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 Estado de Santa Catarina 

Município de Princesa - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 003/2017 

 

 

 

                                                                                                                          Prova: Conhecimento Especifico 

                                                                                                                                         Língua Portuguesa  

                                                                                                                                         Conhecimento Gerais 

 

Prova para provimento do cargo de 

“PSICÓLOGO” 

 

 

TIPO DE PROVA: 01  

 

 

INSTRUÇÕES: 

 

• Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 
azul, de material transparente. 

• Preencha o CARTÃO RESPOSTA, com as informações solicitadas. 
• Confira se sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas 

de 1 a 20. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. 
• Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de impressão e/ou total de questões. 
• Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 
• A resposta certa deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTA. 

 
 
VOCÊ DEVE: 

 

• Verificar o TIPO DE SUA PROVA, descrito acima, e preencher o quadrado do CARTÃO DE 

RESPOSTA ao qual ela corresponder, conforme ao lado demonstrado. 

• Verificar, no caderno de provas qual é a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu e 

preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTA. 

• Forma correta de preencher o Tipo de Prova e o Cartão de Resposta:  

 

 

ATENÇÃO: 

 

• As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação de sua 

prova e/ou questões.  

• É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do 

CARTÃO DE RESPOSTA. 

• A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

• Ao sair da sala, entregue o CARTÃO DE RESPOSTA ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. Segundo a Psicologia Comportamental, das vantagens, pode-se acrescentar que o equipamento 

envolvido no teste do labirinto em cruz elevado é mais barato que o da maioria dos outros testes de: 

A) Depressão. 

B) Ansiedade. 

C) Personalidade. 

D) Vocações. 

 

02. Sabe-se da preferência, no estudo do comportamento, pelo uso de verbos ao invés de 

substantivos, e por isso, MEMÓRIA é frequentemente abordado como: 

A) Revisar. 

B) Investigar. 

C) Lembrar. 

D) Aprender. 

 

03. A origem social da linguagem nos dá pistas para uma resposta: a linguagem surge para transmitir 

ao outro o resultado, os detalhes de uma atividade ou da relação entre uma ação e uma: 

A) Consequência. 

B) Experiência. 

C) Palavra. 

D) Aquisição. 

 

04. A principal característica do trabalho nas sociedades atuais é que ele se realiza utilizando 

instrumentos, o que torna a atividade necessariamente social, pois o uso de instrumentos, pressupõe: 

A) Constatar que o indivíduo, ao produzir um objeto, transforma uma matéria que se torna coisa 

através da sua atividade. 

B) Uma atividade que é desencadeada por uma necessidade. 

C) O desempenho de determinadas atividades que garantam a manutenção das relações de 

produção. 

D) Cooperação e comunicação entre os homens. 

 

05. A intransigência à separação deve-se à necessidade do indivíduo que para manter a sua 

integração, manter unidas as partes do self, depende absolutamente de um objeto externo. Tal fato é 

observado nos casos de: 
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A) Anorexia e Bulimia onde a frágil área de espaço vital dentro do self dificilmente contém os 

objetos da realidade psíquica. 

B) Mania e Depressão onde a frágil área de espaço vital dentro do self dificilmente contém os 

objetos da realidade psíquica. 

C) Autismo e Esquizofrenia onde a frágil área de espaço vital dentro do self dificilmente contém 

os objetos da realidade psíquica. 

D) Ansiedade e Síndrome do Pânico onde a frágil área de espaço vital dentro do self dificilmente 

contém os objetos da realidade psíquica. 

 

06. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa respectivamente as lacunas: 

Quanto aos ciúmes Meltzer distingue dois tipos essenciais: Os ciúmes _____________________ que têm por 

base uma relação omnisciente com o corpo da mãe, e os ciúmes _______________________ que têm por base 

uma forma de amor primitiva. 

A) Delirantes; possessivos. 

B) De fantasia; somáticos. 

C) Violentos; projetistas. 

D) De desconfiança; realistas. 

 

07. Segundo Freud, a Transferência foi entendida como uma conexão ilusória. Um desejo do passado, 

em vez de ser recordado, aparecia agora e referido ao analista, como uma repetição de um padrão e 

fruto de uma: 

A) Compulsão associativa.  

B) Compulsão secundária. 

C) Histeria associativa. 

D) Histeria secundária. 

 

08. Nas suas reflexões sobre o clássico relato do “caso Dora”, Freud (1905) cria o conceito de: 

A) Neurose Real. 

B) Neurose de Transferência. 

C) Neurose Artificial. 

D) Neurose da Inconsciência. 

 

09. Quando, Freud diz que a transferência é motivada pela compulsão à repetição e que encontra 

oposição por parte das forças do ego que obedecem ao princípio do prazer, assinala uma 

transferência que estaria ao serviço do instinto de morte como força contrária à mudança e, portanto, 

que procura o: 
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A) Sinergismo. 

