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CADERNO DE
PROVAS

PSICÓLOGO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1. Aguarde a autorização do fiscal de sala para iniciar a prova.
2. Este Caderno de Provas contém 35 (trinta e cinco) questões objetivas de múltipla escolha.
3. Para cada questão, dentre 4 (quatro) alternativas de resposta, há apenas 1 (uma) adequada ao enunciado.
4. Após a autorização para o início da prova, confira este Caderno de Provas e o cargo ao qual você concorre especificado no
canto superior direito deste. Caso verifique incorreção, inconsistência ou defeito, solicite ao fiscal de sala a substituição.
Não caberão reclamações posteriores nesse sentido.
5. Leia as instruções específicas contidas no Cartão de Respostas e utilize SOMENTE caneta esferográfica de tinta azul ou
preta fabricada em material transparente para assinalar as respostas.
6. A duração máxima da prova será de 3 (três) horas, já incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas.
7. Você SOMENTE poderá se retirar definitivamente da sala de prova após transcorrido o tempo de 90 (noventa) minutos do
início desta.
8. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala este Caderno de Provas e o Cartão de Respostas DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO.
9. Você poderá levar a folha de rascunho que se encontra ao final deste Caderno de Provas. Utilize-a EXCLUSIVAMENTE para
a marcação de suas respostas. Qualquer anotação que ultrapasse essa finalidade implicará a retenção da folha de rascunho pelo fiscal de sala.
10. Você não poderá ingressar ou permanecer na sala de provas caso esteja portando um dos seguintes objetos fora da embalagem fornecida pelo Unilavras Concursos: boné, óculos escuros, bolsas, material de consulta, protetor auricular, lápis,
lapiseira, régua, marca-texto, borracha, corretivo, recipiente ou embalagem que não sejam fabricados com material
transparente, e, ainda, equipamentos como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, pager, palmtop,
ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de
alarme de carro, relógio de qualquer modelo ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos.
11. Durante as provas, não se levante sem permissão, não se ausente da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal,
nem se comunique com outros candidatos ou terceiros.
12. Deverão permanecer na sala os três últimos candidatos até que o último termine a prova. Todos deverão sair de uma só
vez após atestarem o acondicionamento dos Cartões de Respostas em envelope próprio e lacrado e assinarem o Termo
de Encerramento.

UNILAVRAS Concursos

Do lado de dentro, o que nos move ou impede; e do
lado de fora, a fonte da incerteza.
Incerteza é falta de garantias; sem garantias, não
nos sentimos em controle; sem a sensação de controle, o cérebro se sente impotente, incapaz. Tempos
incertos, portanto, são um convite à paralisação –
para quem não tem iniciativa.
Que também se aprende, por sorte. Não sermos
apenas o resultado de nossas circunstâncias tem lá
suas vantagens. Não somos seres passivos, mas potencialmente pró-ativos. Temos iniciativa, por definição a capacidade de iniciar ações apesar da falta de
uma corrente que nos leve sem fazermos força. Ou
até mesmo apesar de correntes contrárias.

