
CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

PSICÓLOGO
Código: 306

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2.	 Use	a	Folha	de	Respostas	(Versão	do	Candidato)	reproduzida	ao	final	deste	caderno	apenas	para	marcar	 

o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:

•	 Confira	seu	nome,	número	de	inscrição	e	cargo.
•	 Assine,	A TINTA,	no	espaço	próprio	indicado.

4. ATENÇÃO:	transcreva	no	espaço	apropriado	da	sua	FOLHA DE RESPOSTAS,	com	sua	caligrafia	usual,	
mantendo	as	letras	maiúsculas	e	minúsculas,	desconsiderando	aspas	e	autoria,	a	seguinte	frase:

“A alegria evita mil males e prolonga a vida.” William Shakespeare

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5.	 Ao	transferir	as	respostas	para	a	Folha de Respostas:
•	 use	apenas	caneta	esferográfica	azul	ou	preta.
•	 preencha,	 sem	 forçar	 o	 papel,	 toda	 a	 área	 reservada	 à	 letra	 correspondente	 à	

resposta solicitada em cada questão.
•	 assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO	será	computada	se	houver	marcação	de	mais	de	uma	alternativa,	
questões não assinaladas ou rasuras. 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não	deve	ser	dobrada,	amassada	ou	rasurada.

ATENÇÃO:	Deverá	ser	resguardado	o	Período	de	Sigilo,	não	sendo	permitido	ao	candidato	se	ausentar	em	definitivo	da	sala	de	provas	antes	
de	decorrida	1	(uma)	hora	do	início	das	provas.	Os	candidatos	não	poderão	utilizar,	em	hipótese	alguma,	lápis,	lapiseira,	corretivos,	borracha	
ou	outro	material	distinto	do	constante	em	Edital.	Quaisquer	acessórios	como	óculos	escuros,	boné,	chapéu,	gorro,	lenço	ou	similares	não	
terão	seu	uso	permitido.	As	instruções	constantes	no	Caderno	de	Questões	e	na	Folha	de	Resposta,	bem	como	as	orientações	e	instruções	
expedidas	pela	FUNDEP	durante	a	realização	das	provas,	complementam	o	Edital	e	deverão	ser	rigorosamente	observadas	e	seguidas	pelo	
candidato.	Será	proibida,	durante	a	realização	das	provas,	qualquer	espécie	de	consulta	ou	comunicação	entre	os	candidatos	ou	entre	estes	
e	pessoas	estranhas,	oralmente	ou	por	escrito,	assim	como	não	será	permitido	o	uso	de	livros,	códigos,	manuais,	impressos,	anotações	ou	
quaisquer	outros	meios.	Será	proibido,	durante	a	realização	das	provas,	fazer	uso	ou	portar,	mesmo	que	desligados,	telefone	celular,	relógios,	
pagers,	beep,	agenda	eletrônica,	calculadora,	walkman,	notebook,	palmtop,	gravador,	transmissor/receptor	de	mensagens	de	qualquer	tipo	ou	
qualquer	outro	equipamento	eletrônico.	Findo	o	horário-limite	para	a	realização	da	prova,	o	candidato	deverá	entregar	a	Folha	de	Respostas	
da	Prova	Objetiva,	devidamente	preenchida	e	assinada,	ao	Aplicador	de	Sala,	assim	como	o	Caderno	de	Provas.	Os	três	últimos	candidatos	
deverão	permanecer	na	sala	até	que	o	último	candidato	termine	sua	prova,	devendo	todos	assinar	a	Ata	de	Ocorrências	da	sala,	atestando	a	
idoneidade	da	fiscalização	das	provas,	retirando-se	da	sala	de	prova	de	uma	só	vez.	

O Caderno de Questões e o Gabarito das Provas Objetivas serão divulgados no endereço eletrônico  
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia útil subsquente à data de realização da prova.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS



ATENÇÃO
Sr.(a)	Candidato(a),

Antes	 de	 começar	 a	 fazer	 a	 prova,	 confira	 se	 este	 caderno	 contém,	 ao	 todo,	 
40 (quarenta) questões	 de	 múltipla	 escolha,	 cada	 uma	 constituída	 de	 4	 (quatro)	
alternativas	 de	 respostas,	 assim	 distribuídas:	 13 (treze) questões de Língua 
Portuguesa,	 10 (dez) questões de Raciocínio Lógico, 7 (sete) questões de 
Conhecimentos Gerais e 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos,	todas 
perfeitamente	legíveis.

Havendo	algum	problema,	informe	imediatamente ao aplicador de provas para que ele 
tome	as	providências	necessárias.

Caso	não	observe	essa	recomendação,	não	lhe	caberá	qualquer	reclamação	ou	recursos	
posteriores.
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO:	Leia	o	texto	I	para	responder	às	questões	
de 1 a 8 e questão 13.

TEXTO I

Não as matem
Lima Barreto

Esse	rapaz	que,	em	Deodoro,	quis	matar	a	ex-noiva	e	
suicidou-se	em	seguida,	é	um	sintoma	da	revivescência	
de	 um	 sentimento	 que	 parecia	 ter	morrido	 no	 coração	
dos	homens:	o	domínio,	quand même,	sobre	a	mulher.	

O	caso	não	é	único.	Não	há	muito	 tempo,	em	dias	de	
carnaval,	 um	 rapaz	 atirou	 sobre	 a	 ex-noiva,	 lá	 pelas	
bandas	 do	 Estácio,	 matando-se	 em	 seguida.	A	 moça,	
com	 a	 bala	 na	 espinha,	 veio	 morrer,	 dias	 após,	 entre	
sofrimentos	atrozes.	

Um	outro,	 também,	pelo	carnaval,	ali	 pelas	bandas	do	
ex-futuro	Hotel	Monumental,	que	substituiu	com	montões	
de	pedras	o	vetusto	Convento	da	Ajuda,	alvejou	a	sua	
ex-noiva	e	matou-a.	

Todos esses senhores parece que não sabem o que é a 
vontade dos outros. 

