
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO 
Estado de São Paulo 

PSICOLÓGO 
CONCURSO PÚBLICO 

02/2019 

 

 

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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ʭ CONHECIMENTOS GERAIS 

 

CONHECIMENTO UNIVERSAL  ¿ ? 

 
 

01  
 

"Após entrevista coletiva concedida a jornalistas nesta 

manhã na residência oficial, o presidente da Câmara dos 

Deputados fez um balanço positivo da agenda da Casa 

neste ano. Ele destacou a aprovação da reforma da 

Previdência e do novo marco legal do saneamento 

básico. A reforma da Previdência aprovada pelo 

Congresso aumenta o tempo para se aposentar, limita o 

benefício à média de todos os salários, eleva as alíquotas 

de contribuição para quem ganha acima do teto do INSS 

e estabelece regras de transição para os atuais 

assalariados. Já o marco do saneamento aprovado pelos 

deputados facilita a privatização de estatais do setor, 

exige licitação para a contratação desses serviços e 

prorroga o prazo para o fim dos lixões." 

Fonte: Agência Câmara Notícias, 19/12/2019. Disponível em 

<https://tinyurl.com/yx4s2tjb> 

Quem foi o presidente da Câmara Federal em 2019? 

(A) David Samuel Alcolumbre Tobelem  

(B) Eduardo Cosentino da Cunha 

(C) Delegado Waldir 

(D) Rodrigo Felinto Ibarra Epitácio Maia 
 

02  
 

" O ano de 2019 foi conturbado para os membros do 

Supremo Tribunal Federal (STF). Em meio a diversas 

votações controversas, como a derrubada da prisão em 

segunda instância e a criminalização da homofobia, e 

protestos de rua que os colocaram como alvo, o número 

de pedidos de impeachment dos magistrados atingiu 

neste ano um patamar recorde. Desde janeiro, foram 14 

representações contra integrantes da Corte, cinco a mais 

do que no ano passado. O presidente do STF é o mais 

visado. Metade das tentativas protocoladas neste ano 

foram para que ele perdesse o cargo. No entanto, o 

Senado, responsável por dar continuidade aos pedidos, 

engavetou todos os pedidos de destituição dos 

magistrados. Veja a seguir os sete julgamentos com 

maior repercussão neste ano: 1. Criminalização da 

homofobia; 2. Competência da Justiça eleitoral; 3. 

Crédito tributário da Zona Franca de Manaus; 4. 

Privatização de subsidiárias; 5. Ordem das alegações em 

casos de delação premiada; 6. Fim da prisão em 2ª 

instância; 7. Compartilhamento de dados pelo Coaf." 

Fonte: CERIONI, Clara. "Relembre as 7 votações no STF que definiram 2019", Exame, 

28/12/2019. Disponível em < https://tinyurl.com/qrct7l4> 

Quem era o presidente do Supremo Tribunal Federal em 

2019? 

(A) Dias Toffoli  

(B) Gilmar Mendes  

(C) Jair Bolsonaro 

(D) Rodrigo Maia 
 

 

 

 

 

 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA  ¿ ? 

 
  

Texto para as questões de 03 a 09 

 

Hanseníase e as histórias de um Brasil que está na Idade 

Média 

Por André Biernath 

(...) 

Você sabia que o Brasil é um dos únicos países do 

mundo que ainda registra casos de hanseníse? Nós só 

ficamos atrás da Índia num inglório ranking mundial e 

respondemos por 90% das ocorrências dela no 

continente americano. Por ano, 27 mil indivíduos 

recebem o diagnóstico por aqui. Roraima, Pará, Mato 

Grosso, Mato Grosso do Sul e Tocantins são os estados 

com as estatísticas mais graves. 

A hanseníase é causada por uma bactéria chamada 

Mycobacterium leprae, transmitida de um indivíduo para 

outro por meio de gotículas de saliva, que entram pela 

boca e pelo nariz. O micro-organismo se instala nos 

nervos periféricos do corpo, bem próximo à pele, e fica 

ali durante anos, sem dar sintomas. Ele demora muito 

tempo para se reproduzir: a título de comparação, ele 

leva 15 dias para dar origem a um novo bacilo, enquanto 

a bactéria da tuberculose, por exemplo, se replica a cada 

24 horas. Mas chega um momento em que sua presença 

na região diminui a sensibilidade e desemboca em sérias 

lesões. 