Língua Portuguesa
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a
10.
Insegurança e iniciativa em tempos incertos
Suzana Herculano-Houzel
Não, não somos racionais: não passamos pela vida
simplesmente entrando dados numa planilha cerebral que calcula os prós e os contras e cospe facilmente um resultado, atualizado a cada passo que
damos. Tampouco agimos simplesmente de acordo
com o que está debaixo de nossos olhos. Não: temos
memória de bons tempos passados, vislumbramos a
sua volta mesmo sob temporal, agimos para soprar
as nuvens embora e trazer céu claro. Se nos sabemos
em depressão atmosférica, podemos criar nossa própria zona de alta pressão.
Ou, ao contrário, temos memórias de mau tempo,
antecipamos a pior tormenta, e já decidimos por
antecipação nunca mais pôr o pé na água, não importa o azul do céu.
A diferença entre a racionalidade e a humanidade
é que além do valor azul ou vermelho na planilha,
cada coisa que fazemos tem outros dois valores,
emocionais e, portanto, absolutamente personalizados. Como o corpo registra nossos estados mentais
varia não ao longo uma só escala que vai do bom ao
ruim, mas duas, em paralelo. Uma vai do neutro ao
prazer e satisfação; a outra, do neutro ao angustiante, pavoroso e temerário. Por isso, é perfeitamente
comum algo ser muito bom... e muito ruim ao mesmo tempo. E aí, para que lado se inclinar?
Em tempos incertos, nosso processo nada racional de decisão é uma faca de dois gumes, ou uma
corda bamba de onde se pode cair para dois lados.
Temperamento é sempre um grande fator – ou simples constatação de como cada cérebro tende a funcionar. Uns, que dão maior importância à perspectiva
de céu claro, são ditos otimistas. Outros não conseguem afastar a ideia de nuvens sempre à espreita.
Mas tendência não é destino, sobretudo quando
se tem um córtex pré-frontal e com ele a possibilidade de insight. Tomar as rédeas de nossas angústias e
não se deixar trancar atrás da porta é sempre possível —e tudo começa com tomar ciência da situação.

Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/
colunas/suzanaherculanohouzel/2020/09/
inseguranca-e-iniciativa-em-temposincertos.shtml>. Acesso em: 8 set. 2020.
QUESTÃO 1) Em relação ao título do texto é incorreto

afirmar que
A) apresenta duas palavras que possuem prefixo de

valor negativo.
B) estabelece-se a partir de uma antítese.
C) sugere imprecisão em relação ao comportamento
em períodos difíceis.
D) denota alto grau de produtividade em momentos
de incerteza.
QUESTÃO 2) No trecho “Não, não somos racionais” (1º

parágrafo), verifica-se
I.

um tom reflexivo por parte do autor, como se
respondesse a um questionamento;
II. a intenção de angariar a simpatia do leitor pelo
uso da 1ª pessoa do plural.
III. uma organização linguística altamente rebuscada e formal.
Está correto apenas o que se afirma em
A) I e II.
B) I e III.
C) II e III.
D) II.
QUESTÃO 3) Na passagem “[...] temos memória de

bons tempos passados, vislumbramos a sua volta
mesmo sob temporal, agimos para soprar as nuvens
embora e trazer céu claro.” (1º parágrafo), a autora,
por meio da conotação, emprega de maneira reiterada a
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A) metonímia, ao sugerir que as nuvens exprimem a

C) apelativa, tendo em vista a sugestão de um com-

parte e o céu claro, o todo.
B) metáfora, dada a comparação implícita entre
“temporal” representando “dificuldades”, e “céu
claro” sugerindo “tranquilidade”.
C) paradoxo, haja vista a forte oposição estabelecida
entre “temporal” e “céu claro”, denotando uma proposição absurda.
D) personificação, uma vez que são atribuídas características humanas a seres não humanos como “céu”
e “temporal”.

portamento a ser adotado pelo leitor apesar da ausência de verbos no imperativo.
D) referencial, dado o caráter altamente informativo
do texto e o emprego da denotação com preocupação claramente objetiva.
QUESTÃO 7) Releia o parágrafo que se segue:

“Incerteza é falta de garantias; sem garantias, não
nos sentimos em controle; sem a sensação de controle, o cérebro se sente impotente, incapaz. Tempos incertos, portanto, são um convite à paralisação
– para quem não tem iniciativa.”

QUESTÃO 4) No segundo parágrafo, Herculano-Houzel

sentencia: “[...] temos memórias de mau tempo,
antecipamos a pior tormenta, e já decidimos por
antecipação nunca mais pôr o pé na água, não importa o azul do céu.” Nesse caso, a autora indica que

Em relação à estruturação, afirma-se que o parágrafo
I. apresenta relações semânticas de causa e consequência;
II. organiza-se em torno de dois períodos compostos;
III. contém, entre outros, dois predicados nominais.

