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      PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BENTO DO SAPUCAÍ 

ESTADO DE SÃO PAULO 

 

Processo Seletivo Simplificado nº 036/2019 
para  

PSICÓLOGO 

 

Prova Objetiva 
 
 

 

 

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM. 
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA. 

 
 Desligue qualquer aparelho eletrônico (celulares, smartwatches e demais itens constantes no item 
3.4. do Edital do presente Processo Seletivo) e mantenha-os embaixo de sua carteira. 
 
 Você deve assinar no campo específico para isto, a Folha de Respostas. A não assinatura por parte 
do candidato na Folha de Respostas resultará na eliminação automática do mesmo. 
 
 Você está recebendo um Caderno de Questões com 30 (trinta) questões objetivas. 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 não poderão levar consigo o caderno de questões por razões de segurança e 
direitos autorais conforme item 3.7. do Edital do presente Processo Seletivo. 
 
 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: 
 
 
 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova sob pena de eliminação. 
 
 A prova terá duração de 3 horas. O tempo mínimo de permanência na sala é de 30 minutos. 
 
 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. Havendo insistência por parte do 
candidato em sair da sala, este será considerado desistente do Processo Seletivo. 
 
 Deixe sobre a carteira apenas Caneta, Lápis e Borracha. 
 
 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala. 

 

 
 

 
 

BOA PROVA ! 
 

 

Nome do Candidato 

RG CPF DATA DE NASCIMENTO 



 

LINGUA PORTUGUESA - (10 QUESTÕES) 
 
1 – Assinale a Alternativa em que todas as palavras, dentro do contexto, estejam grafadas corretamente. 
(A) Há tempos não fruíamos de férias tão prazerosas. 
(B) As incessantes chuvas infringiram grande prejuízo aos agricultores.  
(C) As ações contra enchentes estão começando a surtir efeito. 
(D) As incessantes chuvas infringiram grande prejuízo aos agricultores. 
 
2 – Atenção às frases a seguir. 
 
I. A mercearia vende itens __ granel. 
II. O segurado terá direito __ livre escolha dos prestadores de serviços médicos. 
III. O horário de verão termina __ zero hora do próximo domingo. 
 
 Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas dos períodos acima. 
(A) a/à/a. 
(B) à/a/a. 
(C) a/à/à. 
(D) à/à/à. 
 
3 – Assinale a alternativa que preenche corretamente as respectivas lacunas, de acordo com a norma-padrão 
da língua portuguesa, quanto à colocação pronominal. 
 
As crianças e os adolescentes _______ pais forem desconhecidos, falecidos ou que tiverem sido suspensos 
ou destituídos do poder familiar terão tutores nomeados pelo juiz. Os tutores são pessoas nomeadas 
_______ cabe à responsabilidade pelo menor, _______________ desenvolvimento integral.  
 
(A) Que os/ à que/ proporcionando-o. 
(B) Cujos/a quem/ proporcionando-lhe. 
(C) Cujo os/a que/ proporcionando-lhes. 
(D) Cujos/a quem/proporcionando-os. 
 
4 – Assinale a alternativa correta, conforme a norma-padrão da língua portuguesa, no que se refere à 
regência verbal. 
(A) Almejo um cargo mais alto. 
(B) Lembrei-me o nome de todos que estudaram comigo na quarta série. 
(C) O carro de Bárbara custou à funcionar. 
(D) O homem de imediato revidou a ofensa. 
 
5 – Assinale a alternativa cujas palavras preenchem, correta e respectivamente, o texto. 
 
A professora apresentou a um aluno a seguinte tabela nutricional de um produto, e recomendou: 
___________________ a análise dessa tabela e me responda se é um produto benéfico para quem necessita 
ingerir muitas fibras. Ao _______________ a tabela, o aluno concluiu que não, pois a porcentagem de fibras 
era de 0%. Se a pessoa ___________________ uma dieta com muitas frutas e verduras resolverá seu 
problema, sugeriu ele. 
 