Eles	se	julgam	com	o	direito	de	impor	o	seu	amor	ou	o	
seu	desejo	a	quem	não	os	quer.	Não	sei	se	se	 julgam	
muito	 diferentes	 dos	 ladrões	 à	 mão	 armada;	 mas	 o	
certo	é	que	estes	não	nos	arrebatam	senão	o	dinheiro,	
enquanto esses tais noivos assassinos querem tudo que 
é	de	mais	sagrado	em	outro	ente,	de	pistola	na	mão.	

O	ladrão	ainda	nos	deixa	com	vida,	se	lhe	passamos	o	
dinheiro;	os	tais	passionais,	porém,	nem	estabelecem	a	
alternativa:	a	bolsa	ou	a	vida.	Eles,	não;	matam	logo.	

Nós	 já	 tínhamos	os	maridos	que	matavam	as	esposas	
adúlteras;	 agora	 temos	 os	 noivos	 que	 matam	 as	
ex-noivas.	

De	 resto,	 semelhantes	 cidadãos	 são	 idiotas.	 É	 de	
supor	 que	 quem	 quer	 casar	 deseje	 que	 a	 sua	 futura	
mulher	 venha	 para	 o	 tálamo	 conjugal	 com	 a	 máxima	
liberdade,	 com	a	melhor	 boa	 vontade,	 sem	coação	de	
espécie	 alguma,	 com	 ardor	 até,	 com	 ânsia	 e	 grandes	
desejos;	como	é	então	que	se	castigam	as	moças	que	
confessam	 não	 sentir	mais	 pelos	 namorados	 amor	 ou	
coisa equivalente? 

Todas	as	considerações	que	se	possam	fazer,	tendentes	
a	convencer	os	homens	de	que	eles	não	têm	sobre	as	
mulheres	domínio	outro	que	não	aquele	que	venha	da	
afeição,	não	devem	ser	desprezadas.	

Esse	obsoleto	domínio	à	valentona,	do	homem	sobre	a	
mulher,	é	coisa	tão	horrorosa,	que	enche	de	indignação.	

O	 esquecimento	 de	 que	 elas	 são,	 como	 todos	 nós,	
sujeitas	a	 influências	 várias	que	 fazem	 flutuar	as	 suas	
inclinações,	as	suas	amizades,	os	seus	gostos,	os	seus	
amores,	 é	 coisa	 tão	 estúpida,	 que	 só	 entre	 selvagens	
deve ter existido. 

Todos	 os	 experimentadores	 e	 observadores	 dos	 fatos	

morais	 têm	 mostrado	 a	 inanidade	 de	 generalizar	 a	
eternidade do amor. 

Pode	 existir,	 existe,	mas,	 excepcionalmente;	 e	 exigi-la	
nas	leis	ou	a	cano	de	revólver	é	um	absurdo	tão	grande	
como querer impedir que o sol varie a hora do seu 
nascimento. 

Deixem	as	mulheres	amar	à	vontade.	

Não	as	matem,	pelo	amor	de	Deus!	
Vida Urbana,	27-1-1915.

QUESTÃO 1

Assinale a alternativa que apresenta uma ideia coerente 
com	o	ponto	de	vista	defendido	no	texto.

A) O	amor	propriamente	dito	não	existe;	as	relações	
conjugais	estão	fadadas	ao	fracasso.

B) Em	relacionamentos,	é	inevitável	uma	das	partes	
não se sentir plenamente correspondida. 

C) As	pessoas	devem	se	conformar	às	frustrações	
que experimentam na vida a dois.

D) Relações	 conjugais	 só	 devem	 ser	 iniciadas	
quando	 há	 amor	 suficientemente	 intenso	 e	
verdadeiro.

QUESTÃO 2

Analise	as	afirmativas	a	seguir,	de	acordo	com	o	texto.

I. Observa-se,	 na	 composição	 do	 texto,	 uma	
predominância	da	tipologia	narrativa.

II. A	 crônica	 de	 Lima	 Barreto,	 escrita	 em	 terceira	
pessoa	 do	 singular,	 tem	 uma	 linguagem	
predominantemente	formal.	

III. O	 texto	 menciona	 três	 crimes:	 dois	 deles	 são	
apresentados	ao	leitor,	e	o	outro	é,	supostamente,	
conhecido pelo leitor. 

IV. O	texto	não	contém	marcas	de	interlocução	com	
o leitor.

Está(ão)	correta(s)	a(s)	afirmativa(s)

A) I,	apenas.
B) III,	apenas.
C) I,	II,	III	e	IV.
D) II,	III	e	IV,	apenas.
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QUESTÃO 3

Releia	a	seguinte	frase.

“Deixem as mulheres amar à vontade”.

Assinale a alternativa em que a expressão destacada 
não tem o mesmo sentido da que aparece em destaque 
na	frase	anterior.

A) Nessa	dieta,	você	pode	comer	salada	à vontade.
B) Planos	ilimitados	Voip:	fale	à vontade para todo 

o Brasil.
C) Com	 eleições	 canceladas,	 ONU	 pede	 respeito	 

à vontade	do	povo	líbio.
D) Os	 estudantes	 ficaram	 à vontade para expor 

seus	pontos	de	vista,	anseios	e	expectativas.

QUESTÃO 4

É	correto	interpretar	que	o	Hotel	Monumental,	ao	qual	o	
texto	se	refere,

A) foi	demolido.
B) não	chegou	a	ser	totalmente	construído.
C) seria	construído	ao	lado	do	Convento	da	Ajuda.
D) transformou-se	em	um	convento.	

QUESTÃO 5

Releia	a	frase	a	seguir.

“Todos esses senhores parece que não sabem o que é 
a vontade dos outros”. 

O	verbo	em	destaque	na	frase

A) concorda	 com	 uma	 oração	 na	 qual	 aparece	
intercalado.

B) está	 corretamente	 empregado	 no	 singular,	
devido a uma silepse de pessoa.

C) concorda	 com	 um	 sujeito	 oracional	 a	 ele	
anteposto.

D) está	incorretamente	empregado	no	singular.

QUESTÃO 6

Releia este trecho.

“Pode	existir,	existe,	mas,	excepcionalmente;	e	exigi-la 
nas	leis	ou	a	cano	de	revólver	é	um	absurdo	tão	grande	
como querer impedir que o sol varie a hora do seu 
nascimento”.

