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▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 

▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 

▪ Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 

▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 

▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 

▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 

▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 

▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 

▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 10 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 

Rios que matam e morrem 

Há quem diga que as próximas guerras serão travadas pelo controle da água, cuja disponibilidade vem diminuindo por culpa 

do homem 

Os números são alarmantes. Segundo a ONU, há cerca de 1,1 bilhão de pessoas sem acesso adequado à água, ou 1,8% 

da população do planeta. Se nada for feito, esse número deve chegar a 3 bilhões em 20 anos. A contaminação das águas é 

responsável por mais de 10 milhões de mortes por ano causadas por doenças como cólera e diarreia, principalmente na África. 

No Haiti, um dos países mais miseráveis do planeta, muita gente mata a sede com o esgoto que corre a céu aberto. Alguns 

especialistas chegam a prever que as próximas guerras serão travadas pelo controle da água em vez do petróleo. Não seria uma 

novidade. No Antigo Egito, o controle das enchentes do Nilo serviu de pretexto para a conquista de civilizações e territórios. 

Hoje, a maior expressão de luta armada envolvendo a água está no conflito entre Israel e Palestina, que tem como pano de fundo 

o estratégico vale do rio Jordão.  

Parece incrível que a água seja motivo de tanta disputa. Afinal, a Terra não é chamada de “planeta água”? De fato, as 

águas cobrem 77% da superfície do planeta, mas somente 2,5% são de água doce. E menos de 1% está acessível ao uso pelo 

homem. Embora a água existente na Terra seja suficiente para todos, há a dificuldade de distribuição, a população não para de 

crescer, e a ação humana vem alterando drasticamente o sistema hídrico. O desmatamento e a impermeabilização do solo nos 

centros urbanos, por exemplo, quebram o ciclo natural de reposição da água, secando rios centenários. Alguns rios, como o 

Colorado, nos Estados Unidos, e o Amarelo, na China, muitas vezes secam antes de chegar ao mar. Isso sem falar nos frequentes 

acidentes, como vazamentos de óleo, que causam verdadeiros desastres ambientais.  

A situação é preocupante, mas com algumas mudanças no comportamento de empresários, do governo e da população, 

é possível reverter o quadro em pouco mais de uma década, segundo o geólogo Aldo Rebouças, professor do Instituto de 

Geociências da Universidade de São Paulo e um dos organizadores do livro Águas doces do Brasil.  

Nas zonas rurais, muitos produtores aplicam água em excesso ou fora do período de necessidade das plantas. Quanto às 

indústrias, bastaria que seguissem a lei: 80% dos resíduos industriais nos países em desenvolvimento são despejados 

clandestinamente em rios, lagos e represas.  

Já o usuário doméstico, embora represente a menor fatia de consumo, pode, com sua atitude, influenciar os volumes 

consumidos pela indústria e pela agropecuária. Para isso, basta que cada um siga algumas recomendações simples, como varrer 

a calçada em vez de lavá-la com a água da mangueira, não lavar a louça ou escovar os dentes com a torneira aberta e não 

transformar o banho diário em uma atividade de lazer.  

 

(Karen Gimenez. Superinteressante. O Livro do Futuro. São Paulo: Abril, mar. 2005. Fragmento adaptado) 

 

 
 

01) Analise as seguintes afirmações e marque a opção 

correta: 
 

 

I. A escassez da água no planeta vem se agravando 

devido a vários fatores. Ainda podem ocorrer grandes 

conflitos visando ao controle da água, segundo 

especialistas. 

II. O usuário doméstico representa uma parte 

considerável do consumo porque desperdiça muita 

água e não se preocupa em preservar o meio ambiente.  

III. De acordo com o texto, é necessário que haja 

racionalização do consumo também por parte dos 

usuários domésticos. 

IV. Apesar de a Terra ser chamada de “planeta água”, 

muitas pessoas já não têm acesso à água e esse quadro 

tende a se agravar. 

(A) I, apenas. 

(B) II e III, apenas 

(C) II e IV, apenas. 

(D) I, III e IV, apenas. 