(A) Faça... Ver... Mantiver. 
(B) Faça... Ver... Manter. 
(C) Faça... Vir... Mantiver. 
(D) Faz... Ver... Mantiver. 
 
6 – As escolas devem proibir frituras e refrigerantes não vendendo frituras e refrigerantes em suas cantinas. 
A escola pode ensinar hábitos alimentares saudáveis, mas a família também deve incorporar esses hábitos 
alimentares saudáveis. 
 
Para evitar a repetição de palavras, assinale a alternativa em que os pronomes, além de estarem 
adequadamente colocados na frase, substituem, correta e respectivamente, os termos em destaque nas 
frases. 
(A) os vendendo ... incorporá-los. 
(B) vendendo-os ... incorporar-lhes. 
(C) vendendo-os ... incorporá-los. 
(D) lhes vendendo ... lhes incorporar. 
 
 
 
 
 
 



 

7 - Assinale a alternativa em que a ordem de colocação das palavras sublinhadas, antes ou depois do 
substantivo, não alterará o sentido da expressão proposta. 
(A) certa questão/ questão certa. 
(B) comprida avenida/ avenida comprida. 
(C) diversas soluções/ soluções diversas. 
(D) pobre criatura/ criatura pobre. 
 
8 – As frases abaixo, todas as alternativas estão corretas, exceto: 
(A)  Quero saber o porquê de seu aborrecimento. 
(B)  Não sei aonde está o livro. 
(C) Não há mal que sempre dure. 
(D)  Como você é mau! 
 
9 – Em um processo de comunicação, a decodificação é o processo no qual as mensagens são interpretadas 
pelo: 
(A)  receptor. 
(B)  canal. 
(C) emissor. 
(D) remetente. 
 
10 – Estudos revelam que a alfabetização pode ser concebida como o processo especifico e indispensável de 
apropriação do sistema de escrita, a conquista dos princípios alfabético e ortográfico que possibilita ao 
estudante: 
(A) Somente decodificar os códigos escritos. 
(B) Somente codificar os códigos escritos. 
(C) Ler e escrever com autonomia. 
(D) Ler e escrever somente com mediação. 
 

MATEMÁTICA - (05 QUESTÕES) 
 
1 - Um cubo tem o mesmo volume que um paralelepípedo de dimensões 5x5,4x8 cm. Assinale a alternativa 
que apresenta a medida da aresta desse cubo. 
(A) 4 cm. 
(B) 4,5 cm. 
(C) 5,2 cm. 
(D) 6 cm. 
 
2 - Marcelo trabalha como tipógrafo em uma gráfica. Para numerar as páginas de um livro de grosso volume, 
utilizou 2.989 algarismos. Nestas condições, podemos dizer que este livro possui: 
(A) 1024 páginas. 
(B) 1124 páginas. 
(C) 1016 páginas. 
(D) 1116 páginas. 
 
3 - Utilizando-se os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, podem ser formados: 
(A) 210 números de três algarismos. 
(B) 294 números de três algarismos. 
(C) 90 números ímpares de três algarismos distintos. 
(D) 120 números pares de três algarismos distintos. 
 
4 - Um aluno escreveu como tarefa de casa todos os números inteiros de 1 até 200. Podemos afirmar que 
nesta tarefa de casa o referido aluno escreveu o algarismo 9 quantas vezes? 
(A) 40 vezes. 
(B) 30 vezes. 
(C) 38 vezes. 
(D) 28 vezes. 
 
5 - Em um país imaginário, o mandato presidencial dura 7 anos. Nesse país houve eleições para presidente 
no ano 2000, no ano 2007, haverá neste ano de 2014, e assim por diante. Após o ano de 2500, haverá eleições 
para presidente, pela primeira vez, no ano: 
(A) 2502. 
(B) 2503. 
(C) 2504. 
(D) 2505. 
 
 
 
 
 



 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - (15 QUESTÕES) 

 
1 - Nas terapias citadas abaixo, uma delas é de “ação e não de interpretação”, assinale-a. 
(A) Psicanálise.  
(B) Psicodrama. 
(C) Junguiana. 
(D) Comportamental. 
 