O	pronome	destacado	refere-se	a

A) inanidade.
B) eternidade do amor.
C) mulher.
D) fidelidade	conjugal.

QUESTÃO 7

Assinale	 a	 alternativa	 em	 que	 a	 partícula	 “se”,	 em	
destaque,	tem	uma	função	diferente	da	que	exerce	nos	
demais trechos. 

A) “[...] como é então que se	 castigam	 as	moças	
que	confessam	não	sentir	mais	pelos	namorados	
amor ou coisa equivalente?”

B) “Não	há	muito	tempo,	em	dias	de	carnaval,	um	
rapaz	atirou	sobre	a	ex-noiva,	lá	pelas	bandas	do	
Estácio,	matando-se	em	seguida”.

C) “Eles se	 julgam	 com	 o	 direito	 de	 impor	 o	 seu	
amor	ou	o	seu	desejo	a	quem	não	os	quer.

D) “Não sei se se	 julgam	 muito	 diferentes	 dos	
ladrões	à	mão	armada	[...]”.

QUESTÃO 8

Assinale a alternativa em que a reescrita do trecho a 
seguir	alterou	o	seu	sentido	original.	

“A	moça,	com	a	bala	na	espinha,	veio	morrer,	dias	após,	
entre	sofrimentos	atrozes”.

A) Entre	sofrimentos	atrozes,	a	moça,	com	a	bala	
na	espinha,	veio	morrer	dias	após.

B) A	moça	veio	morrer,	com	a	bala	na	espinha,	dias	
após,	entre	sofrimentos	atrozes.	

C) Dias	após,	a	moça,	com	a	bala	na	espinha,	veio	
morrer,	entre	sofrimentos	atrozes.	

D) A	 moça,	 com	 a	 bala	 na	 espinha,	 veio	 morrer,	
entre	sofrimentos	atrozes,	dias	após.
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INSTRUÇÃO:	Os	textos	II	e	III	são	trechos	de	notícias	para	os	quais	foi	proposta	nova	redação.	Leia-os	para	responder	
às	questões	de	9 a 13.

TEXTO II

Disponível	em:	www.conexaoplaneta.com.br.	Acesso	em:	11	ago.	2022.	

TEXTO III

Disponível	em:	www.conexaoplaneta.com.br.	Acesso	em:	11	ago.	2022.		

QUESTÃO 9

Na	reescrita	do	texto	II,	é	correto	afirmar	que	a	substituição	da	voz	passiva	pela	voz	ativa

A) provoca	alterações	relativas	ao	conteúdo	informacional	e	à	veracidade	dos	fatos	apurados	pela	imprensa.	
B) é	inócua,	haja	vista	a	perfeita	equivalência	entre	as	duas	estruturas,	tanto	do	ponto	de	vista	sintático	quanto	do	

ponto	de	vista	semântico.
C) acarreta	diferenças	de	natureza	discursiva,	devido	ao	destaque	dado	à	ação	criminosa	e	ao	seu	autor.
D) está	a	serviço	do	sensacionalismo	midiático,	que	confere	uma	proporção	exagerada	aos	fatos	do	cotidiano.
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QUESTÃO 10

Quanto	à	alteração	proposta	para	o	texto	III,	é	incorreto	
afirmar	que

A) o	 apagamento	 do	 adjunto	 adverbial	 “durante	
briga	 por	 causa	 de	 futebol”	 eliminaria	 uma	
circunstância	 que	 poderia	 gerar	 interpretações	
indesejáveis.

B) a	 substituição	 de	 “briga”	 por	 “violência”	
ressaltaria	a	condição	de	vítima	da	mulher	que	
foi	assassinada.

C) o	 apagamento	 do	 adjunto	 adverbial	 “durante	
briga	 por	 causa	 de	 futebol”	 se	 justifica	 pela	
necessidade	de	o	texto	ser	verossímil.	

D) a	substituição	de	“briga”	por	“violência”	enfatizaria	
o	caráter	criminoso	do	fato	noticiado.

QUESTÃO 11

Na	 formação	 da	 palavra	 “feminicídio”,	 verifica-se	 a	
presença	do	mesmo	sufixo	que	ocorre	na	palavra

A) genocídio.	
B) presídio.
C) subsídio.
D) dissídio.

QUESTÃO 12

Segundo	 a	 perspectiva	 dos	 textos	 II	 e	 III,	 é	 correto	
afirmar	que	a	imprensa

A) distorce	os	acontecimentos	ao	noticiá-los.
B) é	 fundamentalmente	 machista,	 ainda	 nos	 dias	 

de	hoje.
C) não deve ser imparcial ao tratar de certas 

atrocidades contumazes.
D) deveria	deixar	de	noticiar	casos	de	feminicídio.	

QUESTÃO 13

Com	base	nos	três	textos	lidos	anteriormente,	é	correto	
afirmar	que	a	violência	contra	a	mulher

A) passou a preocupar a sociedade nas duas 
últimas	décadas.

B) é	denunciada	há	mais	de	um	século,	pelo	menos.	
C) aumentou	no	Brasil,	nos	últimos	anos.	
D) é	um	tema	ignorado	pela	grande	imprensa.

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 14

Uma	 prova	 composta	 por	 duas	 questões	 foi	 aplicada	
para	 os	 alunos	 de	 uma	 escola.	 Desses	 alunos,	 
310	acertaram	somente	a	primeira	questão,	270	acertaram	
somente	 a	 segunda	 questão,	 110	 alunos	 acertaram	 as	
duas questões e 220 erraram a primeira questão.

Quantos	alunos	fizeram	a	prova?

A) 470.
B) 530.
C) 580.
D) 910.

QUESTÃO 15

Observe	a	sequência	de	fichas	a	seguir.

A	imagem	que	completa	corretamente	a	última	ficha	é:

A) 

B) 

C) 

D) 
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QUESTÃO 16

Os	 números	 indicados	 na	 parte	 inferior	 dos	 triângulos	
a	 seguir	 são	 obtidos	 por	 meio	 de	 uma	 sequência	 
de	operações:

Após	 descobrir	 essa	 sequência,	 é	 possível	 obter	 o	
número	que	falta	no	triângulo	a	seguir.