 

02) O verbo destacado na frase “Embora a água existente 

na Terra seja suficiente para todos” encontra-se 

conjugado no: 

 

(A) presente do indicativo. 

(B) imperativo afirmativo. 

(C) presente do modo subjuntivo. 

(D) futuro do modo subjuntivo. 
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03) Assinale a afirmação incorreta: 

 

(A) As palavras centenários e países seguem a mesma 

regra de acentuação gráfica.  

(B) Há presença de dígrafo nas palavras: enchentes, 

acessível e mudanças.  

(C) Nas palavras África, conflito e petróleo há presença 

de encontro consonantal.  

(D) Quanto à sílaba tônica, as palavras necessidade, 

produtores e disputa classificam-se como 

paroxítonas.  

 

04) A divisão silábica não foi feita corretamente na 

palavra da alternativa: 

 

(A) ... óleo = ó-leo. 

(B) ... excesso = ex-ces-so. 

(C) ... diarreia = di-ar-rei-a. 

(D) ... preocupante = preo-cu-pan-te. 

 

05) A palavra destacada que não se classifica como 

conjunção encontra-se na alternativa:  

 

(A) “...embora represente a menor fatia de consumo...” 

(B) “... a água está no conflito entre Israel e Palestina...” 

(C) “Se nada for feito, esse número deve chegar a 3 bilhões 

em 20 anos.” 

(D) “O desmatamento e a impermeabilização do solo nos 

centros urbanos...” 

 

06) A frase em que há erro quanto ao emprego do 

pronome é: 

 

(A) Quando saíres, avisa-me que irei contigo.    

(B) As deliberações serão determinadas por mim e ti. 

(C) Entre eu e ti sempre existiu uma grande afinidade.                         

(D) Sempre que viaja, ela leva consigo uma câmera 

fotográfica profissional. 

 

07) Transpondo a frase “Os resultados da pesquisa estão 

sendo analisados pelos cientistas” para a voz ativa, 

obtém-se a forma verbal:    

        

(A) estão analisando. 

(B) tinham analisado. 

(C) foram analisados. 

(D) eram analisados. 

 

 

08) Há sujeito indeterminado na frase da alternativa:  

 

(A) Havia vários livros na estante. 

(B) Estava o professor sozinho na sala de aula. 

(C) Perto da ponte desceram do ônibus alguns moradores. 

(D) Precisa-se de um ajudante de cozinha com 

experiência. 

 

09) Leia as seguintes frases:     

 

I. A enchente deixou a população apavorada.  

II. A leitura de um bom livro amplia nosso conhecimento.         

III. O trânsito permanece caótico nas grandes cidades. 

IV. Os turistas voltaram satisfeitos com a viagem para o 

Chile..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Assinale a alternativa em que, na sequência, a classificação 

do predicado está correta:  

(A) verbal, verbo-nominal, verbal, nominal.  

(B) verbo-nominal, verbal, nominal, verbo-nominal. 

(C) verbal, verbo-nominal, nominal, verbal. 

(D) nominal, verbal, verbo-nominal, verbal. 

 

10) Leia a seguinte frase, retirada do Jornal Folha de São 

Paulo: 

 

“Estudiosos preveem que a gripe deve recrudescer quando 

o outono chegar no hemisfério norte, e um terço da 

população mundial - cerca de 2 bilhões de pessoas - acabará 

sendo afetado.” 

 

O significado da palavra destacada está adequado ao texto 

na alternativa: 

(A) principiar. 

(B) diminuir. 

(C) aumentar. 

(D) abrandar. 
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11) Além do microprocessador e da memória, o 

computador precisa de algumas instruções que lhe 

indiquem o que fazer. Essas instruções estão gravadas 

em um chip de memória ROM especial chamado: 

 

(A) SETUP 

(B) CACHE 

(C) BIOS 

(D) BUFFER 

 

12) Existe uma variedade de programas maliciosos, 

também chamados de “pragas digitais”, e que não são, 

necessariamente, vírus. Os Spywares são 

caracterizados por: 

 

(A) Programas que ficam “espionando” as atividades dos 

internautas ou capturam informações sobre eles. Para 

contaminar um computador, eles podem vir embutidos 

em softwares desconhecidos ou ser baixados 

automaticamente, quando o internauta visita sites de 

conteúdo duvidoso. 