A) sempre desistimos mesmo antes de tentar.
B) cedemos ao menor sinal de dificuldade.
C) dificuldades passadas induzem a um julgamento

É correto o que se afirma em

negativo da situação.
D) não estamos prontos para enfrentar situações
adversas.

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

QUESTÃO 5) “Mas tendência não é destino, sobretudo

quando se tem um córtex pré-frontal e com ele a
possibilidade de insight.” (5º parágrafo). Destacada
do texto, a frase que sugere o caminho a ser seguido
diante da constatação acima é

QUESTÃO 8) O período “Tempos incertos, portanto,

são um convite à paralisação – para quem não tem
iniciativa.” apresenta estruturação sintática e semântica diversa do original em

A) “Temperamento é sempre um grande fator – ou

simples constatação de como cada cérebro tende a
funcionar.”
B) “Como o corpo registra nossos estados mentais
varia não ao longo uma só escala que vai do bom ao
ruim, mas duas, em paralelo.”
C) “Incerteza é falta de garantias; sem garantias, não
nos sentimos em controle; sem a sensação de controle, o cérebro se sente impotente, incapaz.”
D) “Tomar as rédeas de nossas angústias e não se
deixar trancar atrás da porta é sempre possível.”

A) Tempos incertos, por conseguinte, são um convite

à paralisação – para quem não tem iniciativa.
B) Tempos incertos, todavia, são um convite à paralisação – para quem não tem iniciativa.
C) Tempos incertos, por isso, são um convite à paralisação – para quem não tem iniciativa.
D) Tempos incertos, logo, são um convite à paralisação – para quem não tem iniciativa.
QUESTÃO 9) Dentre as alternativas que se seguem,

assinale aquela em que a substituição do termo grifado por aquele entre colchetes altera substancialmente o sentido original do trecho.

QUESTÃO 6) Percebida a intenção da autora ao produ-

zir o artigo em questão, é adequado apontar a predominância da função

A) “Tampouco [Muito menos] agimos simplesmente

de acordo com o que está debaixo de nossos olhos.”
B) “Não: temos memória de bons tempos passados,
vislumbramos [divisamos] a sua volta mesmo sob
temporal [...].”
C) “Uns, que dão maior importância à perspectiva
[concepção] de céu claro, são ditos otimistas.”
D) “Outros não conseguem afastar a ideia de nuvens
sempre à espreita [a distância].”

A) fática, haja vista a constante presença de interro-

gativas que procuram angariar a atenção do interlocutor para o processo comunicativo.
B) metalinguística, em razão das constantes definições que sugerem o emprego do código para explicar
o próprio código linguístico.

–4–

PSICÓLOGO

UNILAVRAS Concursos
QUESTÃO 10) Assinale a alternativa na qual a palavra

A) 8008 maneiras.
B) 5652 maneiras.
C) 2026 maneiras.
D) 2020 maneiras.

“que” grifada classifica-se sintaticamente de forma
diversa das demais destacadas.
A) “[...] não passamos pela vida simplesmente en-

trando dados numa planilha cerebral que calcula os
prós e os contras [...].”
B) “Tampouco agimos simplesmente de acordo com
o que está debaixo de nossos olhos.”
C) “[...] cada coisa que fazemos tem outros dois valores, emocionais e, portanto, absolutamente personalizados.”
D) “Uns, que dão maior importância à perspectiva de
céu claro, são ditos otimistas.”

QUESTÃO 14) Em uma pesquisa do curso de Educação

Física da faculdade, foram entrevistadas 8800 pessoas. Nessa pesquisa, constatou-se que: 32% dos entrevistados não pratica nenhum tipo de atividade
física; 15% afirma praticar somente a modalidade de
atividade física crossfit; e os demais disseram que
fazem somente musculação. Nessas condições, o
número de pessoas que praticam algum tipo de atividade física nesse grupo de entrevistados é

Matemática
QUESTÃO 11) Pedro estava estudando os Conjuntos

A) 6523.
B) 6122.
C) 5984.
D) 4589.

Numéricos quando percebeu que
A) todo número Inteiro é Natural.
B) todo número Irracional é Real.
C) todo número Natural é Racional.
D) todo número Racional é Inteiro.