O	número	obtido	foi:

A) 14
B) 18
C) 36
D) 54

QUESTÃO 17

Uma	pessoa	está	 fazendo	desenhos	utilizando	apenas	
quadrados.	 No	 primeiro	 desenho,	 ela	 utiliza	 apenas	 
1 quadrado:

No	 segundo	 desenho,	 ela	 utiliza	 6	 quadrados	 e,	 no	
terceiro	desenho,	11	quadrados:

Se	 essa	 pessoa	 continuar	 seguindo	 o	 mesmo	 padrão	
de	organização	dos	quadrados,	quantos	quadrados	ela	
utilizará	no	10°	desenho?

A) 16.
B) 45.
C) 46.
D) 51.

QUESTÃO 18

Para	desbloquear	o	seu	smartphone,	Vitor	utiliza	a	senha	
numérica	6804.	Ele	já	está	tão	acostumado	a	digitar	essa	
senha que desbloqueia o celular sem precisar olhar para 
tela.	Certo	dia,	ao	digitar	a	senha,	ele	não	percebeu	que	
o	 celular	 estava	 de	 cabeça	 para	 baixo,	 ou	 seja,	 tinha	
girado	180°.

Sabendo que a tela de bloqueio do celular de Vitor é 
a	 apresentada	 na	 imagem	 a	 seguir,	 qual	 foi	 a	 senha	
digitada	por	ele?

A) 6804.
B) 9543.
C) 7529.
D) 1567.

QUESTÃO 19

Veja	a	cartela	a	seguir.

1 2 3 4

2 5 13 20

3 10 28 61

4 17 55

O	número	que	completa	o	quadrado	vazio	dessa	cartela	é:

A) 144
B) 116
C) 89
D) 83

QUESTÃO 20

Nas	fichas	a	seguir	são	utilizadas	algumas	das	26	letras	
que	compõem	o	alfabeto	oficial	da	língua	portuguesa.

Observando	o	padrão	de	sequência	das	letras	colocadas	
nas	 fichas,	 pode-se	 afirmar	 que	 as	 que	 completam	 a	
última	ficha	são

A) E,	G	e	S.
B) G,	H	e	R.
C) E,	G	e	R.
D) F,	H	e	S.
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QUESTÃO 21

Certo	livro	está	aberto	sobre	uma	mesa.

Disponível	em:	https://www.vecteezy.com/vector-art/5306554-continuous-line-drawing-of-an-open-book-beside-a-cup-of-coffee-at-work-
desk-writing-draft-business-concept-modern-single-one-line-art-draw-design-vector-graphic-illustration.	Acesso	em:	5	abr.	2022	(adaptado).

Ao	somar	os	números	das	páginas	expostas,	 encontra-se	um	 resultado	 igual	 a	517.	As	páginas	em	que	o	 livro	está	 
aberto são

A) 152 e 365.
B) 207 e 310.
C) 258	e	259.
D) 516 e 517.

QUESTÃO 22

A	decoração	da	parede	da	casa	de	André	é	composta	por	 retângulos	hachurados	e	pontilhados.	Eles	estão	em	uma	
sequência	lógica	de	organização,	conforme	mostra	a	figura	a	seguir.

	Disponível	em:	https://www.vecteezy.com/vector-art/367549-boy-and-girl-reading-book-in-library.	 
Acesso em: 5 abr. 2022 (adaptado).

Quantos	retângulos	estão	escondidos	atrás	do	sofá?

A) 20.
B) 22.
C) 24.
D) 44.

QUESTÃO 23

Observe	a	sequência	de	números	a	seguir.

Os	números	que	completam,	em	ordem	crescente,	essa	sequência	são

A) 8	e	9.
B) 12 e 13.
C) 64 e 81.
D) 144	e	169.
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CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 24

A	linguagem	neutra,	ou	inclusiva,	reivindica	a	utilização	
de	 pronomes	 neutros,	 como	 forma	 de	 romper	 com	 o	
binarismo	masculino	/	feminino	na	língua.	Também	prevê	
a	 substituição	 de	 adjetivos	 binários	 por	 alternativas	
neutras	e	de	sujeitos:	como,	por	exemplo,	pela	expressão	
“pessoas”	 (“pessoas	bonitas”,	 “pessoas	amigas”)	como	
forma	de	se	dirigir	a	coletivos.	

Disponível	em:	https://www.cartacapital.com.br/educacao/a-
ofensiva-de-estados-e-municipios-contra-a-linguagem-neutra-

e-alem-de-ilegal-ineficaz/.	Acesso	em:	15	mar.	2022.

A	utilização	da	linguagem	neutra	tem	como	um	de	seus	
objetivos:

A) Atender	 ao	 Acordo	 Ortográfico	 da	 Língua	
Portuguesa	 de	 2009,	 que	 unifica	 as	 formas	 de	
falar	e	escrever	no	mundo	lusófono.

B) Extinguir	a	linguagem	binária,	em	favor	de	uma	
linguagem	inclusiva	e	democrática.

C) Permitir	que	todas	as	pessoas	sejam	incluídas,	
respeitadas e reconhecidas de acordo com a sua 
identificação	de	gênero.

D) Substituir	a	utilização	de	pronomes	no	singular	
pelo	plural,	que	oferecem	maiores	possibilidades	
de	inclusão,	sem	discriminação.

QUESTÃO 25

Durante	 muitos	 anos,	 situações	 degradantes	 dentro	 e	
fora	de	casa	não	tinham	um	nome.	Desde	os	anos	1970,	
no	entanto,	casos	recorrentes,	com	exposição	da	vítima	
a	momentos	humilhantes,	passaram	a	ser	reconhecidos	
como	 assédio.	 Essa	 forma	 criminosa	 de	 poder	 não	 é	
nova,	 mas	 casos	 recentes	 e	 de	 grande	 repercussão	
no	 Brasil	 e	 no	 exterior	 revelaram	 várias	 faces	 dessa	
violência,	já	tipificada	em	lei	e	com	penas	de	prisão.

Disponível	em:	https://www.em.com.br/app/noticia/
nacional/2022/07/11/interna_nacional,1378903/quais-os-tipos-

de-assedio-e-como-identifica-los.shtml.	 
Acesso	em:	26	jul.	2022.

