PSICÓLOGO DO CRAS

PORTUGUÊS (10 QUESTÕES)
Leia atentamente o poema a seguir, de Manoel de Barros, escritor brasileiro,
para responder às questões de 1 a 3.
O apanhador de desperdícios
Uso a palavra para compor meus
silêncios. Não gosto das palavras
fatigadas de informar. Dou mais respeito
às que vivem de barriga no chão
tipo água pedra sapo.
Entendo bem o sotaque das águas
Dou respeito às coisas desimportantes
e aos seres desimportantes.
Prezo insetos mais que aviões. Prezo
a velocidade das tartarugas mais que a
dos mísseis. Tenho em mim um atraso
de nascença.
Eu fui aparelhado
para gostar de passarinhos.
Tenho abundância de ser feliz por isso.
Meu quintal é maior do que o mundo.
Sou um apanhador de desperdícios:
Amo os restos
como as boas moscas.
Queria que a minha voz tivesse um formato
de canto.
Porque eu não sou da informática:
eu sou da invencionática.
Só uso a palavra para compor meus silêncios.
MANOEL DE BARROS. Disponível em:
Http://www.revistabula.com/2680os-10-melhores-poemas-de-manoel-debarros/. Acesso em: 10 dez. 2017
01. Leia atentamente as afirmações a seguir:

I
– O eu-lírico, em certa medida, preocupa-se em atribuir valor àquilo que
não parece ter mais importância.
II
– Para o eu-lírico, os mísseis não são importantes porque provocam
guerras e abalam a natureza tão valorizada por ele.
III
– A palavra “fatigadas”, presente no terceiro verso, pode ser substituído
por “usuais”.
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a. Apenas I.
b. I e III.
c. I e II.
d. II e III.
02. A figura de linguagem presentes nos versos “Dou mais respeito/ às que
vivem de barriga no chão” (versos 4 e 5) é: a. Pleonasmo.
b. Eufemismo.
c. Prosopopeia.
d. Anacoluto.
03. Assinale a alternativa CORRETA:
a. Segundo o eu-lírico, o apreço pela natureza foi adquirido ao longo dos anos
de sua vida.
b. A palavra “invencionática” é um neologismo e procura exprimir a capacidade
inventiva do eu-lírico.
c. Os versos “Amo os restos/ como as boas moscas” (19 e 20) expressam as
dificuldades financeiras pelas quais o eu-lírico passa.
d. Para o eu-lírico, as palavras são usadas apenas para informar.
Leia atentamente a tirinha da garotinha Mafalda a seguir para responder às
questões 4 e 5:

04. Leia as afirmações a seguir:
I – A indignação do pai de Mafalda está relacionada a alguma injustiça presente
em algum jogo esportivo.
II – Mafalda interpreta de maneira correta a indignação de seu pai.
III– No último quadrinho, é possível perceber que o pai de Mafalda fica
envergonhado pela sua indignação.

São CORRETAS as afirmativas:
a. I, II e III.
b. Apenas I.
c. I e III.
d. Apenas II.
05. Leia as afirmações a seguir:
I
– Na sentença “[...] diante da indiferença do árbitro, que não marcou a
falta...”, presente no primeiro quadrinho, a oração em destaque é classificada
como oração subordinada adjetiva explicativa.
II
– A palavra “impassível”, presente no segundo quadrinho, pode ser
substituída, sem prejuízo de significado, por “indiferente”.
III
– O processo de formação da palavra “desnutridas”, presente no terceiro
quadrinho, é derivação parassintética.
São CORRETAS as afirmativas:
a. I e III.
b. Apenas II.
c. Apenas III.
d. I e II.
06. Assinale a alternativa cujas palavras estão corretamente flexionadas,
segundo o padrão culto da Língua:
a. O prefeito/ a prefeita – o barão/ a baronesa – o louva-a-deus / os louvaadeuses.
b. O cônsul/ a consulesa – o patrão/ a patroa – o joão-ninguém/ os joãoninguém.
c. O ladrão/ a ladra – o elefante/ a elefanta – o reco-reco/ os recos-recos.
d. O conde/ a condessa – o profeta/ a profetisa – o alto-falante/ os alto-falantes.
07. Leia as afirmações a seguir:
I
– Existem apenas dois tipos de predicado: o predicado verbal e o
predicado nominal.
II
– As condições para que um predicado seja verbal são: que o predicado
tenha um verbo como núcleo; que tenha um predicativo do sujeito; que indique
uma ação.
III
– As condições para que um predicado seja nominal são: que o predicado
possua um nome – substantivo ou adjetivo – como núcleo; que tenha um verbo
de ligação e um predicativo do sujeito; que indique um estado ou qualidade. IV
– Um exemplo de predicado nominal é o termo em destaque: Afonso
permaneceu calado.
É(são) CORRETA(s) a(s) afirmação(ões):
a. I e II.
b. III e IV.
c. Apenas III.
d. I e IV.