Acontece que cerca de 90% das pessoas possuem 

defesa natural contra o agente infeccioso. Mas há 10% 

que estão vulneráveis a ele e podem vir a desenvolver o 

problema. Outro dado que mostra a perplexidade do 

quadro brasileiro: o diagnóstico da condição é fácil, feito 

no consultório do médico, sem necessidade de exames 

mais complexos. O tratamento, por sua vez, é simples e 

consiste no uso de dois ou três antibióticos por alguns 

meses. Depois desse tempo, a bactéria acaba extirpada 

do organismo e a cura está garantida. 

(...) 

A dermatologista Letícia Maria Edit, de Porto Alegre, 

publicou um artigo em que rememora episódios da 

hanseníase no Brasil. Durante vários séculos, os 

portadores da doença foram tratados com extremo 

preconceito por aqui. Eles eram proibidos de comer, 

dormir ou casar com pessoas saudáveis, não podiam 

tocar em comidas nos mercados e nem entrar em 

algumas cidades, como São Paulo. “Os filhos dos 

leprosos não podiam ser batizados como as outras 

crianças pelo risco de poluírem as águas da pia 

batismal”, escreve. 

No texto de Letícia, um episódio com hansenianos 

brasileiros chama atenção pela similaridade com The 

Walking Dead, série norte-americana de zumbis 

produzida pelo canal de televisão AMC. Nos idos de 1800, 

uma lenda dizia que o doente ficaria curado da doença se 

fosse capaz de infectar outras sete pessoas. Na tentativa 

de se livrar da encrenca, um grupo de leprosos resolveu 

invadir uma cidade no norte do estado de São Paulo (não 

se sabe qual município ao certo) e atacou os moradores, 

que, assustados, responderam com armas e porretes. 

Aqueles que conseguiram fugir saíram correndo por uma 

estrada e encontraram uma criança, que foi agredida a 

dentadas até sangrar. 
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Infelizmente, desse episódio bárbaro para os dias de hoje 

o cenário pouco mudou. O preconceito é tão grande que 

preferimos esquecer e ignorar a existência da doença e 

dos indivíduos acometidos por ela. A troca de nome de 

lepra para hanseníase parece ter mais confundido do que 

ajudado a aplacar a intolerância.  

(...) 

Segundo o dermatologista Marco Andrey Cipriani, 

presidente da Sociedade Brasileira de Hansenologia, os 

principais sintomas da condição: 

“Nas formas iniciais, a hanseníase se manifesta por anos 

através de dormências, cãibras e formigamentos em 

áreas definidas do corpo. Esses sinais ficam mais 

comuns nos meses frios do ano. Depois, surgem lesões 

de pele esbranquiçadas e avermelhadas, ou nódulos 

espalhados pelo corpo, na face e nas orelhas. Todas 

essas lesões vêm acompanhadas de alterações de 

sensibilidade. Um bom teste é tocar com a mão ou com 

algum objeto no local machucado e, depois, numa região 

próxima. Se você sentir diferença no tato, é 

importantíssimo procurar o médico o quanto antes”. 

FONTE: https://saude.abril.com.br/blog/tunel-do-tempo/hanseniase-e-as-historias-de-

um-brasil-que-esta-na-idade-media/ - com adaptações. 

 

03  
 

Em “A hanseníase é causada por uma bactéria chamada 

Mycobacterium leprae, transmitida de um indivíduo para 

outro por meio de gotículas de saliva, que entram pela 

boca e pelo nariz. O micro-organismo se instala nos 

nervos periféricos do corpo, bem próximo à pele, e fica 

ali durante anos, sem dar sintomas. Ele demora muito 

tempo para se reproduzir: a título de comparação, ele 

leva 15 dias para dar origem a um novo bacilo, enquanto 

a bactéria da tuberculose, por exemplo, se replica a cada 

24 horas. Mas chega um momento em que sua presença 

na região diminui a sensibilidade e desemboca em sérias 

lesões”, os termos em destaque são responsáveis pela 

coesão textual. Sendo assim, pode-se afirmar que esses 

termos recuperam: 

(A) Bactéria Mycobacterium leprae 

(B) Indivíduo 

(C) Gotículas de saliva 

(D) Boca e nariz 

 

04  
 

Em “Mas há 10% que estão vulneráveis a ele e podem vir 

a desenvolver o problema”, se substituíssemos o termo 

destacado por bactéria, teríamos: 

(A) Mas há 10% que estão vulneráveis a bactéria e 

podem vir a desenvolver o problema. 

(B) Mas há 10% que estão vulneráveis à bactéria e 

podem vir a desenvolver o problema. 

(C) Mas há 10% que estão vulneráveis à bactéria e 

podem vir à desenvolverem o problema. 

(D) Mas há 10% que estão vulneráveis a bactéria e pode 

vir a desenvolverem o problema. 