O	assédio,	tipificado	em	lei,	ocorre	quando

A) identificado	aos	casos	definidos	e	caracterizados	
pelo	movimento	internacional	#Metoo.

B) impossibilita	a	reação	da	vítima	porque	é	praticado	
por	superiores	na	hierarquia	profissional.

C) é	praticado	contra	vítimas	menores	de	idade	por	
tutores em ambientes de trabalho ou escolar. 

D) pessoas	 inseridas,	 hierarquicamente,	 em	
condição	 de	 inferioridade	 são	 submetidas	 a	
constrangimentos.

QUESTÃO 26

O	petróleo	é	a	commodity	que	tem	mais	efeito	sobre	a	
inflação	no	Brasil,	seguido	pelas	commodities	agrícolas,	
segundo	análise	do	Banco	Central	divulgada	no	final	do	
ano passado. 

[...]

[...]	o	BC	afirma	que	uma	elevação	de	preços	de	todas	
as commodities	 de	 10%	 teria	 impacto	 de	 0,6	 ponto	
no	 primeiro	 trimestre,	 chegando	 a	 0,9	 após	 um	 ano.	 
Um	 aumento	 de	 1	 ponto	 na	 taxa	 básica	 de	 juros	
compensaria	 apenas	 0,3	 ponto	 dessa	 alta	 após	 
12 meses.

Disponível	em:	https://www1.folha.uol.com.br/
mercado/2022/02/petroleo-e-commodity-com-maior-efeito-

sobre-inflacao-no-brasil.shtml.	Acesso	em:	3	mar.	2022.

A	 comercialização	 do	 petróleo	 como	 commodity é um 
dos	fatores	que	explicaram	o	crescimento	do	preço	dos	
combustíveis	no	Brasil	no	início	de	2022,	porque

A) as commodities	têm	seu	preço	definido	pelas	leis	
de	 mercado	 e	 fixados	 em	 moeda	 estrangeira,	 
o	dólar.

B) o	Banco	Central	do	Brasil	a	utiliza	para	definir	o	
comportamento	da	taxa	básica	de	juros	do	país.

C) o	petróleo,	sendo	commodity,	tem	preço	atrelado	
às	 commodities	 agrícolas	 que,	 por	 causa	 das	
chuvas	do	 início	de	2022,	 tiveram	seus	preços	
majorados.	

D) o	petróleo,	 tendo	maior	efeito	sobre	e	 inflação,	
obriga	 o	 Banco	 Central	 a	 interferir	 nos	 preços	
agrícolas	 a	 fim	 de	 evitar	 aumento	 geral	 de	 
preços	(inflação).

QUESTÃO 27

A	nova	Carteira	de	Identidade	Nacional	(CIN),	ou	novo	
RG,	 começou	 a	 ser	 emitida	 nesta	 terça-feira	 (26)	 no	
Brasil.	Rio	Grande	do	Sul	foi	o	primeiro	Estado	a	imprimir	
o	 novo	 documento.	 Em	Minas	Gerais,	 o	modelo	 deve	
passar	a	ser	disponibilizado	para	a	população	a	partir	do	
mês	que	vem.

Disponível	em:	https://www.otempo.com.br/cidades/minas-
gerais-comeca-a-emitir-novo-rg-em-agosto-saiba-quem-pode-

fazer-1.2705770.	Acesso	em:	26	jul.	2022.

A nova carteira de identidade nacional apresenta como 
uma	de	suas	inovações

A) o	fato	de	ser	aceita	como	documento	para	viagens	
internacionais,	 eliminando	 a	 necessidade	 de	
utilização	de	passaporte.

B) o	caráter	nacional	de	identificação	e		sua	emissão	
simultânea	por	todo	o	país.

C) a	emissão	em	modelo	único	para	todo	o	país	em	
formato	digital,	como	meio	de	evitar	extravios	e	
fraudes.	

D) o	 número	 de	 cadastro	 de	 pessoa	 física	 como	
registro	único	válido	em	todo	o	território	brasileiro.
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QUESTÃO 28

Seguindo	a	decisão	da	prefeitura	de	BH,	que	 retirou	a	
obrigatoriedade	 do	 uso	 de	máscara	 em	 locais	 abertos	
na	 capital	 no	 último	 dia	 4	 (março),	 o	 governo	 de	
Minas	 também	adotou	 a	medida.	 	 [...]	 De	 acordo	 com	
o	secretário	da	pasta	Fábio	Baccheretti,	 os	municípios	
terão	autonomia	para	decidir	sobre	o	tema.	No	entanto,	
para	 o	 governo	 estadual	 a	 recomendação	 do	 uso	 de	
máscara	em	locais	abertos	passa	a	ser	facultativa	[...].

“Com o nosso esquema vacinal e com a atual 
incidência	 do	 vírus,	 hoje	 é	 possível	 recomendar	 a	
desobrigatoriedade	 do	 uso	 de	 máscara	 em	 locais	
abertos”	afirmou	o	secretário.
Disponível	em:	https://www.brasildefatomg.com.br/2022/03/10/
bh-e-mg-liberam-nao-uso-de-mascara-em-locais-abertos-mas-

cuidados-devem-ser-mantidos.	Acesso	em:	15	mar.	2022.

A	 não	 obrigatoriedade	 de	 uso	 de	 máscaras	 em	
locais	 abertos	 está	 se	 tornando	 realidade	 em	 várias	 
cidades brasileiras.

Em	Minas	Gerais,	a	definição	pela	não	obrigatoriedade	
por	parte	da	Secretaria	Estadual	de	Saúde,	entre	outras	
razões,	está	relacionada

A) à	 adoção	 da	 medida	 em	 Belo	 Horizonte	 que,	
como	capital	estadual,	é	considerada	o	exemplo	
das	políticas	a	serem	adotadas	pelo	estado.

B) às	pressões	exercidas	por	diversas	áreas	para	
que	se	determinasse	uniformemente	para	todo	o	
estado	a	desobrigatoriedade.

C) ao	 sucesso	 alcançado	 pelo	 movimento	 de	
vacinação	da	população	estadual	e	 também	às	
taxas	de	incidência	do	vírus.