08. Assinale a alternativa INCORRETA, segundo o padrão culto de língua:
a. Este texto estava adequado à faixa etária das crianças.
b. Aquele trabalho se tornou incompatível aos meus ideais.
c. O estudante era rebelde às exigências da diretoria.
d. Meu avô é contemporâneo da Revolução Russa.
09. Assinale a alternativa em que a partícula “se” exerce a mesma função
que a presente nesta frase: “Precisa-se de novos professores”.
a. Alugam-se casas.
b. Ana machucou-se enquanto cozinhava.
c. Vivia-se melhor nas pequenas comunidades.
d. Eles queixaram-se das acomodações.
10. Assinale a alternativa CORRETA, segundo o padrão culto da Língua
Portuguesa:
a. Fomos nós quem encontramos as respostas.
b. Fui eu que derrubou a pilha de livros.
c. Solicito que Vossa Excelência indique vosso substituto.
d. Está desempregada 13,5% da população.
LEGISLAÇÃO (10 QUESTÕES)
11-No artigo 19 do Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA estabelece
que é direito da criança e do adolescente ser criado e educado no seio de
sua família e, excepcionalmente, em família substituta, assegurada a
convivência familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu
desenvolvimento integral , contudo, excepcionalmente, prevê a
possibilidade de colocação do menor numa família substituta, sobre a
qual é correto afirmar,
a) A colocação far-se-á exclusivamente por meio da guarda, da tutela ou da
adoção;
b) A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para
adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada ao Conselho
Tutelar
c) O adotando não pode contar mais de 15 anos na data do pedido;
d) Os adotantes devem ser civilmente casados e contar mais de 21 anos de
idade.
12- Segundo o Estatuto da Criança e Adolescente compete ao Conselho
Tutelar,
a)
Definir políticas de atendimento e acompanhamento psicossocial às
famílias de crianças e adolescentes em conflito com a lei;
b)
Substituir os pais na presença do juiz, particularmente no que diz
respeito à administração da vida da criança ou do adolescente;
c)
Assessorar o Poder Executivo local na elaboração da proposta
orçamentária para planos e programas de atendimento aos direitos da criança
e do adolescente;

D) fiscalizar as entidades filantrópicas de assistência à criança e ao
adolescente, principalmente aquelas que possuem regime de internato.
13-Sobre o regime de semiliberdade previsto no artigo 120 do Estatuto da
Criança e do Adolescente – ECA assinale a alternativa incorreta,
a) O regime de semi liberdade pode ser determinado desde o início
b) Pode ser determinada como medida de transição para o meio aberto
c) Possibilita realizar atividades externas independentemente de
autorização judicial.
d) A medida comporta prazo determinado.

14- Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente:
I - É proibido qualquer trabalho a menores de doze anos de idade, salvo na
condição de aprendiz.
. II - A remuneração que o adolescente recebe pelo trabalho efetuado ou a
participação na venda dos produtos de seu trabalho desfigura o caráter
educativo.
a) Somente I está correta.
b) Somente II está correta.
c) I e II estão corretas.
d) I e II estão incorretas.
15- São direitos da pessoa portadora de transtorno mental,
I- Ter garantia de sigilo nas informações prestadas,
II-Ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a
necessidade ou não de sua hospitalização involuntária, III - Ter livre
acesso aos meios de comunicação disponíveis, IV - Ser tratada em
ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos possíveis,
Estão corretos:
a) II, III e IV
b) I, III e IV
c) I, II e IV
d) I, II, III e IV
16- Complete: É responsabilidade ____________ o desenvolvimento da
política de saúde mental, a assistência e a promoção de ações de
saúde aos portadores de transtornos mentais, com a devida
participação da sociedade e da família, a qual será prestada em
estabelecimento de saúde mental, assim entendidas as instituições ou
unidades que ofereçam assistência em saúde aos portadores de
transtornos mentais.
a) Do Estado
b) Do Município
c) Da União
d) Da família

17- Segundo a Lei 10.216de 2001, a internação, em qualquer de suas
modalidades, só será indicada quando:
a) Os recursos extra- hospitalares se mostrarem insuficientes.
b) A família solicitar.
c) O paciente solicitar.
d) Quando a pessoa estiver incomodando a sociedade.