 

05  
 

Assinale a alternativa em que a passagem “(...) o 

diagnóstico da condição é fácil, feito no consultório do 

médico, sem necessidade de exames mais complexos” 

está corretamente reescrita: 

(A) (...) o diagnóstico da condição é fácil, feito no 

consultório do médico e não se necessitam de 

exames mais complexos. 

(B) (...) o diagnóstico da condição é fácil, feito no 

consultório do médico, sem que se necessitem de 

exames mais complexos. 

(C) (...) o diagnóstico da condição é fácil, feito no 

consultório do médico e não se necessita de exames 

mais complexos. 

(D) (...) o diagnóstico da condição é fácil, feito no 

consultório do médico e não há que se necessitem 

de exames mais complexos. 

 

06  
 

Em “Eles eram proibidos de comer, dormir ou casar com 

pessoas saudáveis, não podiam tocar em comidas nos 

mercados e nem entrar em algumas cidades, como São 

Paulo”, a expressão em destaque traduz ideia de: 

(A) Soma 

(B) Oposição  

(C) Causa 

(D) Consequência 

 

07  
 

O texto jornalístico se vale, em geral, de uma variante 

linguística formal. No entanto, em alguns momentos, o 

autor lança mão de um registro mais informal, dado o 

tipo de mídia em que é veiculado e o tipo de público a 

que se dirige. Assinale a alternativa que contenha uma 

palavra ou expressão de variante linguística informal, 

próxima da coloquialidade: 

(A) Ele demora muito tempo para se reproduzir: a título 

de comparação, ele leva 15 dias para dar origem a 

um novo bacilo (...). 

(B) A dermatologista Letícia Maria Edit, de Porto Alegre, 

publicou um artigo em que rememora episódios da 

hanseníase no Brasil. 

(C) Na tentativa de se livrar da encrenca, um grupo de 

leprosos resolveu invadir uma cidade no norte do 

estado de São Paulo (...). 

(D) A troca de nome de lepra para hanseníase parece 

ter mais confundido do que ajudado a aplacar a 

intolerância. 

 

08  
 

Em “A dermatologista Letícia Maria Edit, de Porto Alegre, 

publicou um artigo em que rememora episódios da 

hanseníase no Brasil”, substituindo o termo em destaque 

pelo verbo lembrar, teríamos: 

(A) A dermatologista Letícia Maria Edit, de Porto Alegre, 

publicou um artigo em que lembra de episódios da 

hanseníase no Brasil. 

(B) A dermatologista Letícia Maria Edit, de Porto Alegre, 

publicou um artigo de que lembra de episódios da 

hanseníase no Brasil. 

(C) A dermatologista Letícia Maria Edit, de Porto Alegre, 

publicou um artigo em cujo lembra episódios da 

hanseníase no Brasil. 

(D) A dermatologista Letícia Maria Edit, de Porto Alegre, 

publicou um artigo em que lembra episódios da 

hanseníase no Brasil. 
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09  
 

No último parágrafo do texto, as aspas se justificam 

porque: 

(A) É uma citação literal. 

(B) Há nela palavras estrangeiras, não incorporadas à 

língua. 

(C) Contém gírias e expressões coloquiais. 

(D) Marca a ironia da afirmação. 

 

MATEMÁTICA  ¿ ? 

 
 

10  
 

A imagem abaixo apresenta uma roleta na sua posição 

inicial, indicada pelo triângulo branco que aponta para o 

número 1. 

 

Supondo que a roleta gire 2.070 graus no sentido horário, 

qual número ficará apontado pelo triângulo branco? 

(A) Número 1 

(B) Número 4 

(C) Número 7 

(D) Número 10 

 

11  
 

Observe a pequena estória abaixo, analise as relações 

lógicas entre as proposições e responda. 

Mateus entrou para família há pouco tempo e a novidade 

exigiu com que seus pais, seu irmão e sua avó se 

organizassem para garantir sua ida à escola desde cedo. 

Assim, se Mateus vai à escola, então ou seu pai vai levá-

lo ou sua mãe vai buscá-lo. Se sua mãe vai buscá-lo, seu 

irmão vai ao clube. Mas seu irmão vai ao clube se e 

somente se não for verdade que seu professor não vai 

dar treino naquele dia. Se Mateus não vai à escola, então 

sua avó vai buscá-lo em casa. 

Sabendo que o pai de Mateus não vai levá-lo à escola e o 

professor de seu irmão não vai dar treino naquele dia, 

pode-se concluir que: 

(A) O professor do irmão de Mateus não vai dar treino 

naquele dia e seu irmão vai clube. 