QUESTÃO 15) Para a confecção de um porta-lápis, um
QUESTÃO 12) Suponha que em uma reunião do UNI-

artesão cria um cubo de aresta 10 cm e, em seguida,
retira dele outro cubo de aresta 9 cm, deixando o
interior do sólido vazio. Nessas condições, o volume
desse porta-lápis é

LAVRAS um dos representantes de marketing faça a
seguinte sugestão: "pintar as letras UNI, de UNILAVRAS, de três cores distintas". Se esse representante
sugere 5 opções de cores diferentes nessa reunião e
se os demais representantes de marketing do UNILAVRAS concordam com sua sugestão e decidem
votar na mais adequada combinação de cores, quantas seriam as opções de votos?

A) 1000 cm³.
B) 729 cm³.
C) 356 cm³.
D) 271 cm³.

A) 250.
B) 225.
C) 180.
D) 120.
QUESTÃO 16) Um grande reservatório cilíndrico vazio

é colocado na posição horizontal, de modo que suas
bases estejam na posição vertical. O nível da água
que enche esse reservatório (de forma constante), é
analisado em três instantes, sendo eles:
I) logo ao abrir as torneiras;
II) quando o nível da água está prestes a atingir metade da altura do reservatório;
III) quando o reservatório está prestes a ficar completamente cheio.
Pode-se afirmar que o nível da água, nos três respectivos momentos analisados,

QUESTÃO 13) Na festa da família da escola "Felicida-

de" haverá um jogo de vôlei entre pais e alunos. O
professor de Educação Física selecionou 16 alunos da
turma para essa disputa. Sabendo que o jogo de vôlei
é formado por 6 integrantes e que a posição dos
alunos no time não será relevante, o número de possibilidades desse professor montar esse time de alunos é:
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A) é constante.
B) sobe rapidamente; sobe lentamente; sobe rapi-

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.

damente.
C) sobe rapidamente; sobe rapidamente; sobe lentamente.
D) sobe lentamente; sobe rapidamente; sobe rapidamente.

QUESTÃO 20) Três irmãos receberam uma herança de

5120,00. Sabendo-se que essa quantia será dividida
de forma diretamente proporcional à idade dos irmãos (que possuem 5 anos, 7 anos e 8 anos), podese concluir que o mais velho receberá

QUESTÃO 17) Júlia vai se casar no final do dia e precisa

agilizar a embalagem dos bem-casados para entrega
no final da cerimônia. Para isso, decidiu ajudar sua
mãe, a qual havia dito que sem a ajuda da filha gastaria uma hora para terminar de embalar todos os 360
doces. Júlia, no entanto, resolveu que será necessário
acrescentar outros 40 bem-casados. Com a ajuda da
filha, e se ambas são igualmente profissionais nessas
embalagens, o novo tempo estará entre

A) 1280,00.
B) 1650,00.
C) 2048,00.
D) 2850,00.

A) 20 e 25 minutos.
B) 26 e 30 minutos.
C) 31 e 35 minutos.
D) 36 e 40 minutos.

Noções de Administração Pública
QUESTÃO 21) Bia Moreira está a avaliar os seguintes

itens:
I. legalidade;
II. impessoalidade;
III. motivação;
IV. publicidade;
V. ecologia.
Bia acerta, se assinalar que, diante dos itens mencionados acima, a quantidade de princípios constitucionais previstos no art. 37 da Constituição Federal,
caput é de

QUESTÃO 18) Para confeccionar um porta alianças, um

artesão parte um cubo de aresta 8 cm ao meio, em
uma secção paralela à base, sem que seja desperdiçado material. Em seguida, retira uma semiesfera de
raio 4 cm do interior de cada um dos dois sólidos
obtidos no primeiro corte, de modo que as duas semiesferas alinhem-se quando se fecha o cubo. O
volume do porta alianças é: (Considere Pi igual a 3)

A) 1 (um) item.
B) 2 (dois) itens.
C) 3 (três) itens.
D) 4 (quatro) itens.

