido 

muito e podem ser consideradas responsáveis pela dimi-
nuição da produtividade, pelo afastamento médico do 
trabalho, pelo absenteísmo, pelo crescimento de indeni-
zações, por demandas judiciais contra os empregadores e 
pelo aparecimento de Transtornos Mentais e Comporta-
mentais (TMCs), especialmente de ansiedade e depressão 
(Murta e Tróccoli, 2004). O estresse ocupacional é uma 
das principais causas para o aparecimento das doenças 
ocupacionais, especialmente, as consequências da Pan-
demia do Covid 19, notadamente,  para os profissionais 
da saúde, da educação e da segurança pública. Conside-
rando a mulher no mercado de trabalho, “a jornada de 
trabalho é apenas um dos aspectos discutidos quando se 
trata da saúde do trabalhador e, especialmente, da mu-
lher trabalhadora. A outra questão de fundo é o próprio 
processo de trabalho, entendido como atividade orienta-
da a um fim visando a produção de utilidades” (Borsoi, 
1995). Estão também relacionados ao adoecimento, o de-
semprego, a precarização do trabalho, o trabalho infor-
mal, a deterioração das condições de trabalho, o arrocho 
salarial e com as mudanças nas leis que “protegem o tra-
balhador e regulam as relações entre capital e trabalho, 
que tem afetado, sobremaneira, a saúde do trabalhador.

A partir do enunciado acima, marque as alterna-
tivas corretas sobre os fatores responsáveis pelo cresci-
mento das doenças ocupacionais.

I. As doenças ocupacionais, em geral, têm como fatores 
desencadeadores as diferenças psíquicas do indivíduo e a 
sua dificuldade de adaptar às rápidas transformações no 
mundo do trabalho.
II. Problemas emocionais, assédio moral, sexual e elei-
toral, rituais excessivos e procedimentos desnecessários.
III. Sobrecarga de trabalho, incertezas, relações inter-
pessoais, dificuldades no desempenho de tarefas e novas 
tecnologias.

IV. A entrada da mulher no mercado de trabalho tem 
contribuído para uma melhor distribuição dos papeis 
sociais de gênero, no ambiente de trabalho, em casa e, as-
sim, reduzido as pressões sobre a legislação trabalhista.
V. A flexibilização das leis trabalhistas e o contexto pan-
dêmico têm possibilitado o surgimento de novas ocupa-
ções, a criação de milhares de postos de trabalho precá-
rios, sem segurança e direitos sociais.

As afirmativas corretas são:

A ( ) III, IV e V.
B ( ) I, III e V.
C ( ) II, III e IV. 
D ( ) II, III e V.

QUESTÃO 34
As violências sexuais consistem não só em violação 

da liberdade sexual do outro mas, também, em violação 
dos direitos humanos das pessoas vítimas. Quando co-
metida contra a criança ou adolescente, constitui crime 
ainda mais grave. É, também, descrita como toda situ-
ação em que uma criança ou adolescente é usado para 
gratificação sexual de pessoas mais velhas. Em se tra-
tando de criança e de adolescente, o consentimento não 
implica que a violência não foi cometida. É uma negação 
dos seus direitos sexuais, que compromete o desenvolvi-
mento biopsicossocial e sexual, além do direito à sexu-
alidade protegida, sem violência.  Pode ser classificada 
como intrafamiliar, extrafamiliar e exploração comer-
cial sexual (Caderno de Orientações, 2022). 

Considerando as responsabilidades das políticas 
públicas e dos profissionais que nelas atuam, assinale 
abaixo os procedimentos que devem ser adotados quan-
do da ocorrência ou mesmo da suspeita de uma violência 
sexual contra a criança ou adolescente.

A ( ) Proceder a escuta da criança e do adolescente, pri-
meiramente, para verificar se não é alguma fanta-
sia ou mesmo confusão que está acontecendo.

B ( ) Chamar os pais ou responsáveis da criança e do 
adolescente e solicitar que estes procedam a de-
núncia formal junto aos órgãos responsáveis.

C ( ) Fazer um estudo da situação para evitar que pes-
soas inocentes sejam denunciadas sem que tenha 
algum tipo de comprovação e certeza do que real-
mente está acontecendo. 