18- Complete:
O ____________é a unidade pública municipal, de base territorial,
localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social,
destinada à articulação dos serviços socioassistenciais no seu território
de abrangência e à prestação de serviços, programas e projetos
socioassistenciais de proteção social básica às famílias.
CRAS
CRES
Posto de Atendimento Municipal
Eca
19-O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA prevê ações protetivas
para crianças e adolescentes. As ações protetivas podem ser
determinadas sempre que os direitos reconhecidos no ECA forem
ameaçados ou violados. As violações de direitos, neste caso, podem
acontecer:
I-Por ação ou omissão da sociedade ou do Estado
II-Por falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável;
III-Por ignorância das determinações do ECA
Marque a alternativa CORRETA. a)
Apenas I está correta.
b) Apenas II está correta.
c) Apenas I e II estão corretas.
d) Todas estão corretas.
20-O Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA prevê ações corretivas
para as crianças e adolescentes que cometam ato infracional. O ato
infracional pode ser compreendido como toda conduta prevista como
crime ou contravenção penal. A medida socioeducativa, de acordo com a
gravidade do fato, pode compreender,
a) I-Dispensa de presença escolar;
b) II-Obrigação de reparar o dano;
c) III-Prestação de serviços à comunidade;
d) IV-Internação em estabelecimento educacional.
Marque a alternativa CORRETA.
a) Apenas I está correta
b) Apenas II está correta.
c) Apenas I, II e III estão corretas.

d) Apenas II, III e IV estão corretas.
CONHECIMENTOS GERAIS (10 QUESTÕES)
21. Na Venezuela, desde o dia 01 de abril de 2017, o presidente
_____________ enfrenta uma onda de protestos contra e a favor de seu
governo. Nas ruas, manifestantes opositores pedem a saída do presidente e
reivindicam a realização de novas eleições, acusando o governo de agravar a
crise econômica, política e social. Já o governo continua culpando a oposição
por realizar atos de terrorismo e protestos violentos para dividir e desestabilizar
o país. Assinale a alterna que completa corretamente a lacuna:
a) Nicolás
Maduro
b) Hugo Chávez
c) Fidel Castro
d) Donald Trump
22- O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a retirada
do país de um tratado contra o aquecimento global firmado por 195 países
em dezembro de 2015, chamado: a) Acordo do Canadá
b) Acordo de Paris
c) Acordo de Amsterdã
d) Acordo da China
23- O gentílico de São José do Barreiro é:
a) Barreirense
b) Barrense
c) São-joseense
d) Joseense
24- No segundo final de semana no mês de janeiro São Jose do Barreiro
festeja a micareta que é uma festa:
a) Em homenagem aos Reis Magos que voltaram a terra de origem após o
Natal.
b) Anterior ao carnaval com blocos de rua todos os dias
c) Comemorativa da passagem da cidade de vila para município.
d) Escolar para comemorar o início dos anos letivos
25- São José do Barreiro se destaca na:
a) Pecuária leiteira,
b) No gado de corte
c) No turismo
d) Todas as alternativas estão corretas
26-No dia 07 de novembro de 2017, a Revolução Russa completou:
a) 150 anos
b) 100 anos
c) 50 anos
d) 79 anos
27-A Fazenda Pau D`Alho foi planejada para:

a)
b)
c)
d)

Plantio de Cana
Servir de hospedagem para os tropeiros
Plantio de Café
Criar gado

28-Estatuto e Plano de Carreira dos Servidores Municipais é considerado:
a) Decreto
b) Leis Complementares
c) Resoluções Legislativas
d) Projetos de Lei.
29 - Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte
e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural e proporcionar
os meios de acesso à cultura, à educação e à ciência são
competências:
a) Do município e do Estado
b) Do Estado e da União
c) Do Município
d) Do Município, União e Estado.
30 - Promover a educação, cultura e a assistência social são
competências:
a) Do município e do Estado
b) Do Estado e da União
c) Do Município
d) Do Município, União e Estado.
31- Sobre o desenho infantil:
Muitos psicólogos utilizam o desenho como um meio de fazerem as crianças
expressarem ou falarem sobre as coisas que as afetam.
Muitos psicólogos encaram o desenho como uma fonte potencial de informação
sobre a criança como indivíduo.
Os desenhos são muitas vezes considerados como um reflexo direto sobre o
estado mental da criança.
A figura humana tem sido base de vários testes famosos criados para avaliar a
maturidade intelectual, a personalidade ou ajuste emocional da criança.
São corretas:
a) I, II e III
b) II, III e IV
c) I, II e IV
d) I, II, III e IV
.32- Constitui um dos maiores obstáculos à efetividade do tratamento
analítico, predominando nas pessoas a necessidade de permanecer
doente e não a vontade de se curar. Esse fenômeno é denominado
a) Negação

b) Transferência amorosa
.c) Transformação rígida.
d) Reação terapêutica negativa.
33- Na psicossomática, o termo que significa a “ausência de palavras
para definir emoções” é a) Dislalia.
b) Catamnese.
c) Disforia.
d) Alexitimia.
34- E uma grave situação que ocorre dentro das relações de família, em
que, após o término da vida conjugal, o filho do casal é programado por
um de seus genitores para “odiar”, sem qualquer justificativa, o outro
genitor. A referida síndrome trata de tema atual, complexo e polêmico que
vem despertando atenção de vários profissionais tanto da área jurídica
como da área da saúde, pois é uma prática que vem sendo denunciada de
forma recorrente. O texto refere-se a:
a) Síndrome da alienação parental.
b) Síndrome do estresse pós-traumático.
c) Síndrome do cativeiro.
d) Abandono ao menor.