A) 256 cm³.
B) 285 cm³.
C) 360 cm³.
D) 512 cm³.

QUESTÃO 22) Avalie, ao bem receber o Sr. Polemarco,

os seguintes itens:
I - construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II - garantir a cidadania;
III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir
as desigualdades sociais e regionais;
IV - promover os valores sociais do trabalho e da livre
iniciativa.
Polemarco, um grego recém-chegado ao Estado de
Minas Gerais, acerta ao dizer que são objetivos fun-

QUESTÃO 19) As vendas de um perfume são modela-

das segundo a função V = log2 (H) (lê-se: log de H na
base 2), em que H é a hora trabalhada no dia. Quanto
se vendeu na oitava hora trabalhada do dia?
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damentais da República Federativa do Brasil, previstos no Artigo 3º da Constituição Federal, os itens

QUESTÃO 25) Manuel Quevedo é um servidor exem-

plar. Sabe que deve se abster de terminadas condutas. Uma delas é "apropriar-se o funcionário público
de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel,
público ou particular, de que tem a posse em razão
do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou
alheio, sendo esta a caracterização do crime de
_______ que gera pena de _________, de ________
a _______ anos, ______ multa. As lacunas são adequada e respectivamente preenchidas conforme o
artigo 312 do Código Penal por:

A) I, II, III e IV.
B) I, II e III apenas.
C) I e III apenas.
D) II e IV apenas.
QUESTÃO 23) Em uma licitação disputada, Milton

Sampaio, pregoeiro da Prefeitura de Minas de Ouro,
depara-se com um empate da empresa Engenhos
S/A, Gamelinha Triviños Ltda. e da Companhia Rio da
Serra. Avalie e identifique quais itens podem ser utilizados como critério de desempate, sendo assegurada
preferência aos bens e serviços (parágrafo 2º do Artigo 3º da Constituição da República Federativa do
Brasil):
I. exportados para o Brasil;
II. produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
III. produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

A) Corrupção passiva; reclusão; três; dez; sem.
B) Peculato; reclusão; dois; doze; e.
C) Corrupção ativa; reclusão; seis; dez; sem.
D) Peculato; reclusão; dois; dez; e.

Conhecimentos Específicos
QUESTÃO 26) Considerando o Código de Ética Profissi-

onal do Psicólogo, assinale a alternativa incorreta.
A) Para realizar atendimento não eventual de criança,

A) I apenas.
B) II apenas.
C) I e III apenas.
D) II e III apenas.

adolescente ou interdito, o psicólogo deverá obter
autorização de ao menos um de seus responsáveis.
B) No caso de o psicólogo atender eventualmente
criança, adolescente ou interdito e de não se apresentar um responsável legal, o atendimento deverá
ser efetuado e comunicado às autoridades competentes.
C) No atendimento à criança, ao adolescente ou ao
interdito, deve ser comunicado aos responsáveis
todo o conteúdo do atendimento para se promoverem medidas em seu benefício.
D) O psicólogo, ao participar de atividade em veículos
de comunicação, zelará para que as informações
prestadas disseminem o conhecimento a respeito
das atribuições, da base científica e do papel social
da profissão.

QUESTÃO 24) Assim dizia Sócrates*: "um indivíduo

justo se assemelha a um indivíduo inteligente e
bom", (PLATÃO. A justiça. São Paulo: Edipro, 2016, p.
84), avisa Maria Souza. João Silva, noivo de Maria,
sabe que irá contrariar a Lei 8429/1992 se aceitar
emprego, comissão ou exercer atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou jurídica
que tenha interesse suscetível de ser atingido ou
amparado por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público, durante a atividade. Não
sendo bom, muito menos inteligente, tal atitude,
consensuada por Maria e João, também é enquadrada, pelo art. 9º da Lei 8429/1992, como

QUESTÃO 27) As transgressões dos preceitos contidos

no Código de Ética Profissional do Psicólogo constituem infração disciplinar com a aplicação das seguintes penalidades, na forma dos dispositivos legais ou
regimentais, exceto:

A) ato de improbidade administrativa que importa

enriquecimento ilícito.
B) ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário.
C) ato de improbidade administrativa decorrente de
concessão ou aplicação indevida de benefício financeiro ou tributário.
D) ato de improbidade administrativa que atenta
contra os princípios da administração pública.

