
 

 

 

 

 

CARGO: PSICOLOGO 

 
CANDIDATO: __________________________________________________________________ 

 
ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

 
01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.  

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas 

trocadas, numeração errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá 

e trocará o seu caderno.  

03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – 

D). Apenas 01 (uma) resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a 

mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso acontecer, a questão 

será anulada.  

04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA 

ESCOLHA, use caneta esferográfica com tinta preta ou azul. NÃO utilize caneta com tinta 

vermelha ou lápis.  

05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.  

06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída 

em hipótese alguma.  

07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA 

ASSINATURA, A SUA PROVA SERÁ ANULADA.  

08 – Trinta Minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR 

ESTE CADERNO.  

09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão 

de Resposta.  

10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos 

presentes na sala para assinar os demais cartões resposta e acompanhar os trâmites 

finais da aplicação da prova. Isso faz parte das normas para transparência na 

fiscalização do Concurso Público.  

11. A duração da prova será de duas Horas.  

............................................................................................................................................................. 

ANOTE AQUI SUAS RESPOSTAS 
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ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICIPIO DE NOVA ERECHIM-SC 

PROCESSO SELETIVO Nº01/2017 

Edital nº 01, de 07 de julho de 2017. 
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01. Assinale a alternativa em que concordância e a articulação entre os tempos 
verbais estão adequadamente aplicadas: 
 
a) Em um processo jurídico, é de se presumir que ambas as partes querem vir 

contemplados suas demandas de forma zelosa e de acordo com os ritos que se 
fizessem necessários. 

b) Na condução dos processos, não se pode negar que a interferência de fatores 
alheios às vontades das partes, entre eles a disponibilidade financeira, sejem 
relevantes para o resultado a que se quer chegar. 

c) Em uma lide entre dois indivíduos que tem certeza de que não lhes faltem razão, 
necessita de bom senso e tolerância para ser resolvida. 

d) Se a força física valesse nas decisões de lides entre indivíduos, não teríamos 
desenvolvido instituições jurídicas em nome da paz social. 

 
 
02. Das frases a seguir, qual traz um sentido ambíguo por causa de sua 
construção: 
 
a) Visitamos um museu cuja qualidade artística de suas obras é indiscutível. 
b) Preocupado, o médico examinou a sua paciente que estava em estado grave. 
c) Maria saiu de casa atrasada e pegou o ônibus correndo. 
d) No teste para a peça escolar, João deixou a plateia, que aplaudiu emocionada. 
 
 
03. De acordo com o Novo Acordo Ortográfico, qual conjunto de palavras está 
corretamente grafado: 
 
a) anti-inflamatório – diarreia – infraestrutura – inter-hemisfério 
b) microondas – assembleia – freqüência – surrealizável 
c) auto-ônibus – sequência – zeideo – mão-de-obra. 
d) naaliano – xiita – matéria prima – pré-determinado 
 

04. Dos pares de números abaixo, os únicos que NÃO são primos entre si são: 
 
a) 2 (dois) e 8 (oito). 
b) 5 (cinco) e 7 (sete). 
c) 8 (oito) e 3 (três). 
d) 4 (quatro) e 9 (nove). 
 
05. Um paralelepípedo com 3 (três) centímetros de base, 5 (cinco) centímetros de 
altura e 6 (seis) centímetros de profundidade, possui quantos centímetros 
quadrados de área da sua superfície: 
 
a) 108 cm2. 
b) 92 cm2. 
c) 63 cm2. 
d) 126 cm2. 
 
06.  Assinale a alternativa que apresenta o valor simplificado da expressão 
abaixo: 
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07. Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos o dia do Servidor Público é 
comemorado na data de: 
 
a) 20 de outubro. 
b) 25 de outubro. 
c) 26 de outubro. 
d) 28 de outubro. 
 
08. Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos de Nova Erechim-SC são formas 
de provimento de cargo público, exceto: 
 
a) nomeação, readaptação; 
b) reversão, aproveitamento; 
c) aprovação, avaliação; 
d) reintegração, recondução. 
 
09. Os nomes do prefeito e do vice de Nova Erechim, nesta ordem são: 
 
a) Nédio Antônio Cassol e Ramirez Tapia; 
b) Nédio Carlos Cassol e Ramirez Eduardo Tapia; 
c) Nédio Francisco Cassol e Ramirez Carlos Tapia; 
d) Nédio Cassol e Ramirez Arthur Tapia. 
 