2 - A que se refere o fenômeno “fala holofrástica”? 
(A) Comunicação reflexiva e proposital. 
(B) Movimento em ritmo com a linguagem falada. 
(C) Estilo de fala comum entre mãe e bebê, que torna possível a cada um reconhecer o sinal do outro, antecipando 
sua própria resposta. 
(D) Uso de palavras isoladas para representar sentenças inteiras. 
 
3 – São mecanismos de defesa do adolescente, segundo Anna Freud: 
(A) Fantasia e racionalização. 
(B) Confiança e desconfiança. 
(C) Ascetismo e intelectualização. 
(D) Ateísmo e misticismo. 
 
4 – O fato de a criança combinar olhar, gesto e vocalização, para se comunicar, ilustra qual conceito da teoria 
de Piaget: 
(A) Organização. 
(B) Acomodação. 
(C) Adaptação. 
(D) Reversabilidade. 
 
5 - Com relação à família, na perspectiva da psicologia social, marque a alternativa CORRETA: 
(A) A família é a grande mediadora entre o indivíduo e a sociedade. Através dela, aprendemos a perceber o mundo e 
nos situar nele. 
(B) A família é algo natural e imutável e mesmo com o passar do tempo, é o lugar inevitável da dominação e 
repressão.  
(C) Relativa aglutinação da organização familiar é determinada por uma complexa interação de diversos fatores que 
se referem tanto as formas peculiares de organização interna do grupo familiar, quanto aos aspectos emocionais, 
sociais e antropológico que o circunscrevem. 
(D) A família, qualquer que seja sua forma, constitui-se em torno de uma necessidade material: a afetividade – esta é 
condição para sua existência. 
 
6 – A unidade pública estatal, de prestação de serviços especializados e continuados a indivíduos e famílias 
com seus direitos violados, promovendo a integração de esforços, recursos e meios para enfrentar a 
dispersão dos serviços e potencializar a ação para os seus usuários, envolvendo um conjunto de 
profissionais e processos de trabalhos que devem oferecer apoio e acompanhamento individualizado 
especializado é o: 
(A) CRAS. 
(B) CREAS. 
(C) PAIF. 
(D) SAGI. 
 
7 – Os Programas Sociais na atualidade da sociedade brasileira vem sendo desenvolvido para atender 
famílias de baixa renda, atores sociais em situação de risco, enfim, assistir classes socioeconômicas ao 
acesso à saúde, educação, aos bens sociais. Desta maneira, o objetivo dos Programas Sociais fundamenta-
se:  
(A) Em aumentar a inclusão social e reduzir a desigualdade social.  
(B) Em asseguras direitos sociais.  
(C) Em promover a inclusão social como a integração social.  
(D) Em gerenciar bens e serviços em prol dos sujeitos sociais excluídos.  
 
8 – Sendo o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), unidade pública estatal descentralizada que 
efetiva sua ação mediante a política de assistência social tem por função: 
(A)Função de garantir os direitos sociais a família e aos usuários, afim de, promover a assistência social.  
(B)Função mediadora da assistência e promoção social a população e aos usuários. 
(C)Função de inclusão e interação social a assistência social a família e a população.  
(D)Função exclusiva de oferta pública do trabalho social para famílias através de serviço de Proteção e Atendimento 
Integral a Família. 
 
 
 



 

9 – Complete corretamente a afirmativa: 
 
As atividades desenvolvidas no CRAS estão voltadas para o alívio imediato da _________, para a ruptura 
com o ciclo Inter geracional da pobreza e o desenvolvimento das__________. Os psicólogos no CRAS devem 
_______________________ vínculos sócio afetivos, de forma que as atividades de atendimento gerem 
progressivamente _______________ dos benefícios oferecidos e promovam a ___________ na perspectiva da 
cidadania. 
 