A) advertência.
B) multa.
C) cassação do exercício profissional, sem necessida-

de de aprovação e/ou ratificação do Conselho Federal de Psicologia.
D) censura pública.
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QUESTÃO 28) Há entre Saúde Mental e Reforma Psi-

gramas de saúde num processo de maior aproximação entre os profissionais e os usuários.
D) Outro princípio é a ideia de continuidade de tratamento, ou seja, uma mesma equipe deve se encarregar do paciente nos diferentes serviços e momentos do tratamento, desde a prevenção até a cura e a
pós-cura, tendo como base e referência para o
acompanhamento o território a que pertence. O
objetivo desse modelo é de se evitar que o hospital
psiquiátrico seja o centro da atenção a saúde mental,
devendo o usuário ser prioritariamente tratado nos
serviços extra-hospitalares.

quiátrica, diferenças significativas. Referente a essa
afirmação, indique V para as afirmativas verdadeiras
e F para as afirmativas falsas e, depois, assinale a
sequência correta.
( ) Saúde Mental pode ser compreendida como inscrição de diferentes estratégias que visam à produção de algum modo de inclusão de questões subjetivas na produção de bem-estar e de saúde, alcançando diferentes sujeitos e situações, por exemplo: atividades voltadas para o empoderamento de mulheres vítimas de processos de exclusão ou violência,
crianças com dificuldades de inserção escolar.
( ) A reforma psiquiátrica refere-se a um processo
político de transformação da assistência pública ofertada aos portadores de sofrimento mental.
( ) A reforma psiquiátrica compreende um processo
crítico que propõe a superação do manicômio ou do
hospital psiquiátrico como resposta às questões postas pela loucura.
( ) A reforma psiquiátrica propõe a criação de novos
lugares de tratamento, os serviços substitutivos, que
se constituem como espaços de convívio, sociabilidade, cuidado e ferramentas de mudança da percepção
social sobre a experiência da loucura e o cidadão em
sofrimento mental.

QUESTÃO 30) Os Conselhos de Psicologia, desde 2005,

têm debatido o tema da escuta de crianças e adolescentes no Sistema de Justiça, sejam vítimas ou testemunhas de violência. Tais debates, fundamentados
nos parâmetros éticos e técnicos da Psicologia como
ciência e profissão e nos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta de crianças e adolescentes, previstos na Lei nº 8069/1990), resultaram na
publicação da Resolução CFP nº 10/2010, que indicou
princípios norteadores e referenciais técnicos para a
realização da escuta psicológica na Rede de Proteção.
Marque o item incorreto.
A) O Conselho Federal de Psicologia, ao editar a Reso-

lução CFP nº 10/10, buscou proteger a criança e o
adolescente de uma possível revitimização, razão
pela qual regulamentou a escuta psicológica de crianças e adolescentes envolvidos em situação de violência, contribuindo para a proteção às vítimas, testemunhas em situação de vulnerabilidade.
B) A publicação da normativa foi considerada polêmica por vedar ao psicólogo o papel de inquiridor.
C) A Resolução CFP nº 010/2010 encontra-se suspensa em todo o território nacional. Entretanto, sustentado em razões éticas e técnicas, o Conselho Federal
de Psicologia entende que a questão não está encerrada e que a escuta de crianças e adolescentes deva
ser alvo de discussões multiprofissionais a fim de se
estabelecer um protocolo que, atenda o Código de
Ética Profissional dos Psicólogos e as técnicas psicológicas e que atenda também às necessidades dos
magistrados e das legislações vigentes de proteção à
criança, ao adolescente e aos direitos humanos.
D) A escuta psicológica caracteriza-se por ser uma
relação de cuidado, acolhedora e não invasiva, para a
qual se requer a disposição de escutar, respeitandose o tempo de elaboração da situação traumática, as
peculiaridades do momento do desenvolvimento e,
sobretudo, visando a não revitimização. A escuta
levará em conta a dimensão subjetiva, desprivilegiando perspectiva dos direitos humanos.