(B) A avó de Mateus não vai buscá-lo em casa ou sua 

mãe vai buscá-lo na escola. 

(C) O pai de Mateus não vai levá-lo à escola e sua mãe 

vai buscá-lo. 

(D)  Mateus não vai à escola e sua mãe não vai buscá-lo. 

 

12  
 

Ao final do ano letivo, o professor contabilizou a média 

das notas, na escala de 0 a 10, de todos seus 120 alunos. 

Analisando os resultados, observou que 15% dos alunos 

obtiverem rendimento insuficiente, com média entre 0 e 

5, e foram automaticamente reprovados. Do restante, 

metade obteve média entre 5 e 6, e ficou de recuperação, 

e, do restante, apenas 1 em cada 10 alunos alcançou a 

nota máxima. Aproximadamente quantos alunos 

obtiveram nota 10? 

(A) 02 alunos 

(B) 05 alunos 

(C) 10 alunos 

(D) 25 alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA PARA 

RASCUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA  ¿ ? 

 
 

13  
 

Após iniciar uma sessão no Windows 10, um funcionário 

resolveu organizar sua Área de Trabalho, arrastando 

alguns arquivos para a pasta Documentos e alguns 

atalhos de programas pouco utilizados para a Lixeira. 

Levando em consideração essa ação, analise as 

alternativas e assinale a correta. 

(A) Os programas que tiveram seus atalhos enviados à 

Lixeira podem ser reinstalados através da opção de 

recuperação disponibilizada no menu auxiliar do 

diretório. 

(B) Não será mais possível executar os programas que 

tiveram seus atalhos enviados à Lixeira. 

(C) Os ícones que representam os arquivos arrastados 
para a pasta Documentos não mais aparecem na 
Área de Trabalho. 

(D) Os arquivos arrastados para a pasta Documentos 

automaticamente geram atalhos na Área de 

Trabalho. 
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14  
 

É bastante costumeiro que, em e-mails profissionais, 

haja a necessidade de anexar documentos para envio, 

por isso, a maioria dos clientes de e-mail atuais exibem 

um ícone por meio do qual é possível realizar o 

procedimento. Qual símbolo padrão da funcionalidade de 

anexar documentos na maioria dos clientes de e-mail? 

 

(A) 
 

(B) 
 

(C) 
 

(D) 
 

 

ʭ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

15  
 

Os modernos psicólogos da Personalidade são 

científicos quando procuram usar métodos de inferência 

científica para propor teorias e  ajusta-las continuamente, 

frente a novos insights ou novas descobertas. Assinale 

abaixo a alternativa que se insere nesta tradição:  

(A) Uma corrente de interessados em estudar a 

personalidade advoga que a Astrologia pode 

oferecer dados úteis para colaborar com as 

inferências sobre este vasto campo.  

(B) Muitos estudiosos  da Psicologia utilizam a 

Quirologia e suas intelecções para avaliar a 

personalidade. 

(C) Se o estudiosos em personalidade visam obter 

respostas viáveis sobre personalidade devem lançar 

mão de evidências sistematicamente reunidas 

mediante, p. ex.,  investigações correlacionais, 

estudo de caso ou comparações interculturais. 

(D) A Fisiognomonia é uma área de estudos que fornece 

informações da personalidade a partir das feições de 

um indivíduo. 

 

16  
 

As teorias da personalidade podem ter como fonte 

analogias e conceitos emprestados de disciplinas afins, 

como a Biologia (p. ex. informações obtidas através de 

exames de tomografia computadorizada do cérebro), 

Sociologia ou a Antropologia. Examine as afirmativas I e 

II abaixo sobre outras duas fontes que originam teorias 

de personalidade, e assinale em seguida a alternativa 

correta referente às mesmas: 

 

I – Uma fonte de teorias psicológicas pode ser 

denominada abordagem dedutiva sobre a 

personalidade, em que as conclusões sucedem 

de maneira lógica as premissas e suposições 

levantadas previamente. Utilizam-se aqui  ‘leis’ 

ou princípios psicológicos básicos a fim de 

compreender-se cada uma das pessoas. 

 

II – Uma fonte de teorias psicológicas pode ser 

denominada abordagem indutiva sobre a 

personalidade,  por desenvolver conceitos com 

base no que é revelado por observações 

cuidadosamente coletadas, surgindo 

diretamente de investigações empíricas 

sistemáticas. 

 

(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. 