(A) Dor; crianças; promover e fortalecer; autoestima; independência. 
(B) Pobreza; famílias; promover e fortalecer; independência; autonomia. 
(C) Pobreza; comunidades; identificar; lucro; desenvolvimento. 
(D) Queixa; potencialidades; manifestar; resultados; autonomia. 
 
10 - São atribuições e perfis dos técnicos do CRAS, EXCETO:  
(A) Contribuir para avaliação, a ser feita pelo gestor, da eficácia, eficiência e impactos dos programas, serviços e 
projetos na qualidade de vida dos usuários. 
(B) Realização da busca ativa no território de abrangência do CRAS e desenvolvimento de projetos que visam 
prevenir aumento de incidência de situações de risco. 
(C) Realização de encaminhamento, com acompanhamento, para a rede socioassistencial. 
(D) Planejamento e implementação do PAIF, de acordo com as características do território de abrangência do CRAS.  
 
11 - De acordo com as diretrizes para a atuação do Psicólogo nos serviços, benefícios e programas do CRAS, 
aponte a alternativa INCORRETA: 
(A) Colaborar com a construção de processos de mediação, organização, mobilização social e participação dialógica 
que impliquem na efetivação de direitos sociais e na melhoria das condições de vida presentes no território de 
abrangência do CRAS. 
(B) Por meio das ações, promover o desenvolvimento de habilidades, potencialidades e aquisições, articulação e 
fortalecimento das redes de proteção social, mediante assessoria a instituições e grupos comunitários. 
(C) Desenvolver o trabalho clínico articulado aos demais trabalhos da rede de proteção social, tendo em vista os 
direitos a serem assegurados ou resgatados e a completude da atenção em rede. 
(D) Contribuir na elaboração, socialização, execução, no acompanhamento e na avaliação do plano de trabalho de 
seu setor de atuação, garantindo a integralidade das ações. 
 
12 - Dentro das ações do CRAS/PAIF podemos apontar, exceto:  
(A) Recepção e acolhida de famílias em situação de vulnerabilidade social. 
(B) Oferta de procedimentos profissionais em defesa dos direitos humanos e sociais. 
(C) Vigilância epidemiológica e social. 
(D) Acompanhamento familiar. 
 
13 - Uma das atividades muito usadas é as dinâmicas de grupos que NÃO possibilitam: 
(A) Experiência de abertura ao outro e participação grupal.  
(B) Exercício de escuta e acolhida do outro como ser diferente. 
(C) Autoconhecimento como ser único e social. 
(D) Percepção do todo e não das partes, tanto da vida como da realidade que nos cerca. 
 
14 – De acordo com o código de ética profissional do Psicólogo, assinale a opção CORRETA: 
(A) Se tiver que depor em juízo, o Psicólogo deverá prestar informações necessárias, mesmo aquelas obtidas no 
contexto da confidencialidade profissional. 
(B) Quando trabalha em um serviço essencial, o Psicólogo só deve aderir a um movimento grevista se seu salário 
estiver comprovadamente ameaçado.  
(C) O Psicólogo pode receber remuneração ou porcentagem por encaminhamento de serviços, desde que a outra 
parte seja da área da saúde e que lês tenham um contrato formal para esse fim.  
(D) O Psicólogo não pode propor mudança na orientação sexual do paciente como objetivo terapêutico, mesmo 
quando reconhecer o sofrimento do paciente em decorrência dessa orientação.   
 
15 – Segundo o Código de Ética, é VEDADO ao Psicólogo: 
(A) Intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional, quando 
informado expressamente, por qualquer uma das partes, da interrupção voluntária e definitiva do serviço. 
(B) Realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou apresentar resultados de serviços psicológicos em meios de 
comunicação, de forma a expor pessoas, grupos ou organizações. 
(C) Levar ao conhecimento das instâncias competentes o exercício ilegal ou irregular da profissão, transgressões a 
princípios e diretrizes do código do Psicólogo ou da legislação profissional.   
(D) Sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por motivos justificáveis, não puderem ser continuados pelo 
profissional que os assumiu inicialmente, fornecendo ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do 
trabalho. 
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