A) V, V, V, V.
B) F, V, F, V.
C) V, F, V, V.
D) F, F, F, F.
QUESTÃO 29) Considerando o princípio teórico da

Psicoterapia Institucional e a Psiquiatria de Setor,
desenvolvido na França, assinale o item incorreto.
A) Segundo Desviat (1999), a diretriz do modelo assis-

tencial da Psicoterapia Institucional é a manutenção
da instituição psiquiátrica, a partir da sua radical
transformação. A sua existência não está em questão, pois o que faz a instituição ser um manicômio
são as relações, práticas e lógicas que se estabelecem na assistência prestada aos internos.
B) A instituição psiquiátrica deve ser tratada em seu
conjunto, alterando-se radicalmente as relações estabelecidas, de modo a horizontalizá-las e transformar a instituição de cuidado num espaço de produção de liberdade, de participação, de acolhimento
das diferenças, de valorização de cada sujeito.
C) A Psiquiatria de Setor não priorizava a territorialização e a setorização da assistência, alegando que
isso não permitiria um melhor conhecimento da população, o que não propiciaria a elaboração de pro-
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QUESTÃO 31) As práticas grupais na atuação profissio-

D) o contexto de vida e os aspectos socioeconômicos,

nal do psicólogo constituem uma ferramenta para a
intervenção psicológica nas áreas da psicologia clínica
e institucional. Diante do exposto, marque com V as
alternativas verdadeiras e F as alternativas falsas.

políticos, culturais e ambientais do local onde se desenvolve a política.
QUESTÃO 33) O Plano Individual de Atendimento (PIA)

é um instrumento de planejamento que norteia as
ações a serem realizadas pela equipe de referência
dos serviços de acolhimento, de forma a viabilizar a
proteção integral, a reintegração familiar e comunitária (quando possível), e a autonomia de pessoas acolhidas. Sobre isso, assinale a alternativa incorreta.

( ) A partir da teoria do vínculo, de Pichon-Riviére,
pode-se definir grupo como um conjunto de pessoas
que não possuem necessidades semelhantes e não
buscam a priori, o cumprimento de uma tarefa específica. Para a efetivação e realização da tarefa que se
propõem a cumprir, esses indivíduos, passam a ser
um amontoado de pessoas, e cada um assume seu
papel enquanto participante do grupo, com um objetivo mútuo, mas ainda assim, cada qual com sua
identidade (Grossi; Bordin, 1992).
( ) O ser humano é simultaneamente um ser sociável e um ser socializado, que aspira comunicar com
os membros de uma sociedade que o forma e o controla (ALEXANDRE, 2002, p. 209).
( ) A psicologia grupal tem como objetivo de estudo
os microgrupos humanos, entendendo-se por tal,
todos aqueles nos quais os indivíduos podem reconhecer-se em sua singularidade (ou perceberem uns
aos outros como seres distintos e com suas respectivas identidades psicológicas), mantendo ações interativas na busca de objetivos compartilhados (OSÓRIO, 2003, p. 11).
( ) Pichon-Rivière propõe que, ao pensarmos o que
ocorre em um grupo, tenhamos em mente sempre
dois eixos, assim nomeados e definidos: 1) vertical:
assinala tudo aquilo que diz respeito a cada elemento
do grupo, distinto e diferenciado do conjunto, como,
por exemplo, sua história de constituição e seus processos psíquicos internos; 2) horizontal: refere-se ao
grupo pensado em sua totalidade (CASTANHO, 2012,
p. 49)