 

17  
 

Podemos considerar a Consciência comum no estado de 

vigília  – que envolve uso pessoal  dos sentidos que 

percebem ou conhecem objetos, fatos ou situações −  

como a excitabilidade do sistema nervoso central aos 

estímulos internos e externos, passados e presentes,  

sob o ponto de vista quantitativo e também  à capacidade 

de integração harmoniosa destes estímulos sob o ponto 

de vista qualitativo.  Assinale neste âmbito  dentre as 

alternativas abaixo aquela que apresenta incorreção em 

seu conteúdo. 

(A) Durante o estado de vigília observa-se que o 

conteúdo da consciência (que raramente está 

parada) muda continuamente. 

(B) Para Renè Descartes, todo pensamento é 

consciente, constituindo a essência da Mente. 

(C) William James denominou o fluir constante do 

conteúdo da consciência de ‘fluxo da consciência’. 

(D) Variações na consciência não estão relacionadas a 

mudanças na atividade elétrica do cérebro.  

 

18  
 

Os psicólogos empregam o termo ‘Memória’ para se 

referir aos variados processos e estruturas envolvidos na 

retenção e recobramento de experiências. Compreender 

a natureza da Memória extrapola o senso comum de 

apenas absorver informação e guarda-la em algum 

compartimento mental, existindo muitos modelos 

explicativos sobre este fenômeno. O modelo de 

processamento de informação da memória é aquele que 

conta com o maior número de adeptos e continua sendo 

uma estrutura útil para organização das descobertas 

decorrentes de pesquisas sobre os processos e 

estruturas da memória. Assinale abaixo a alternativa que 

apresenta conceituação incorreta sobre o modelo.  

(A) Um importante processo é o da codificação, ou 

aquisição, que envolve a formação de um código de 

memória, referindo-se ao processo de preparar as 

informações para serem estocadas. 

(B) Um importante processo é o do armazenamento, 

que envolve a manutenção da informação compilada  

na memória por um período de tempo, o que parece 

ocorrer automaticamente e que parece também  

mudar com a experiência. 

(C) Um importante processo é o da recuperação, que 

envolve o resgate das informações armazenadas na 

memória. 

(D) Um importante processo é o da mneumônica, que 

interfere no processamento dinâmico do  

esquecimento,  impedindo, por exemplo, casos de 
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amnésia, onde falha a identificação e o 

reconhecimento de estímulos.  

 

19  
 

A fisiologia está muito relacionada com a conduta e a 

cognição, guiando a absorção de informação sobre o 

mundo circundante. Uma área importante da psicologia 

que se dedica a estas investigações  é a da 

psicobiologia, discutindo as bases biológicas do 

comportamento e o ato de conhecer, concentrando-se 

nos sistemas nervoso e endócrino, na evolução e na 

hereditariedade. O conhecimento oriundo destas 

investigações ajudam a compreender melhor os diversos 

elementos do que constitui o  humano como, p.ex.,  as 

etapas do desenvolvimento cognitivo e afetivo dos 

indivíduo. Neste âmbito, uma área de investigação em 

evidência hoje em dia envolve o estudo do 

envelhecimento. Sobre estes aspectos assinale abaixo a 

alternativa que apresenta informação errônea: 

(A) Conforme as pessoas saudáveis envelhecem, o 

cérebro vai mudando de variadas formas. Como 

algumas áreas perdem boa quantidade de 

neurônios, o cérebro de um saudável idoso de 70 

anos parece ligeiramente atrofiado quando 

comparado ao de um jovem de 25 anos. 

(B) Os dendritos de alguns neurônios também se 

deterioram com a idade, deixando as células menos 

aptas a se comunicar com outras células. 

(C) O cérebro envelhecido torna-se menos capaz de 

renovar suas sinapses, determinando que o mesmo 

provavelmente vai operar com menor eficiência.  

(D) Ocorrem paralelamente no cérebro normal, com o 

envelhecimento,  outros declínios tais como graves e 

impactantes perdas de memória e retardamento no 

tempo de reação. Observa-se que a inteligência 

geral se deteriora grandemente, sendo que  as 

experiências de vida não ajudam a melhorar o 

quadro de piora do nível de  conhecimento e 

julgamento. 
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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 em sua prática laboral. 

