
 
PREFEITURA DE SANTANA DO DESERTO 

 
Edital nº 02/2021 

Prova Psicólogo do CRAS 

Dia 04/02/2021 

 

Candidato:________________________________________________________________ 

 

PORTUGUÊS 

1 - Assinale a alternativa onde temos a presença de uma oração subordinada adverbial 

concessiva. 

 

a) Irei ajudá-la, ainda que não mereça. 

b) O desmatamento aumenta à medida que a cidade cresce. 

c) Trabalhou tanto ontem, que ficou esgotado. 

d) Não faça nada sem que a diretoria saiba. 

 

2 - Quanto às orações coordenadas, assinale a alternativa incorreta. 

 

a) Ela chorou, porque brigou com o namorado. (Oração coordenada sindética explicativa) 

b) Pedro acabou de jogar, logo está cansado. (Oração coordenada sindética conclusiva) 

c) Não dou nem peço carona. (Oração coordenada sindética adversativa) 

d) O carro pegava, ora morria. (Oração coordenada sindética alternativa) 

 

3 - Quanto ao uso dos porquês, assinale a alternativa correta. 

a) Entendo o porque de seu nervosismo. 

b) Quero explicar porquê estou doente. 

c) Você não veio por quê? 

d) Fomos sozinhos sim. Por que?  

 

4 - Quanto às regras básicas de divisão silábica, assinale a alternativa incorreta. 

 

a) Em uma palavra iniciada por consoante seguida de outra consoante, as duas consoantes 

ficam na mesma sílaba, junto com a vogal que vem depois delas. 

b) No interior de uma palavra, se houver duas consoantes seguidas, cada letra deve ficar em 

uma sílaba. 

c) Nunca se separam as letras dos hiatos e as letras dos dígrafos. 

d) Não se separam as letras dos ditongos e dos tritongos. 

 

5- Assinale a alternativa na qual todas as palavras apresentadas possuem ditongo: 

a) noite – saúde – soar 
b) sabão – alemães – juízes 



 
PREFEITURA DE SANTANA DO DESERTO 

 
c) mau – sabiá – iguais 
d) saudade – peixe- caixa 
 

6. Analisando-se o trecho abaixo, manteria a sua correção gramatical e o seu sentido original 

caso isolássemos entre vírgulas a palavra: 

“... uma flor consolaria aquela deserdada; mas na disposição dos seres infelizmente a 

Substância que lá devia ser rosa é aqui na Baixa homem de Estado...” (Eça de Queiroz) 

 
a) “consolaria” 
b) “disposição” 
c) “infelizmente” 
d) “rosa” 
 

7. “Por uma denúncia anônima, ele foi preso.”. Assinale a alternativa que contenha 

corretamente a função sintática dos termos destacados: 

a) Adjunto adnominal. 
b) Adjunto adverbial. 
c) Complemento verbal. 
d) Complemento nominal. 
 
8. Analise o período abaixo e, em seguida, assinale a alternativa correta acerca do emprego 
do acento grave indicador de crase: 
 

“Devido à dor causada pelo fim do seu namoro, ela decidiu não ir para a festa.” 

 

a) É obrigatório o emprego da crase em locuções adverbiais formadas por preposição e palavra 

feminina, como em “devido à”. 

b) É obrigatório o emprego da crase em algumas locuções conjuntivas, como em “devido à”. 

c) É obrigatório o emprego da crase em locuções prepositivas, como em “devido à”. 

d) Há a contração entre a preposição (exigida pela regência nominal de “devido”) e artigo 

definido feminino. 

 

9. Acerca das regras de acentuação gráfica, analise: 

I - A palavra “chulé” é acentuada pela mesma regra de acentuação da palavra “bangalô”; 

II - A palavra “nó” é acentuada pela mesma regra de acentuação da palavra “gás”; 

III - A palavra “chapéu” é acentuada pela mesma regra de acentuação da palavra “bônus”. 
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Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 
b) Apenas os itens I e II estão corretos.  
c) Apenas os itens II e III estão corretos.  
d) Todos os itens estão corretos 

10. “Todos irão conosco, João.”. Na frase, a palavra destacada pertence à seguinte classe 

gramatical: 

a) Pronome. 
b) Adjetivo. 
c) Substantivo. 
d) Advérbio. 
 

11) A respeito dos conceitos de crise, analise as proposições abaixo. 

I. Pode-se entender a crise como uma reação frente a uma situação de perigo. 

II. Quando a crise tem uma resolução positiva, pode ajudar no desenvolvimento do 
indivíduo, caso contrário, pode se transformar em uma situação de risco, tornando maior a 
vulnerabilidade para transtornos mentais. 

III. Existem pessoas que são resilientes, ou seja, têm a capacidade de resistirem, 
emocionalmente, frente a eventos traumáticos. 

IV. Para Eric Erikson, a crise consiste no ponto crítico necessário ao desenvolvimento, 
capaz de levar o indivíduo a dirigir seus recursos para o próprio crescimento, recuperação 
e maior diferenciação. 

É correto o que se afirma em 

a) II, III e IV, apenas. 

b) I e III, apenas. 

c) II e IV, apenas. 

d) I, II, III e IV. 

12) Sobre grupoterapia, é correto afirmar que 

A) é um processo exitoso de grupoterapia psicanalítica que envolve a estereotipia de 
papéis e capacidade de comunicação com o grupoterapeuta. 