(B) São pequenos aplicativos destinados a capturar tudo o 

que é digitado no teclado. O objetivo principal, nestes 

casos, é capturar senhas. 

(C) Podem ser interpretados como um tipo de vírus mais 

inteligente. Podem se propagar rapidamente para 

outros computadores, seja pela Internet, seja por meio 

de uma rede local. Geralmente, a contaminação ocorre 

de maneira discreta e o usuário só nota o problema 

quando o computador apresenta alguma anormalidade. 

(D) São programas ou scripts que “sequestram” 

navegadores de Internet, e quando isso ocorre, ele 

altera a página inicial do navegador e impede o usuário 

de mudá-la, exibe propagandas, instala barras de 

ferramentas no navegador e podem impedir acesso a 

determinados sites. 

 

13) O Protocolo de Transferência de Correio Simples é o 

protocolo de aplicação referente ao envio de e-mail, e 

refere-se a seguinte terminologia: 

 

(A) TCP/IP 

(B) FTP 

(C) HTTP 

(D) SMTP 

 

 

 

 

 

 

14) Julgue se as firmações abaixo são verdadeiras e em 

seguida assinale a alternativa correta: 

 

I. A Intranet é uma rede privada de acesso restrito, mas 

que utiliza as mesmas tecnologias da internet, e por 

isso deve estar conectada à Internet. 

II. Os plug-ins são programas que expandem a 

capacidade do browser em recursos específicos. 

III. O protocolo HTTP é um protocolo de comunicação 

utilizado para assegurar que as informações trocadas 

nessa comunicação não sejam conhecidas por 

terceiros. 

 

(A) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 

(B) As afirmações I, II e III não são verdadeiras. 

(C) Somente as afirmações I e III são verdadeiras. 

(D) Somente a afirmação II é verdadeira. 

 

15) Ao pesquisar por qualquer coisa no Google, é possível 

acessar a opção “Ferramentas de pesquisa” para extrair 

o máximo do buscador. Ao clicar sobre este botão, 

pode-se limitar os resultados a fim de torná-los mais 

precisos. Assinale a alternativa que não é uma das 

opções disponíveis dessa ferramenta: 

 

(A) Nacionalidade. 

(B) Tipo de arquivo. 

(C) Data de publicação. 

(D) Idioma. 

 

16) Fazer backup de 100 gigabytes de dados todas as 

noites quando talvez 10 gigabytes de dados foram 

alterados não é uma boa prática. Por este motivo, que 

tipo de backup deve ser utilizado? 

 

(A) Backup Completo 

(B) Backup Diferencial 

(C) Backup Incremental 

(D) Backup Delta 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                  QUESTÕES DE 11 A 20 
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17) Assinale a alternativa que se refere a uma 

característica do Windows 8: 

 

(A) Assistente Pessoal Cortana. 

(B) Interface Metro. 

(C) Navegador Edge 

(D) Antivírus Norton 

 

18) O Microsoft Word 2010 pode produzir vários tipos de 

documentos. Os arquivos usados para manter um 

modelo ou padrão preservado, por exemplo, uma ficha 

ou formulário a ser preenchido, devem salvos em que 

extensão? 

 

(A) .dotx 

(B) .docx 

(C) .docm 

(D) .dotm 

 

19) No Sistema Operacional Windows 10, um arquivo 

excluído é armazenado temporariamente na lixeira. 

Assinale a alternativa que, ao excluir um arquivo, ele 

não será direcionado para a lixeira: 

 

(A) Excluir o arquivo com o Firewall desativado. 

(B) Excluir o arquivo através do botão direito do mouse. 

(C) Excluir arquivos baixado por download da internet. 

(D) Excluir o arquivo com a tecla “Shift” pressionada. 

 

20) Ao pressionar a tecla “Enter” após digitar uma fórmula 

no Excel, pode ser apresentado algumas mensagens de 

erro. Quando o erro na fórmula indica que você está 

tentando realizar um cálculo com um valor não 

numérico, que mensagem o Excel apresenta? 