A) Especificamente para crianças e adolescentes em

situação de acolhimento, o PIA é um instrumento
metodológico obrigatório, previsto no art. 101, do
ECA, na Resolução Conjunta nº 1/ 2009, do Conselho
Nacional de Assistência Social (CNAS) e do Conselho
Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente
(CONANDA), que aprovou o documento “Orientações
Técnicas: Serviços de Acolhimento para Crianças e
Adolescentes”; e, reiterado pelo Provimento nº
32/2013, do Conselho Nacional de Justiça.
B) O PIA possui uma dimensão avaliativa interdisciplinar que apura a realidade e as necessidades específicas da criança/adolescente e sua família, de modo a
formular um conhecimento capaz de orientar as
ações prioritárias de atendimento, que devem ser
condizentes com a singularidade de cada caso.
C) O PIA deve ser construído de forma participativa
prioritariamente com os usuários dos serviços e, por
se encontrarem em acolhimento não há necessidade,
em princípio, da participação de suas famílias.
D) O PIA tem também uma dimensão de planejamento operativo, uma vez que reúne estratégias de cuidado, apoio e educação, para planejar as ações e
atividades de atendimento que deverão ser desenvolvidas durante a rotina coletiva e individual, de
forma a superar os motivos que levaram ao acolhimento.

A sequência correta obtida foi
A) F, V, V, F.
B) F, V, V, V.
C) V, V, V, V.
D) F, V, F, V.

QUESTÃO 34) A Resolução CFP nº 007/2003 institui o

Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo, decorrentes de avaliação
psicológica. Com base nesse documento, assinale a
alternativa correta.

QUESTÃO 32) A Política de Assistência Social tem co-

mo um dos eixos estruturantes a matricialidade sociofamiliar, que visa garantir proteção às famílias e
aos indivíduos sempre considerando o exposto a
seguir, exceto:

A) A Declaração Psicológica é uma apresentação des-

critiva acerca de situações e/ou condições psicológicas e suas determinações históricas, sociais, políticas
e culturais, pesquisadas no processo de avaliação
psicológica. Como todo documento, deve ser subsidiado em dados colhidos e analisados, à luz de um
instrumental técnico (entrevistas, dinâmicas, testes
psicológicos, observação, exame psíquico, interven-

A) a territorialização, ignorando sempre as desprote-

ções e as vulnerabilidades.
B) os riscos sociais do território.
C) as dinâmicas e as potencialidades no território
onde trabalha.
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ção verbal), consubstanciado em referencial técnicofilosófico e científico adotado pelo psicólogo.
B) O Relatório Psicológico tem como finalidade apresentar resposta esclarecedora, no campo do conhecimento psicológico, através de uma avaliação especializada, de uma “questão-problema”, visando a
dirimir dúvidas que estão interferindo na decisão,
sendo, portanto, uma resposta a uma consulta que
exige de quem responde competência no assunto.
C) O prazo de validade do conteúdo dos documentos
escritos, decorrentes das avaliações psicológicas,
deverá considerar a legislação vigente nos casos já
definidos. Não havendo definição legal, o psicólogo,
onde for possível, indicará o prazo de validade do
conteúdo emitido no documento em função das
características avaliadas, das informações obtidas e
dos objetivos da avaliação.
D) Os documentos escritos decorrentes de avaliação
psicológica, bem como todo o material que os fundamentou, deverão ser guardados pelo prazo mínimo de 3 anos, observando-se a responsabilidade por
eles tanto do psicólogo quanto da instituição em que
ocorreu a avaliação psicológica. Esse prazo poderá
ser ampliado nos casos previstos em lei, por determinação judicial, ou ainda em casos específicos em
que seja necessária a manutenção da guarda por
maior tempo.
QUESTÃO 35) A perspectiva histórico-cultural de Levi

Vigotski e a psicologia psicogenética de Henri Wallon
são concepções de base marxista; adotam, portanto,
o materialismo dialético como método. Vigotski e
Wallon, a partir de suas perspectivas teóricas, contribuíram significativamente no estudo do desenvolvimento humano, com ênfase para o desenvolvimento,
exceto:
A) pensamento.
B) linguagem.
C) emoção.
D) evolução.
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