B) o “Acting” sempre representa uma forma de comunicação verbal e evolutiva, a fim 
de preencher o vazio e acalmar ansiedades. 

C) atualmente os pacientes que menos procuram tratamento de base analítica são 
aqueles que possuem baixa autoestima. 
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D) comumente as resistências do grupoterapeuta se manifesta nunca assumindo sua 

responsabilidade, mesmo nos casos em que há uma amotinação revolta do grupo 
todo. 

13) Sobre teorias psicoterápicas, correlacione as colunas abaixo. 

 
Coluna I 

1. Adolf Adler. 

2. Carl Gustav Jung. 

3. Aaron Beck. 

4. Sigmund Freud. 

Coluna II 

A. A personalidade manifesta-se por meio de quatro funções básicas: o pensamento, o 
sentimento, a sensação e a intuição. 

B. As pessoas deprimidas apresentam distorções no processamento de informações, que 
resultam em uma visão negativa persistente de si mesma, do futuro e do mundo. 

C. Sua teoria é conhecida com o nome de Psicologia Individual. 

D. O instinto é uma representação psicológica inata de uma fonte somática de excitação. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

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

 

24) Analise as seguintes afirmativas sobre as técnicas psicoterápicas.  
 

I. A identificação de distorções cognitivas é uma técnica da terapia cognitiva que permite 
ao paciente reconhecer as distorções que mantêm suas crenças (RANGÉ; SOUZA, 1998).  
II. A exposição graduada baseia-se na exposição do paciente a diversas atividades a partir 
de uma hierarquia previamente montada. Esta é uma técnica comportamental utilizada na 
terapia cognitiva e pode inicialmente ser realizada de forma imaginária (RANGÉ; SOUZA, 
1998).  
III. A psicanálise é um método de investigação que consiste, basicamente, em buscar o 
significado inconsciente das palavras usando elementos técnicos peculiares, dentre eles: a 
associação livre (MACHADO; VASCONCELLOS, 1998). 
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IV. Uma das técnicas que pode ser utilizada na terapia de família é a melhora da 
comunicação. Essa técnica é predominantemente verbal e busca a melhoria da 
comunicação entre os familiares e a resolução dos conflitos (FALCETO, 1998).  
 
Estão CORRETAS as afirmativas: 

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

25) A estrutura da entrevista diz respeito ao roteiro com o qual o avaliador a conduz. 

A entrevista em que há um roteiro flexível, não fechado, com a qual o avaliador 

obtém as informações que necessita para seu trabalho, e pode, com mais liberdade, 

formular as questões de seu interesse, organizando a sequência das mesmas, é 

denominada: 

A) mnemônica. 

B) participativa. 

C) conceitual. 

D) semiestruturada. 

 

26) De acordo com a Política Nacional de Assistência Social, família é: 

a) grupo de pessoas que se acham unidas por laços exclusivamente consanguíneos. 

b) o grupo de pessoas que se acham unidas por laços consanguíneos e afinidade. 

c) independente dos formatos ou modelos que assume, é mediadora das relações 

entre os sujeitos e a coletividade. 

d) dependente do formato, é o grupo de pessoas unidas por laços consanguíneos ou 

de afinidade, sendo mediadora das relações entre os seus componentes. 

 

27) De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social, são consideradas 
organizações de assistência social: 

a) as sociedades cooperativas integradas por pessoas em situação de risco ou 
vulnerabilidade pessoal ou social. 

b) aquelas sem fins lucrativos que, isolada ou cumulativamente, prestam atendimento e 
assessoramento aos beneficiários abrangidos pela Lei Orgânica da Assistência Social, 
bem como as que atuam na defesa e garantia de direitos. 

c) as alcançadas por programas e ações de combate à pobreza e de geração de trabalho 
e renda. 
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d) as organizações religiosas que se dediquem a atividades ou a projetos de interesse 
público e de cunho social. 

28) São os objetivos do PAIF: 

I -  Promover aquisições sociais e materiais às famílias, potencializando o protagonismo e 
a autonomia das famílias e comunidades; 

II – Promover o desenvolvimento local, regional e nacional, inclusivo e sustentável; 

III - Promover acesso aos demais serviços setoriais, contribuindo para o usufruto de 
direitos; 

IV – Promover o controle da prestação de serviços que se relacionam direta ou 
indiretamente com a Assistência Social; 

a) I e III. 
b) I, III e IV. 
c) somente I. 
d) II e IV 

 

29) De acordo com a Lei Orgânica da Assistência Social, para análise da concessão 
de BPC (Benefício de Prestação Continuada), são considerados membros da família 
composta pelo requerente e aqueles que vivam sob o mesmo teto: 

I – o cônjuge ou companheiro.  

II - os pais e, na ausência de um deles, a madrasta ou o padrasto.  

III - os irmãos solteiros.  

IV - os filhos e enteados solteiros. 

V -  os menores tutelados. 

a) I, IV e V. 
b) I, II e IV. 
c) I, III e V. 
d) Todos. 

 

30) São ações que compõem o PAIF: 

 
I - Acolhida; 
 
II - Oficinas com famílias; 
 
III - Vigilância nutricional; 
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IV - Ações comunitárias; 
 
V – Encaminhamentos; 
 
a) II, III, IV  e V. 
b) II e IV. 
c) I, II, IV e V. 
d) I, III e IV. 
 
 
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