 

(A) #DIV/0! 

(B) #REF! 

(C) #VALOR! 

(D) #N/D 
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21) São algumas das penalidades aplicadas nos casos de 

transgressões dos preceitos do Código de Ética 

Profissional do Psicólogo: 
 

(A) Censura Pública e Multa. 

(B) Suspensão do exercício profissional por no mínimo 30 

dias e Advertência.  

(C) Cassação do exercício profissional e Suspensão do 

exercício profissional  por até 90 dias. 

(D) Multa e Cassação do exercício profissional por até 2 

anos. 

 

22) Complete a lacuna abaixo e assinale a alternativa que 

dá sentido correto ao parágrafo.  

 

No SUAS, as ações da assistência social são organizadas 

tendo como referência o território onde as pessoas moram, 

considerando suas demandas e necessidades. Os programas, 

projetos, serviços e benefícios devem ser desenvolvidos nas 

regiões mais vulneráveis, tendo a _____________ como 

foco de atenção. 

(A) ação social. 

(B) sociedade. 

(C) comunidade. 

(D) família. 
 

23) A assistência social rege-se pelos seguintes princípios: 
 

(A) Descentralização político-administrativa para os 

Estados, o Distrito Federal e os Municípios, e 

comando único das ações em cada esfera de governo; 

participação da população, por meio de organizações 

representativas, na formulação das políticas e no 

controle das ações em todos os níveis; e primazia da 

responsabilidade do Estado na condução da política de 

assistência social em cada esfera de governo. 

(B) Proteção social básica: conjunto de serviços, 

programas, projetos e benefícios da assistência social 

que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco 

social por meio do desenvolvimento de 

potencialidades e aquisições e do fortalecimento de 

vínculos familiares e comunitários; e proteção social 

especial: conjunto de serviços, programas e projetos 

que tem por objetivo contribuir para a reconstrução de 

vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, 

o fortalecimento das potencialidades e aquisições e a 

proteção de famílias e indivíduos para o enfrentamento 

das situações de violação de direitos.  

 

 

 

 

(C) Supremacia do atendimento às necessidades sociais 

sobre as exigências de rentabilidade econômica; 

universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o 

destinatário da ação assistencial alcançável pelas 

demais políticas públicas; respeito à dignidade do 

cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios 

e serviços de qualidade, bem como à convivência 

familiar e comunitária, vedando-se qualquer 

comprovação vexatória de necessidade;  igualdade de 

direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação 

de qualquer natureza, garantindo-se equivalência às 

populações urbanas e rurais; e divulgação ampla dos 

benefícios, serviços, programas e projetos 

assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo 

Poder Público e dos critérios para sua concessão. 

(D) Aprovar a Política Nacional de Assistência Social; 

normatizar as ações e regular a prestação de serviços 

de natureza pública e privada no campo da assistência 

social;acompanhar e fiscalizar o processo de 

certificação das entidades e organizações de 

assistência social no Ministério do Desenvolvimento 

Social e Combate à Fome; apreciar relatório anual que 

conterá a relação de entidades e organizações de 

assistência social certificadas como beneficentes e 

encaminhá-lo para conhecimento dos Conselhos de 

Assistência Social dos Estados, Municípios e do 

Distrito Federal; e    zelar pela efetivação do sistema 

descentralizado e participativo de assistência social. 

 

24) Sobre a gestão do Sistema Único da Assistência 

Social, é correto afirmar. 

 

(A) A União apoiará financeiramente o aprimoramento à 

gestão centralizada do Programa Bolsa Família e dos 

serviços, programas, projetos e benefícios de 

assistência social, respectivamente, por meio do Índice 

de Gestão Descentralizada do Programa Bolsa Família 

- IGD PBF e do Índice de Gestão Descentralizada do 

Sistema Único de Assistência Social - IGDSUAS, para 

a utilização no âmbito dos Estados, do Distrito Federal 

e dos Municípios 

(B) A criação e o funcionamento do conselho de 

assistência social deverão ser demonstrados por: cópia 

da lei de sua criação; cópia das atas das suas 3 (três) 

últimas reuniões ordinárias;cópia da publicação da sua 

atual composição; e IV - cópia da ata que aprova o 

envio destes documentos à CIB. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 30 
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(C) A União, os Estados e os Municípios, conforme suas 

competências, previstas na Constituição Federal e na 

LOAS, assumem responsabilidades na gestão do 

sistema e na garantia de sua organização, qualidade e 

resultados na prestação dos serviços, programas, 

projetos e benefícios socioassistenciais que serão 

ofertados pela rede socioassistencial. 