É aceito, tacitamente, que o(a) Psicólogo(a), ao iniciar 

apropriadamente suas atividades, e no decorrer de  toda 

sua carreira profissional, leia e reflita  atentamente todo o 

conteúdo do CEPP.  No Artigo 15º do CEPP, temos as 

diretrizes para a situação de interrupção do trabalho do 

psicólogo, por quaisquer motivos, estabelecendo que o 

profissional “deverá zelar pelo destino dos seus arquivos 

confidenciais”.  Analise as afirmativas  I  e  II abaixo 

sobre este artigo e assinale em seguida a alternativa 

correta sobre as mesmas: 

 

I  - É  estabelecido que, em caso de demissão ou 

exoneração, o Psicólogo  julgará, dentre todo o 

material sigiloso, quais poderão ser 

repassados ao profissional psicólogo que vier 

a substituí-lo, com base no tipo de trabalho ou 

do especificidade temática envolvida em sua 

atividade. Caso não seja possível repassar 

pessoalmente este material, o psicólogo 

poderá lacra-lo  para posterior utilização pelo 

psicólogo substituto. 

 

II - É estabelecido que, se houver extinção do 

serviço de Psicologia, o psicólogo responsável 

informará ao Conselho Regional de Psicologia, 

que providenciará a destinação dos arquivos 

confidenciais. 

 

(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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A Resolução nº 06 de 29 de março de 2019 do Conselho 

Federal de Psicologia  −  Institui regras para a elaboração 

de documentos escritos produzidos pela(o) psicóloga(o) 

no exercício profissional e revoga a Resolução CFP nº 

15/1996, a Resolução CFP nº 07/2003 e a Resolução CFP 

nº 04/2019 – estabelece, no Capítulo  II  - Disposições 

Especiais, Seção  II  - ‘Modalidades de Documentos’, em 

seu Artigo 8º, precisamente os documentos que 

constituem modalidades de ‘documentos psicológicos’. 

Assinale a alternativa incorreta quanto às modalidades  

pertencentes ao rol de documentos abrangidos neste 

Artigo 8º:   

(A) Atestado Psicológico; Declaração; Laudo 

Psicológico. 

(B) Relatório Psicológico; Atestado Psicológico; Parecer 

Psicológico. 

(C) Laudo; Artigo Psicológico; Parecer. 

(D) Relatório Multiprofissional; Parecer Psicológico; 

Declaração. 
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A Resolução nº 06 de 29 de março de 2019 do Conselho 

Federal de Psicologia  −  Institui regras para a elaboração 

de documentos escritos produzidos pela(o) psicóloga(o) 

no exercício profissional e revoga a Resolução CFP nº 

15/1996, a Resolução CFP nº 07/2003 e a Resolução CFP 

nº 04/2019 – estabelece, no Capítulo  II  - Disposições 

Especiais, Seção  IV  -  ‘Guarda dos Documentos e 

Condições de Guarda’  as  instruções detalhadas neste 

âmbito, precisamente  abrangidas no Artigo 15.  Assinale 

dentre as alternativas abaixo a incorreta quanto ao que 

estabelece este Artigo 15: 

(A) Os documentos escritos decorrentes da prestação 

de serviços psicológicos, bem como todo o material 

que os fundamentaram, sejam eles em forma física 

ou digital, deverão ser guardados pelo prazo mínimo 

de 5 (cinco) anos, conforme Resolução CFP nº 

01/2009 ou outras que venham a alterá-la ou 

substituí-la. 

(B) A responsabilidade pela guarda do material cabe 

à(ao) psicóloga(o) e, tendo em vista o sigilo 

profissional previsto no Código de Ética Profissional 

do Psicólogo, não deverá ser compartilhada com a 

instituição em que ocorreu a prestação dos serviços 

profissionais. 

(C) O prazo determinado de guarda de documentos 

escritos decorrentes da prestação de serviços 
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psicológicos e todo o material que os 

fundamentaram poderá ser ampliado nos casos 

previstos em lei, por determinação judicial, ou em 

casos específicos em que as circunstâncias 

determinem que seja necessária a manutenção da 

guarda por maior tempo. 

(D) No caso de interrupção do trabalho da(o) 

psicóloga(o), por quaisquer motivos, o destino dos 

documentos deverá seguir o recomendado no Art. 

15 do Código de Ética Profissional do Psicólogo.   
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O documento do CREPOP “Referências Técnicas para 

atuação do(a) psicólogo(a) no CRAS/SUAS” (2007/junho 

2008, Brasília: CFP, p. 21, 22 e 24 ) afirma, na seção  II  –  

‘Psicologia e Assistência Social’,  que  as atividades 

desenvolvidas no CRAS estão voltadas para o alívio 

imediato da pobreza, para a ruptura com o ciclo 

intergeracional da pobreza e o desenvolvimento das 

famílias. Os psicólogos no CRAS devem promover e 

fortalecer vínculos sócio-afetivos, de forma que as 

atividades de atendimento gerem progressivamente 

independência dos benefícios oferecidos e promovam a 

autonomia na perspectiva da cidadania.  Analise as 

afirmativas  I  e  II  abaixo e assinale em seguida a 

alternativa correta com relação às mesmas: 

 

I  - Atuar numa perspectiva emancipatória, em um 

país marcado por desigualdades sociais, e 

construir uma rede de proteção social é um 

grande desafio.  Temos o compromisso de 

oferecer  serviços de qualidade, diminuir 

sofrimentos, evitar a cronificação dos quadros 

de vulnerabilidade, defender o processo 

democrático e favorecer a emancipação social. 