D ( ) Obrigatoriamente, comunicar ao Conselho Tute-
lar e/ou Ministério Público da respectiva localida-
de da residência da vítima, sem prejuízo de outras 
providências legais.
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QUESTÃO 35
Considerando o processo de construção da nova 

política de saúde mental e a reforma da assistência psi-
quiátrica no Brasil, que teve a Lei 10.216/2001 da Refor-
ma Psiquiátrica como marco, identifique as alternativas 
corretas:

I. A Política Nacional de Saúde Mental, coordenada pelo 
Ministério da Saúde, que compreende estratégias e dire-
trizes adotadas pelo país para organizar a assistência às 
pessoas com necessidades de tratamento e de cuidados 
específicos em saúde mental, deve classificar os transtor-
nos mentais de acordo com a gravidade para implemen-
tar o atendimento.
II. As comunidades terapêuticas devem ser priorizadas 
por serem de responsabilidade da sociedade civil, por te-
rem custos mais baixos e por serem serviços destinados 
a ofertar cuidados contínuos de saúde mental, de caráter 
residencial transitório para pacientes.
III. As práticas estruturadas a partir dos anos 1970 ti-
nham como objetivo contribuir para transformar o mo-
delo asilar, em que a exclusão, a cronificação e a violência 
eram a tônica no modelo hospitalocêntrico vigente.
IV. A realização das Conferências Nacionais de Saúde 
Mental (CNSMs), especialmente nos anos 1990, possibi-
litaram transformações complexas na atenção ao sofri-
mento psíquico, com repercussões nos campos político-
-jurídicos, teórico-técnicos, culturais e éticos.
V. A Reforma Psiquiátrica afirmou que os direitos e a 
proteção das pessoas com transtornos mentais devem 
ser “assegurados sem qualquer forma de discriminação 
quanto à raça, cor, sexo, orientação sexual, religião, op-
ção política, nacionalidade, idade, família, recursos eco-
nômicos e ao grau de gravidade ou tempo de evolução do 
seu transtorno ou qualquer outra.a

De acordo com as assertivas acima, marque a res-
posta correta:

A ( ) II, III e V.
B ( ) I, II e III.
C ( ) III, IV e V.
D ( ) I, IV e V.

QUESTÃO 36
Considerando a atuação da Psicologia e o SUAS, 

leias as asserções abaixo:

I. O trabalho da Psicologia no SUAS implica em práticas 
de escuta e cuidados direcionados a reconhecer formas 
de conhecimentos situadas territorialmente, da diversi-
dade, na busca de uma relação de alteridade com os usu-
ários dos serviços da Assistência Social.
II. As peculiaridades do CRAS preconizam ações que vi-
sam fomentar o surgimento de um sujeito de direitos, do 
acompanhamento e da promoção da autonomia pessoal 
e coletiva de indivíduos e grupos sociais nas relações in-
terpessoais e institucionais.
III. Que pese a vulnerabilidade e os riscos, o abandono e 
os maus-tratos sofridos, o trabalho da Psicologia incide 
sobre várias formas de alienação dos sujeitos, marcados 
pelos significantes, da pobreza, do abuso, da invisibilida-
de, da posição de vítima entre outros.
IV. O Psicologia deve diagnosticar e priorizar as popula-
ções de maior risco e vulnerabilidades de forma a desen-
volver mecanismos para atuar emergencialmente. 

Marque a alternativa correta:

A ( ) As asserções I, II e III estão corretas.
B ( ) As asserções I, II e IV estão corretas.
C ( ) As asserções I, III e IV estão corretas. 
D ( ) As asserções II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 37
Considerando o trabalho social da Psicologia com 

as famílias nos Serviços de Proteção Social, destaca-se:

I. O trabalho com as famílias foca na estrutura das rela-
ções, na natureza do parentesco, na contextualização e 
no entendimento dos laços familiares.
II. A atuação da Psicologia se insere em um contexto de 
conflito e vulnerabilidade social, de forma que a inter-
venção deve sempre considerar o grupo familiar e as sin-
gularidades do contexto social que se encontra.
III. O trabalho da psicologia encerra-se na promoção do 
acesso dos cidadãos e seus familiares aos dispositivos de 
proteção social.
IV. A laicidade é um parâmetro importante da atuação 
psicológica nos serviços de proteção social, sobretudo 
porque se considera as diversidades narrativas e ontoló-
gicas que compõem aspectos da garantia de direitos e de 
proteção social no país. 