(D) O SUAS comporta três tipos de Gestão: da União; dos 

Estados; e dos Municípios. 

 

25) A respeito das diversas Teorias Psicológicas, assinale 

a alternativa correta. 

 

(A) A Psicoterapia Breve é uma intervenção terapêutica 

com tempo e objetivos limitados. Os objetivos são 

estabelecidos a partir do desejo do indivíduo, uma 

compreensão diagnóstica do paciente e da delimitação 

de um foco, considerando-se que esses objetivos sejam 

passíveis de serem atingidos num espaço de tempo 

limitado, que deve ser preestabelecido, através de 

determinadas estratégias clínicas. Assim, as 

Psicoterapias Breves estão, em termos técnicos, 

alicerçadas num tripé: foco, tempo e objetivos. 

(B) O psicodrama é uma das terapias de base 

fenomenológico-existenciais, tanto quanto outras 

terapias vivenciais, como é exemplo também a gestalt 

terapia. Estas abordagens vivenciais têm como base 

ajudar o cliente a compreender a sua existência, 

buscando a experiência fenomenológica do ser 

existente. Partem do princípio de que o homem é 

construtor de suas próprias vivências. O psicodrama 

busca fazer o indivíduo alcançar uma existência 

autêntica, espontânea e efetiva. 

(C) Uma Gestalt é produto de uma organização e esta 

organização é o processo que leva a uma Gestalt . Com 

isso é possível refletir que a Gestalt-terapia é integrar 

todos esses pedaços e partes rejeitadas e alienadas do 

Self, como a personalidade, e fazer da pessoa um todo 

novamente. 

(D) No livro A interpretação dos sonhos, Freud apresenta 

a primeira concepção sobre a estrutura e o 

funcionamento da personalidade. Essa teoria refere-se 

à existência de três sistemas ou instâncias psíquicas: 

inconsciente, subconsciente e consciente. 

 

 

 

 

 

26) A grande novidade nos meios científicos, no início do 

século XX, foi o estudo, o reconhecimento, a análise e 

a crítica da nova ciência que desabrochava com força 

total. E, assim, que, nesse tronco já estruturado por 

Wundt, aliado as outras correntes isoladas, vê-se surgir 

as mais diversas e novas ramificações, que foram o 

resultado de uma reorientação ou reaglutinação destas 

diversas tendências. O resultado foi a formação das 

cinco escolas psicológicas, que estruturaram e 

caracterizaram a psicologia no início do século XX. 

Foram elas: 

 

(A) Estruturalismo, Funcionalismo, Behaviorismo, Gestalt 

e Psicanálise.  

(B) Materialismo Científico, Empirismo Crítico, 

Funcionalismo, Behaviorismo e Associacionismo. 

(C) Associacionismo, Materialismo Crítico, 

Funcionalismo, Gestalt e Behaviorismo. 

(D) Empirismo Científico, Materialismo Crítico, 

Funcionalismo, Estruturalismo e Psicanálise. 

 

27) São considerados alguns dos principais aspectos do 

enquadre grupal. 

 

(A) Altruísmo e Idade e sexo. 

(B) Homogêneo ou Heterogêneo e Desenvolvimento de 

técnicas de socialização. 

(C) Frequência e duração de sessões e Grupo aberto ou 

fechado. 

(D) Universalidade e Compartilhamento de informações. 

 

28) Sobre a Terapia Familiar, analise as afirmativas abaixo 

e assinale a alternativa correta. 

 

I. Segredos como adoção, maus-tratos e casos 

extraconjugais podem exigir entrevistas diagnósticas 

individuais concomitantes. 