 

II – Ao oferecer os profissionais psicólogos, na 

atividade de investigar as necessidades 

apresentadas pelos usuários da Assistência 

Social, importantes, fundamentais e éticos 

serviços de qualidade,  as tarefas de 

compreensão da demanda e suas condições 

históricas, culturais, sociais e políticas de 

produção vão precisamente assumir ali, papel 

secundário, subalterno, posto que é complexo 

e potencialmente inacessível conhecer as 

peculiaridades das comunidades e do território,  

e do seu impacto na vida dos sujeitos. 

 

(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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A Resolução do  Conselho Federal de Psicologia nº 11, 

de 14 de junho de 2019, que ‘Institui o Código de 

Processamento Disciplinar’, dispõe, no seu Livro I – 

Disposições Gerais, no seu Título I – Normas Gerais, em 

seu Art. 1º, parágrafo 1º, a classificação das infrações 

disciplinares praticadas por psicólogas(os), que serão 

apuradas e processadas por meio dos respectivos 

processos investigativos e disciplinares, na forma 

prevista neste Código. Assinale dentre as alternativas 

abaixo aquela infração disciplinar  que não está citada no 

respectivo parágrafo 1º:  

(A) Ordinárias. 

(B) Funcionais. 

(C) Éticas.  

(D) Contravenções (ou Contraordenações). 
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Com relação a Testes Psicológicos, mesmo que um teste 

seja bastante confiável, o profissional psicólogo, ao 

utilizar-se desta importante ferramenta, deve preocupar-

se com relação à sua validade, que refere-se à 

capacidade de um teste em medir aquilo que se propõe a 

medir. Assinale dentre as alternativas abaixo a alternativa 

que não contempla maneira de se avaliar validade: 

(A) Validade de Fidedignidade. 

(B) Validade de Conteúdo. 

(C) Validade de Predição. 

(D) Validade de Constructo. 
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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. 29, 33 e 34 ) afirma, no item  EIXO 1 – Dimensão 

Ético-Política para a Prática das(os) Psicólogas(os) no 

Centro de Referência Especializado da Assistência Social 

– CREAS, sub-item “A Psicologia e o paradigma da 

cidadania”  que,   apesar dos avanços da legislação e da 

implementação do SUAS, ainda permanece o peso da 

herança histórica da relação do Estado brasileiro com 

famílias pobres, vulneráveis e/ou excluídas. Analise as 

afirmativas  I  e  II  abaixo e assinale  em seguida a  

alternativa correta em relação a estas afirmativas:  

 

I - Esta promessa  toma contornos complexos 

devido à enorme desigualdade social existente 

no país.  O discurso dos direitos se contrapõe 

a outras representações que  naturalizam a 

vulnerabilidade social, causadas por ‘vontade 

própria da população’.   

 

II - (...) esta herança ainda traz para a política de 

Assistência Social, práticas assistencialistas, 

clientelistas e preconceituosas, que reforçam 

uma cultura política que precariza a gestão da 

politica. Essa concepção que ainda persiste em 

vários municípios do país, se materializa no 

CREAS através da baixa institucionalidade em 

relação às determinações prescritas nos 

marcos legais.  

 

(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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A Lei Federal nro. 8.069/ 1990 (Estatuto da Criança e do 

Adolescente), em seu Livro I,  Título II  –  Dos Direitos 

Fundamentais, Capítulo I  –  Do Direito à Vida e à Saúde,  

no seu artigo 8º,  estabelece que é assegurado à 

gestante, através do Sistema Único de Saúde, o 

atendimento  pré  e  perinatal.  Assinale a alternativa 

abaixo que apresenta incorreção quanto ao conteúdo do 

que preceitua o respectivo Artigo 8º: 

 (A) No parágrafo primeiro deste Art. 8º, fica estabelecido 

que  “A gestante será encaminhada aos diferentes 

níveis de atendimento, segundo critérios médicos 

específicos, obedecendo-se aos princípios de 

regionalização e hierarquização do Sistema”. 