D) aos	atuais	 índices	de	contaminação	no	estado,	
que	 têm	 possibilitado	 determinar,	 em	 breve	
tempo,	a	extinção	do	vírus	em	Minas	Gerais.

QUESTÃO 29

O	 Brasil	 e	 África	 do	 Sul	 vão	 ser	 os	 primeiros	 a	
implementar	o	uso	de	 tratamento	preventivo	com	ação	
prolongada	 contra	 o	 HIV.	 O	 sistema	 funciona	 como	 a	
Profilaxia	Pré-Exposição	(PrEP),	já	existente.	Mas	desta	
vez	os	comprimidos	diários	vão	ser	substituídos	por	seis	
injeções	anuais.

Disponível	em:	https://www.cartacapital.com.br/saude/
prep-brasil-e-africa-do-sul-serao-primeiros-paises-a-

implementar-tratamento-de-longa-duracao-contra-o-hiv/?utm_
campaign=novo_layout_newsletter_bannernovo_-_2103_-_

segunda-feira&utm_medium=email&utm_source=RD+Station	
Acesso em: 21 mar. 2022.

O	Brasil	foi	um	dos	dois	países	escolhidos	para	usar	o	
tratamento preventivo contra o HIV porque

A) é	um	dos	países,	em	escala	global,	que	apresenta	
os	maiores	índices	de	contaminação,	mantendo	
a	doença	em	estado	pandêmico.

B) está	enfrentando	uma	crise	econômica	que	tem	
reduzido	 investimentos	 em	 políticas	 de	 saúde	
pública,	por	isso	precisa	de	ajuda	externa.	

C) possui	histórico	de	luta	contra	o	HIV	e	é	o	país	
latino-americano	 que	mantém	 um	 dos	maiores	
programas	de	AIDS	do	mundo.

D) apresenta	 segmentos	 da	 população	 que	
são	 mais	 receptivos	 às	 novas	 terapias	
experimentais,	 principalmente	 quando	 são	 
ofertadas	gratuitamente.

QUESTÃO 30

Em	2019,	havia	24,3	mil	cidadãos	vivendo	em	albergues	
ou	debaixo	das	marquises	paulistanas.	No	fim	de	2021,	
eram	mais	de	31,8	mil,	segundo	o	Censo	da	prefeitura	
de	São	Paulo.	[...]

“É	 evidente	 que	 esse	 crescimento	 não	 é	 apenas	 por	
causa	da	pandemia.	Várias	medidas	atingiram	os	mais	
vulneráveis	[...].	Muitos	não	têm	acesso	à	 internet,	não	
têm	e-mail	 e	 sequer	 foram	cadastrados	no	sistema	do	
governo.	A	exclusão	 tecnológica	aumentou	ainda	mais	
a	 desigualdade	 [...].	 “O	 que	 realmente	 mudou	 nestes	
últimos	anos	foi	o	perfil.	Antes,	quem	morava	na	rua	era	
homem,	negro	e	solteiro.	Em	2021,	vemos	outro	perfil,	
famílias	inteiras	estão	sem	teto.”

Disponível	em:	https://www.cartacapital.com.br/sociedade/
pandemia-e-crise-economica-mudam-perfil-de-pessoas-em-

situacao-de-rua/	Acesso	em:	19	mar.	2022.

A	realidade	da	população	em	situação	de	rua	durante	a	
pandemia,	conforme	o	trecho	da	reportagem,	revela	que

A) pessoas	em	situação	de	 rua	na	cidade	de	São	
Paulo	 recebem	 proteção	 do	 poder	 público	 nos	
horários	 noturnos,	 quando	 são	 abrigadas	 em	
albergues.

B) embora	registre	sensível	aumento,	o	perfil	dessa	
população	se	mantém	em	relativa	estabilidade,	
sendo	composta	por	homens	negros	e	solteiros.	

C) inexistem	 no	 país	 políticas	 públicas	 que	 deem	
conta	da	inclusão	social	e	do	enfretamento	dos	
problemas	vividos	por	essa	população.	

D) um	 dos	 fatores	 que	 ajudam	 a	 explicar	 esse	
cenário	é	a	condição	de	exclusão	social,	quando	
essas	 pessoas	 sequer	 conseguem	 acessar	
possíveis	benefícios	disponíveis.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

PSICÓLOGO

QUESTÃO 31

O	Serviço	de	Proteção	e	Atendimento	Integral	à	Família	–	 
PAIF,	 ofertado	 pelo	 CRAS	 –	 Centro	 de	 Referência	 da	
Assistência	Social	 –	 visa	 atender	 às	 famílias	 em	 risco	
e	vulnerabilidade	social,	prevenindo	a	ruptura	de	laços,	
promovendo o acesso a direitos e contribuindo para a 
melhoria da qualidade de vida. Na equipe interdisciplinar 
estão	presentes	o	assistente	social	e	o	psicólogo.

Considerando o trabalho a ser desenvolvido pelo 
psicólogo,	é	incorreto	afirmar:

A) Compreender	 os	 processos	 subjetivos	 que	
podem	 gerar	 ou	 contribuir	 para	 a	 incidência	
de	 vulnerabilidade	 e	 risco	 social	 de	 famílias	 
e	indivíduos.

B) Contribuir	 para	 a	 prevenção	 de	 situações	 que	
possam	gerar	a	 ruptura	dos	vínculos	 familiares	
e	comunitários.

C) Diagnosticar	 transtornos	mentais	 do	 indivíduo	 a	
partir	de	uma	avaliação	psicológica,	e	desenvolver	
um	atendimento	psicoterapêutico	continuado.

D) Favorecer o desenvolvimento da autonomia 
dos	 usuários	 do	 CRAS	 e,	 quando	 necessário,	
fazer	os	encaminhamentos	psicológicos	para	os	
serviços	de	saúde.

QUESTÃO 32

Foi	solicitada	uma	avaliação	psicológica	a	um	grupo	de	
adolescentes	da	3ª	série	do	Ensino	Médio,	com	foco	na	
identificação	de	forças	e	fraquezas	de	sua	personalidade	
e	orientação	profissional.	

Para	a	utilização	de	testes,	somada	a	outras	etapas	do	
processo,	podem	ser	utilizados	os	seguintes	métodos	e	
técnicas,	exceto:

A) AIP	–	Avaliação	de	interesses	profissionais.