II. No primeiro encontro, deve-se procurar estabelecer 

um clima de confiança e acolhedor que permita às 

pessoas envolvidas revelar suas preocupações e 

mostrar suas formas peculiares de interagir, mas não 

forçar uma intimidade precoce. Frequentemente, 

aquilo que era considerado um problema individual 

passa a ser percebido como algo que está 

influenciando a todos e que é influência de todos. 

III. A estrutura básica da família nuclear funcional 

envolve uma sólida aliança entre os todos os membros, 

que se apoiam mutuamente na tarefa de nutrir, prover, 

orientar e dar afeto e limites uns aos outros.  

 



TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI 
 

 CARGO: PSICÓLOGO                                                                                                     Página 8 / 8 
 

IV. Todas as famílias apresentam problemas. O que 

diferencia aquelas que funcionam bem é que são 

capazes de resolver seus problemas. Isso ocorre 

devido a uma comunicação verbal clara que estimula 

a identificação e a expressão de afetos, tanto amorosos 

quanto críticos. Com isso tornam-se mais capazes de 

solucionar problemas. É importante observar, se todos 

os seus membros têm e exercem o direito de se 

expressar, se falam responsabilizando-se por suas 

opiniões ou tendem a culpar os outros pelo que lhes 

ocorre. 

V. O plano terapêutico será feito levando em conta todos 

os aspectos do diagnóstico, tendo em mente que a 

família e seus membros mudam quando vão 

desaparecendo os obstáculos ao desenvolvimento, 

como resultado do tratamento, e que, portanto, o 

diagnóstico é um processo dinâmico e continuado que 

requer reavaliação periódica. Mudanças substanciais, 

pessoais e do grupo podem ocorrer mesmo na presença 

de transtornos psiquiátricos. O plano terapêutico é 

construído por todos os membros da família. 

 

(A) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e V. 

(B) Estão corretas apenas as afirmativas I e IV. 

(C) Está correta apenas a afirmativa I. 

(D) Estão corretas apenas I, IV e V. 

 

29) Complete a lacuna abaixo e assinale a alternativa que 

dá sentido correto ao parágrafo.  

 

Reafirma-se que, vinculado aos preceitos da 

_______________, o psicólogo institucional deverá 

trabalhar como um técnico da relação interpessoal, dos 

vínculos humanos, um técnico da explicitação do implícito. 

Sua função não será jamais a de decidir ou de resolver os 

problemas da instituição nem de executar as ações decididas 

pelos grupos. 

(A) sociabilidade sincrética. 

(B) dinâmica institucional. 

(C) organização. 

(D) psicohigiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30) Sobre a atuação do psicólogo no CRAS e no CREAS, 

informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se 

afirma abaixo e depois assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta.  

 

(    ) Os dois princípios que devem orientar a prática do 

psicólogo no CRAS são: 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; e atuar de modo 

integrado à perspectiva interdisciplinar, em especial 

nas interfaces entre a Psicologia e o Serviço Social. 

(    ) Os psicólogos no CRAS devem promover e fortalecer 

a autonomia dos usuários, de forma que as atividades 

de atendimento gerem progressivamente 

independência dos benefícios oferecidos e promovam 

a autonomia na perspectiva da cidadania.  

(   ) A oferta de apoio psicológico básico é uma 

possibilidade importante, de forma a facilitar o 

movimento dos sujeitos para o desenvolvimento de 

sua capacidade de intervenção e transformação do 

meio social onde vive, uma vez que visa à 

potencialização de recursos psicossociais individuais e 

coletivos frente às situações de risco e vulnerabilidade 

social.  

(   ) 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 

cidadania. Dessa maneira, as práticas psicológicas 

devem categorizar, mas não patologizar e objetificar 

as pessoas atendidas.  

(   ) A atuação do psicólogo, como trabalhador da 

Assistência Social, tem como finalidade básica o 

fortalecimento dos usuários como sujeitos de direitos 

e o fortalecimento das políticas públicas. 

 

(A) F – F – V – F – V. 

(B) V – F – F – F – V. 

(C) F – V – V – F – F. 

(D) V – F – V – F – V. 

 

 