Marque a alternativa correta:

A ( ) As asserções I, II e III estão corretas.
B ( ) As asserções I, II e IV estão corretas.
C ( ) As asserções I, III e IV estão corretas.  
D ( ) As asserções I, II, III e IV estão corretas.
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QUESTÃO 38
Sobre as peculiaridades do trabalho da Psicologia 

na Política de Assistência Social, leia as asserções abaixo:

I. Dado a série de vulnerabilidades históricas e estrutu-
rais que afligem os sujeitos, a atuação da Psicologia na 
assistência social deve garantir a realização de plantões 
psicológicos baseados na escuta e na elaboração de diag-
nósticos e atendimentos individuais. 
II. A atuação da Psicologia deve considerar o estranha-
mento e a desnaturalização dos conhecimentos prezan-
do pela diversidade e pluralidade de formações e víncu-
los sociais.
III. O trabalho da Psicologia deve considerar a família 
como uma construção coletiva e plural, inserida nas 
práticas sociais e sustentadas em políticas que articulem 
contextos e redes intersetoriais.
IV. As atividades da Psicologia devem se situar em uma 
dimensão ético-política que assegura a garantia da di-
versidade de pensamentos e de crenças.

Marque a alternativa correta:

A ( ) As asserções I, II e III estão corretas.
B ( ) As asserções I, II e IV estão corretas. 
C ( ) As asserções I, III e IV estão corretas. 
D ( ) As asserções II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 39
O Sistema Único de Saúde norteia-se por princí-

pios doutrinários e organizativos. Sobre esses princípios, 
marque a alternativa correta:

A ( ) Os princípios doutrinários incluem: a universali-
dade, a equidade e a participação social. Os prin-
cípios organizativos incluem a descentralização, a 
integralidade da atenção, regionalização e hierar-
quização do sistema.

B ( ) Os princípios doutrinários incluem: a universa-
lidade, a equidade, integralidade da atenção e a 
participação social. Os princípios organizativos 
incluem a descentralização, regionalização e hie-
rarquização do sistema.

C ( ) A equidade é um princípio que assegura ações e 
serviços de saúde a todos os níveis de atenção e 
reforça a igualdade no acesso e fomenta a ideia de 
que saúde é um direito fundamental do ser huma-
no, que deve ser garantido pelo Estado. 

D ( ) O princípio da integralidade considera a garantia 
da articulação da referência e contra-referência 
entre os serviços de pequena, média e alta com-
plexidade de forma efetiva, além da visão do ser 
humano como um todo, único e indivisível.

QUESTÃO 40
Estão incluídas no conjunto de ações e serviços do 

SUS referidos pela Lei 8.080/90:

I. “Atividades dirigidas às pessoas, individual ou coleti-
vamente, voltadas para a promoção da saúde e preven-
ção, diagnóstico, tratamento e reabilitação de agravos e 
doenças”
II. “Serviços prestados no âmbito ambulatorial, hospi-
talar e nas unidades de apoio diagnóstico e terapêutico 
geridos pelos governos (especificamente municipais e es-
taduais), bem como em outros espaços, especialmente no 
domiciliar”
III. “Intervenções ambientais no seu sentido mais amplo, 
incluindo as condições sanitárias nos ambientes onde se 
vive e trabalha, na produção e circulação de bens e servi-
ços, o controle de vetores e hospedeiros e a operação de 
sistemas de saneamento básico”
IV. “Conjunto de ações e serviços de saúde prestados 
pelos órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais, de administração direta, sem a participação 
da iniciativa privada”

A ( ) As afirmativas I, II e III estão incluídas no conjun-
to de ações e serviços do SUS, já a afirmativa IV é 
falsa nesse contexto.

B ( ) As afirmativas I e III estão incluídas no conjunto 
de ações e serviços do SUS, já as afirmativas II e IV 
são falsas nesse contexto. 

C ( ) As afirmativas I, III e IV estão incluídas no con-
junto de ações e serviços do SUS, já a afirmativa II 
é falsa nesse contexto.

D ( ) As afirmativas II, III e IV estão incluídas no con-
junto de ações e serviços do SUS, já a afirmativa I 
é falsa nesse contexto.
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