(B) No parágrafo segundo deste Art. 8º, fica 

estabelecido que  “A parturiente será atendida 

preferencialmente pelo mesmo médico que a 

acompanhou na fase pré-natal”.  

(C) No parágrafo terceiro  deste  Art. 8º, fica 

estabelecido que  “Incumbe ao poder público 

propiciar apoio alimentar à gestante e à nutriz que 

dele necessitem”.  

(D) Visando prevenir ou minorar as consequências do 

estado puerperal, no parágrafo quarto deste Art. 8º  

fica estabelecido que  “Incumbe ao poder público 

proporcionar assistência psicológica à gestante e à 

mãe (no período pré  e  pós-natal)”; porém, o 

parágrafo quinto deste Art. 8º  estabelece que esta 

assistência psicológica não poderá ser fornecida às 

gestantes ou mães que manifestarem interesse de 

entregar seus filhos à adoção. 
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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. 29, 33, 34 e 35 )  afirma, no item  EIXO 1 – 

Dimensão Ético-Política para a Prática das(os) 

Psicólogas(os) no Centro de Referência Especializado da 

Assistência Social – CREAS, sub-item “A Psicologia e o 

paradigma da cidadania”  que  na Norma Operacional 

Básica de Recursos Humanos do Sistema Único de 

Assistência Social – NOB/RH/SUAS (BRASIL, 2006), a 

noção de cidadania é apresentada como um princípio 

ético do/a trabalhador/a do SUAS, definida como  “defesa 

intransigente dos direitos socioassistenciais”. A 

Psicologia em sua história da profissão atuou mais de 

uma vez em processos de ajustamento do sujeito ou de 

conformidade com a realidade, que hegemonicamente 

buscava colocar no indivíduo a responsabilidade por sua 

condição social.  Analise as alternativas abaixo e 

assinale aquela que contém erro sobre estas 

concepções. 

(A) Esse passado, que precisa ser compreendido 

criticamente dentro de um processo histórico 

geralmente descontínuo, vem sendo reconstruído 

em consonância com a construção de uma 

sociedade de direitos. 

(B) A Psicologia, por meio de seus profissionais, pela 

academia e entidades, vem se constituindo como 

uma força acrítica, e ausente na desconstrução de 

práticas e paradigmas anacrônicos existentes no 

campo socioassistencial. 

(C) Não é novidade a atuação da Psicologia em defesa 

de direitos de crianças e adolescentes; no repúdio a 

toda forma de discriminação; na crítica às 

instituições totais, à judicialização da vida, à 

medicalização da sociedade e à criminalização da 

pobreza e a várias outras situações de violação de 

direitos. 

(D) Essas questões atravessam todas as políticas 

públicas, mas tem especial relevância na construção 

da política de Assistência Social entendida como 

proteção social para a garantia e/ou reparação de 

direitos. 
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O desenvolvimento ´consiste na sequência das 

modificações relacionadas à idade que ocorrem a uma 

pessoa, desde a concepção até a morte. O 

desenvolvimento começa com a concepção, que ocorre 

quando a fertilização cria um zigoto, organismo 

unicelular formado pela união de um óvulo com o 

espermatozoide. O período pré-natal estende-se da 

concepção ao nascimento, abrangendo nítidas fases, que 

se sucedem ao longo de geralmente nove meses. 

Assinale dentre as alternativas abaixo aquela fase que 

não pertence ao período pré-natal: 

(A) Estágio Germinal. 

(B) Estágio Embrionário. 

(C) Estágio Fetal. 

(D) Estágio Uterino 
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O envelhecimento é um dos grandes enigmas da vida. 

Além do nascimento e da morte, é talvez a única 

experiência que todo ser humano divide. Embora todas 

as pessoas envelheçam, isso acontece de maneiras 

diferentes e em ritmos diversos. Compreender os 

processos fundamentais do envelhecimento é essencial 

não só para determinar suas causas como também para 

avaliar a necessidade de procedimentos para interferir, 

retardar ou deter este processo. Analise as duas 

afirmativas I e  II  abaixo e assinale  em seguida a  

alternativa correta em relação a estas afirmativas: 

 

I - O termo envelhecimento é usado para se referir 

a um processo ou conjunto de processos que 

ocorrem em organismos vivos e com o passar 

do tempo levam a uma perda de adaptabilidade, 

deficiência funcional e finalmente à morte.  

 

II - O envelhecimento ocorre com o implacável 

passar do tempo, mas poucas pessoas 

realmente morrem por causa da idade. A 

maioria morre porque o corpo perde a 

capacidade de suportar os fatores de estresse, 

físicos ou ambientais. 

 

(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. 