35-Estabeleça a correspondência e assinale a sequência correta.
Anamnese.
Entrevista de triagem.
Entrevista diagnóstica
Entrevista motivacional
( ) Tem como objetivo o exame e a análise explícitos ou cuidadosos de uma
condição na tentativa de compreendê-la, explicá-la e possivelmente modificála.
Implica descrever, avaliar, relacionar e inferir, tendo em vista a modificação
daquela condição.
( ) Tem por objetivo primordial o levantamento detalhado da história
do desenvolvimento do examinando principalmente na infância. ( )
Tem por objetivo principal auxiliar nos processos de mudanças
comportamentais, trabalhando a resolução da ambivalência.
( ) Tem por objetivo principal avaliar a demanda do sujeito e fazer um
encaminhamento
a)
III, I, IV, II
b)
I, II, III, IV
c)
II, III, I, IV
d)
IV, III, II, I
36- Baseando-se no Manual de Elaboração de Documentos Decorrentes
de Avaliações Psicológicas, instituído na Resolução CFP N.º 007/2003,
assinale a alternativa incorreta:
a) Atestado psicológico é um documento expedido pelo psicólogo que
certifica uma determinada situação ou estado psicológico, tendo como

finalidade afirmar sobre as condições psicológicas de quem, por
requerimento, solicita-o.
b) Parecer 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) Declaração é um documento que visa informar a ocorrência de fatos ou
situações objetivas relacionadas ao atendimento psicológico. Nesse
documento, pode ser feito o registro de sintomas, situações ou estados
psicológicos.
d) A finalidade do relatório psicológico será a de apresentar os
procedimentos e conclusões gerados pelo processo da avaliação
psicológica, relatando sobre o encaminhamento, as intervenções, o
diagnóstico, o prognóstico e evolução do caso, orientação e sugestão de
projeto terapêutico, bem como, caso necessário, solicitação de
acompanhamento psicológico, limitando-se a fornecer somente as
informações necessárias relacionadas à demanda, solicitação ou
petição.
37- Em pacientes gravemente deprimidos a proporção que se acredita que
eventualmente possa cometer suicídio é
a) Cerca de 30%
b) Cerca de15%
c) Cerca de 50%
d) Cerca de 2%
38- Complete:______________afirma que existem duas “atitudes”
opostas, conhecidas como extroversão e introversão: cada indivíduo
parece dividir sua energia entre o mundo externo e interno, em
diferentes escalas. O introvertido se sente mais confortável com seus
próprios pensamentos e sentimentos enquanto o extrovertido se
sente “em casa” quando lida com outras pessoas e objetos, além de
prestar mais atenção sobre seu impacto diante do mundo —
introvertidos, por sua vez, costumam observar como o mundo ao seu
redor os afeta.
a) Freud
b) Jung
c) Skinner
d) Wilhelm Reich
39- Assinale a alternativa incorreta sobre a psicologia existencial:
a) A ênfase na terapia é estabelecida pelo próprio senso de significado de
um sujeito sobre sua vida.
b) O desenvolvimento passado é muito considerado.
c) Os valores espirituais são muito importantes nesta psicoterapia
existencial.
d) Expoentes desta psicologia sugerem que cada individuo determina sua
própria natureza por meio de um ato constante de auto definição, pelo
qual o individuo é o único responsável.

40- Sobre o uso de drogas, assinale a alternativa correta:
a) Pacientes que abusam do álcool ou de outras substancias tem maior
probabilidade de ficarem violentos porque isso provoca desinibição.
b) A dependência de álcool e (ou) outras substâncias psicoativas, por si só,
é forte fator de risco para o suicídio. Tanto o uso quanto a síndrome de
abstinência das drogas vêm acompanhados de uma série de alterações
neuroquímicas
c) Pessoas que bebem de forma excessiva, quando diminuem o consumo
ou se abstêm completamente, podem apresentar um conjunto de
sintomas e sinais, denominados Síndrome de Abstinência do Álcool
(SAA). Alguns sintomas como tremores são típicos da SAA.
d) Todas as alternativas estão corretas.