B) Imobilismo. 

C) Impulso. 

D) Fenômeno. 

 

10. Sobre o diagnóstico de Freud diante a tendência da repressão individual e social, considere os 

itens a seguir: 

I - É a repressão das pulsões que gera culpa, pois “quando uma tendência pulsional experimenta a 

repressão, seus elementos libidinais são transformados em sintomas e seus componentes agressivos em 

sentimento de culpa.”; 

II - A gênese da repressão se encontra ligada com a gênese da cultura, por isso a importância do estudo 

das grandes instituições da sociedade, a igreja e do exército; 

 III - O indivíduo se desenvolve na medida em que interage com o grupo e consigo mesmo. O objetivo 

individual de felicidade é denominado “egoísta” e a união com os outros é chamada de “altruísta”. 

Está correto o que se afirma em: 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III. 

 

11. Analise o trecho e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

A hipoestesia, no sentido psicopatológico, é observada em alguns pacientes _____________________, nos 

quais o mundo circundante é percebido como mais escuro. 

A) Ansiosos. 

B) Psicóticos. 

C) Depressivos. 

D) Delirantes. 

 

12. Considere as características das alucinações a seguir: 

K Conteúdo estereotipado, repetitivo. 

X Forma simples e elementar (cores malformadas, ruídos, etc.). 

Y Déficit no campo sensorial correspondente. 

W Conteúdo geralmente novo ou original. 

Z Quase sempre há alteração do nível de consciência. 

 

São características das alucinações de deaferentação / liberação neuronal as apresentadas nos itens: 
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A) K, X e W, apenas. 

B) Y e Z, apenas. 

C) K, X e Z, apenas. 

D) Y e W, apenas. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Texto) 

 

 

13. Assinale a alternativa que é acentuada pela mesma regra gramatical de acentuação da palavra 

“quilômetros” (linha 8): 

A) “agência” (linha 1) 

B) “Japão” (linha 1) 

C) “científica” (linha 14) 

D) “existência” (linha 17) 

 

14. “... que poderia futuramente abrigar uma base para astronautas se protegerem de radiação (...)” 

(linhas 2 a 4). Analisando-se a partícula “que” destacada no trecho acima, assinale a alternativa que 

preenche corretamente as lacunas da afirmação abaixo: 
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A partícula “que” em destaque introduz uma ____________________ e exerce a função sintática de 

___________________ na oração a que pertence. 

A) Oração subordinada substantiva subjetiva; objeto indireto. 

B) Oração subordinada adjetiva restritiva; objeto direto. 

C) Oração subordinada substantiva completiva nominal; complemento nominal. 

D) Oração subordinada adjetiva explicativa; pronome relativo. 

 

15. A palavra “enorme” (linha 2) pertence à mesma classe gramatical que a palavra sublinhada na 

seguinte alternativa: 

A) Não me disseste, mas eu vi. 

B) No céu, dois fiapos de nuvem. 

C) Alguns homens são incoerentes. 

D) A menina estava muito bonita. 

 

16. Analise a frase abaixo. 

“... futuramente abrigar uma base para astronautas se protegerem de radiação e bruscas alterações de 

temperaturas.” (linhas 3 a 5) 

É correto que o termo “se” empregado na frase exerce função sintática de: 

A) Substantivo. 

B) Partícula integrante do verbo. 

C) Conjunção subordinativa. 

D) Pronome reflexivo. 

 

17. Assinale a alternativa que melhor emprega o uso do “mau” e do “mal”: 

A) Não gostei que meu amigo falou mau de mim. 

B) Eu estou mal humorada. 

C) João é um moço mal. 

D) Não gosto de pessoas que praticam o mal. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. Foi um motim naval no Rio de Janeiro, Brasil, ocorrido no final de novembro de 1910, resultado 

direto do uso de chibatadas por oficiais navais brancos ao punir marinheiros afro-brasileiros e 

mulatos. Trata-se da: 

A) Revoltas Regenciais.  

B) Revolta da Armada. 
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C) Revolta Farroupilha. 

D) Revolta da Chibata. 

 

19. A Península Escandinava é formada por: 

A) Noruega e Suécia. 

B) Arábia Saudita, Omã, Iêmen e Emirados Árabes Unidos. 

C) Portugal e Espanha. 

D) Estado norte-americano da Flórida. 

 

20. Segundo a Lei Orgânica de Princesa - Santa Catarina, analise os itens a seguir. 

I - A administração municipal, direta ou indireta, obedecerá os princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade e publicidade; 

II - O Plano Plurianual, as diretrizes orçamentarias e os orçamentos anuais serão estabelecidos em lei 

de iniciativa do Poder Legislativo; 

III - São estáveis, após 03 (três) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de 

provimento efetivo em virtude de concurso público. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos.  

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas o item I e III está correto.  

D) Todos os itens estão corretos. 

 