B) Entrevista e teste de Rorschach. 

C) Escalas	Weschsler	de	Inteligência	–	WAIS.

D) Testes	situacionais	e	dinâmica	de	grupo.

QUESTÃO 33

Os	Centros	 de	Atendimento	 Psicossocial	 –	 CAPS	 são	
instituições	 destinadas	 a	 acolher	 os	 pacientes	 com	
transtornos	 mentais,	 estimular	 sua	 integração	 social	
e	 familiar	 e	 apoiá-los	 em	 suas	 iniciativas	 de	 busca	 
da autonomia. 

Nesse	 sentido,	 são	 considaradas	 iniciativas	 para	 a	
reabilitação	psicossocial	no	CAPS:

I.	 Oficinas	 de	 geração	 de	 trabalho	 e	 renda	 /	
empreendimentos	 solidários	 /	 cooperativas	
sociais.

II.	 Serviços	 residenciais	 terapêuticos	 –	 com	
moradias destinadas a pessoas com transtorno 
mental	em	processo	de	desinstitucionalização.

III.	 Oficinas	 terapêuticas	 e	 atendimento	 em	 grupos	
(psicoterapia,	 grupo	 operativo,	 atividades	 de	
suporte social).

IV.	 Atividades	comunitárias	enfocando	a	 integração	
do	 paciente	 na	 comunidade	 e	 sua	 inserção	
familiar	e	social.

A	 partir	 dessa	 análise,	 pode-se	 concluir	 que	 estão	
corretas	as	afirmativas

A) I	e	III,	apenas.

B) II	e	III,	apenas.	

C) I,	II	e	IV,	apenas.	

D) I,	II,	III	e	IV.

QUESTÃO 34

A	 psicóloga	 de	 uma	 creche	 comunitária	 que	 atende	
crianças	de	três	meses	a	quatro	anos	de	idade	desenvolveu	
com	as	monitoras	um	treinamento	em	relação	às	fases	e	
períodos	do	desenvolvimento	da	criança,	enfatizando	os	
aspectos importantes a serem observados.

Nesse	sentido,	de	acordo	com	a	teoria	de	Jean	Piaget,	
é correto	afirmar	em	relação	ao	período	sensório-motor:	

A) Nesse	período,	a	criança	consegue	exercer	suas	
habilidades	 e	 capacidades	 a	 partir	 de	 objetos	
reais	 e	 concretos,	 podendo	 estabelecer	 uma	
relação	direta	entre	causa	e	efeito.	Exemplo:	se	
subir	na	cadeira,	irá	cair.	

B) Ocorre	 nesse	 período	 o	 aparecimento	 da	
linguagem	 como	 fator	 relevante,	 o	 que	 irá	
acarretar	modificações	nos	aspectos	intelectual,	
afetivo	e	social	da	criança.	

C) Ocorre,	 ao	 longo	 desse	 período,	 uma	
diferenciação	 progressiva	 entre	 o	 seu	 eu	 e	 o	
mundo	 exterior,	 por	 exemplo,	 a	 criança	 realiza	
uma	 escolha	 afetiva	 de	 objetivos	 ao	 preferir	
determinado brinquedo a outro.

D) Nesse	 período,	 no	 qual	 o	 modelo	 mental	 é	
mais	 egocêntrico,	 a	 criança	 transforma	 o	 real	
em	 função	 dos	 seus	 desejos	 e	 fantasias,	
associando,	por	exemplo,	um	ursinho	de	pelúcia	
à	sua	pessoa.	
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QUESTÃO 35

Foi	solicitado	ao	psicólogo	hospitalar,	após	atendimento	
e	 avaliação	 psicológica	 de	 um	 paciente	 internado	
recentemente,	que	elaborasse	um	documento	para	ser	
analisado	junto	com	a	equipe	multiprofissional.	

Com	relação	à	natureza	desse	documento,	trata-se	de	

A) um	 relatório	 técnico	 descrevendo	 o	 trabalho	
que	 foi	 desenvolvido	 para	 o	 psicodiagnóstico	
tradicional,	considerando	a	avaliação	clínica	da	
queixa	do	paciente	em	relação	à	sua	dor.

B) um	 laudo	 psicológico	 a	 partir	 da	 avaliação	
psicológica	 fornecendo	 informações	 como	 a	
hipótese	 diagnóstica,	 as	 orientações	 e	 /	 ou	 a	
sugestão	de	projeto	terapêutico.	

C) um parecer técnico com uma visão ampla da 
avaliação	de	como	está	aquela	pessoa	frente	ao	
seu	processo	de	doença,	internação	hospitalar	
e tratamento. 

D) um	 atestado	 psicológico	 detalhando,	 dentre	
outros	 fatores,	 o	 estado	 emocional	 geral,	
sequelas emocionais do paciente e postura 
frente	à	doença	e	à	vida.

QUESTÃO 36

Dada	 a	 importância	 da	 entrevista	 psicológica	 para	 o	
processo	psicodiagnóstico,	assinale	com	V	as	afirmativas	
verdadeiras	e	com	F	as	falsas.

(			)	De	acordo	com	os	objetivos,	as	entrevistas	podem	
ser:	 clínica,	 sistêmica,	 operacional,	 devolutiva	
e	 diagnóstica,	 sendo	 que	 na	 operacional	 
busca-se	o	detalhamento	do	processo	a	partir	do	
planejamento	conjunto	de	um	projeto	terapêutico.	

(			)	Quanto	à	forma,	as	entrevistas	podem	ser:	de	livre	
estruturação,	 estruturadas	 e	 semiestruturadas,	
sendo	a	entrevista	estruturada	a	mais	 indicada,	
para	 facilitar	 a	 compreensão	 das	 questões	 
pelo paciente. 

(			)	A	 entrevista,	 de	 acordo	 com	 a	 sua	 finalidade,	
pode	 ser:	 	 de	 triagem,	 anamnese,	 diagnóstica	
e	devolutiva,	sendo	que	na	devolutiva	busca-se	
comunicar	o	resultado	da	avaliação	percebendo	
a atitude e possibilitando a expressão de 
pensamentos e sentimentos pelo paciente em 
relação	às	conclusões	e	recomendações.

(			)	Na	 entrevista	 psicológica,	 busca-se	 descrever	
e	 avaliar	 os	 aspectos	 pessoais,	 relacionais	
ou	 sistêmicos	 do	 indivíduo.	 Pode	 ocorrer	 em	
uma	 ou	 mais	 sessões	 e	 ser	 dirigido	 a	 um	
encaminhamento	 ou	 definir	 os	 objetivos	 de	 um	
processo	psicoterapêutico.

Assinale	a	sequência	correta.	

A) V F F F 

B) F F V V 

C) V V F V

D) F V V F

QUESTÃO 37

Uma	 senhora	 de	 60	 anos	 de	 idade	 chegou	 ao	CAPS,	
trazida	 pela	 vizinha,	 a	 qual	 relatou	 que	 a	 senhora	 se	
encontrava	muito	 mal,	 não	 queria	 mais	 sair	 da	 cama,	
isolou-se	dos	 filhos	e	parentes	e	estava	com	 ideias	de	
pôr	 fim	à	própria	 vida.	Ao	 ser	 atendida,	muito	abatida,	
a	senhora	disse	se	sentir	muito	 triste,	sem	ânimo	para	
nada,	e	repetia	que	a	sua	vida	não	tinha	mais	sentido.

Após	o	acolhimento	e	uma	avaliação	inicial	da	paciente,	
em	 relação	 a	 uma	 hipótese	 diagnóstica	 a	 ser	 melhor	
pesquisada	pela	equipe,	é	correto	afirmar:

A) Trata-se	 de	 um	 transtorno	 de	 humor	 com	
episódio	de	mania.

B) Trata-se	 de	 um	 transtorno	 de	 ansiedade	
generalizada.

C) Trata-se	de	um	transtorno	depressivo.

D) Trata-se	de	um	transtorno	obsessivo-compulsivo.

QUESTÃO 38

Um	adolescente	de	17	anos	de	 idade	foi	encaminhado	
ao	CAPS	–	Centro	de	Apoio	Psicossocial,	com	a	queixa	
em	relação	ao	comportamento	e	alterações	emocionais,	
com	 irritabilidade	 constante,	 brigas	 e	 agressão	 verbal	
aos pais. 

Nesse	 caso,	 para	 o	 desenvolvimento	 do	 processo	
psicodiagnóstico,

A) torna-se	necessária	a	aplicação	inicial	de	testes	
para	 uma	 avaliação	 compreensiva	 do	 quadro	
clínico	apresentado	pelo	adolescente.	

B) deve	 ser	 feito	 um	 levantamento	 prévio	 de	
hipóteses,	considerando	o	histórico	 familiar	e	o	
exame	 do	 paciente,	 que	 permitem	 a	 coleta	 de	
subsídios	introdutórios.

C) deve	ser	avaliada	a	história	clínica	do	paciente,	
a	 partir	 da	 percepção	 dos	 problemas	 e	 dos	
sintomas apresentados.

D) deve ser avaliada inicialmente a demanda do 
adolescente e proceder o encaminhamento do 
jovem	aos	serviços	de	saúde	pública.
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QUESTÃO 39

Considerando	 a	 necessidade	 de	 contratação	 de	
profissionais	de	nível	médio	e	superior	para	os	serviços	de	
atendimento	socioassistencial	do	município,	foi	solicitado	
ao	 psicólogo	 da	 prefeitura	 o	 desenvolvimento	 de	 um	
processo seletivo. 

Nesse	sentido,	não	é	de	responsabilidade	do	psicólogo:

A) Estabelecer	 técnicas	 de	 seleção,	 como	
entrevista	 e	 dinâmica	 de	 grupo,	 que	 possam	
mensurar	alguns	indicadores	importantes	para	o	
desempenho no trabalho.

B) Definir	 os	 perfis	 profissiográficos	 necessários	
para	as	 funções	a	serem	desempenhadas	pela	
equipe	de	referência.

C) Estabelecer	os	mecanismos	e	formas	do	processo	
de	 recrutamento	 e	 seleção,	 considerando	 a	
escolaridade	 e	 perfil	 desejados,	 tornando	 o	
processo	público	por	meio	de	ampla	divulgação.	

D) Estabelecer	 o	 plano	 de	 capacitação	 continuada	
da	equipe	para	o	atendimento	integral	às	famílias,	
por meio de metas e indicadores de desempenho. 

QUESTÃO 40

Uma menina de sete anos de idade estava apresentando 
problemas	de	aprendizagem,	com	dificuldade	de	atenção	
e	compreensão	das	atividades	na	escola,	e	a	família	foi	
chamada	para	uma	consulta	com	a	psicóloga.	

Considerando que um dos motivos para encaminhamento 
de	 crianças	 em	 idade	 escolar	 para	 uma	 avaliação	
psicológica	 é	 a	 percepção	 de	 deficiências	 de	
aprendizagem,	é	incorreto afirmar:

A) A	 avaliação	 psicológica	 deve	 levar	 em	
consideração	 não	 só	 o	 contexto	 escolar,	 mas	
também	 fatores	 como	 o	 histórico	 familiar	 e	 a	
emergência	de	sinais	e	sintomas	precoces.

B) As	 deficiências	 de	 aprendizagem	 podem ser 
definidas	 como	 uma	 discrepância	 educacional	
significativa	 entre	 o	 potencial	 intelectual	
esperado	e	o	nível	de	realização	das	atividades.

C) As	 deficiências	 de	 aprendizagem	 são	
compreendidas	 como	 um	 déficit	 do	
desenvolvimento	emocional	da	criança,	o	que	a	
impede	de	avançar	nas	atividades.

D) Na	 avaliação	 psicológica,	 devem	 também	 ser	
analisados os sinais que são comportamentos 
observáveis,	 bem	 como	 possíveis	 sintomas	
apresentados	pela	criança	na	primeira	infância.
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AO	TRANSFERIR	ESSAS	MARCAÇÕES	PARA	A	FOLHA	DE	RESPOSTAS,	
OBSERVE	AS	INSTRUÇÕES	ESPECÍFICAS	DADAS	NA	CAPA	DA	PROVA.

USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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