10. Qual é data de Emancipação político-administrativa de Nova Erechim? 
 
a) 28 de novembro de 1964; 
b) 28 de dezembro de 1964; 
c) 30 de novembro de 1965; 
d) 29 de dezembro de 1965. 
 
 
11. O SUS, garantido pela Lei Orgânica de Saúde - 8080/90, e regulado pela 
Constituição, estabelece um sistema com princípios doutrinários e organizativos. 
Sobre esses princípios considere os itens a seguir: 
 

K Universalidade. 

Q Hierarquização. 

X Participação Popular. 

Y Integralidade. 
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W Regionalização. 

Z Equidade. 

  
São princípios organizativos do SUS os apresentados nos itens: 
 

a) K, Y e Z, apenas. 
b) Q, Y e W, apenas. 
c) K, X e Z, apenas. 
d) Q, X e W, apenas. 

 
12. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa 
respectivamente a lacuna: 
 
A ______, como princípio do SUS, é um desdobramento da ideia de universalidade, 
assegurando que a disponibilidade dos serviços de saúde considere as diferenças 
entre os diversos grupos de indivíduos. Desta maneira, ela consiste em “assegurar 
ações e serviços de todos os níveis de acordo com a complexidade que cada caso 
requeira” e afirma que “todo cidadão é igual perante o SUS e será atendido conforme 
suas necessidades.” 

 
a) Integralidade. 
b) Equidade. 
c) Descentralização. 
d) Participação popular. 

 
13. Com relação aos componentes da Rede de Atenção Psicossocial, são 
estratégias de Desinstitucionalização: 
 

a) Consultórios de Rua e Centros de Convênio e Cultura. 
b) Salas de Estabilização e Unidades de Pronto Atendimento (UPA). 
c) Serviços Residenciais Terapêuticos e o Programa de Volta para Casa. 
d) Empreendimentos Solidários e Cooperativas Sociais e Enfermaria Especializada 

em Hospital Geral. 
 
14. Considere os itens a seguir sobre os Agentes Sociais que atuam em 
Consultórios de Rua: 
 
 I - Profissional de nível médio que desempenhe atividades que visam garantir a 
atenção, a defesa e a proteção às pessoas em situação de risco pessoal e social, 
assim como aproximar as equipes dos valores, modos de vida e cultura das pessoas 
em situação de rua; 
 II - É necessário ter habilidades e competências para: trabalhar junto a usuários 
de álcool, crack e outras drogas, agregando conhecimentos básicos sobre Redução de 
Danos; 
 III – São profissionais que devem ter habilidade de realizar atividades educativas 
e culturais; dispensação de insumos de proteção à saúde; encaminhamentos/mediação 
para Rede de Saúde e intersetorial; acompanhar o cuidado das pessoas em situação 
de rua. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 

a) I e II, apenas. 
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b) I e III, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I, II e III. 

 
15. O Projeto Terapêutico Singular - PTS deverá ser desenvolvido pelo serviço de 
atenção em regime residencial, com acompanhamento do CAPS de referência, da 
Atenção Básica e de serviços das redes de outros setores, considerando o caso 
a caso. O Serviço de Residência Terapêutica é o responsável pela gestão do 
cuidado e do PTS durante a permanência do usuário no serviço de atenção em 
regime residencial. 

 
Sobre o trecho acima: 
 

a) Apenas a primeira frase está correta. 
b) Apenas a segunda frase está correta. 
c) As duas frases estão corretas. 
d) As duas frases estão incorretas. 

 
16. Há vários critérios de normalidade e anormalidade em psicopatologia. A 
adoção de um ou outro depende, entre outras coisas, de opções filosóficas, 
ideológicas e pragmáticas do profissional. Entre esses conceitos, considere a 
alternativa que traga os pressupostos de Normalidade como Liberdade: 
 

a) Neste caso, mais que uma visão estática, consideram-se os aspectos dinâmicos 
do desenvolvimento psicossocial, das desestruturações e das reestruturações ao 
longo do tempo, de crises, de mudanças próprias a certos períodos etários. Esse 
conceito é particularmente útil em psiquiatria infantil, de adolescentes e geriátrica. 
 
b) Tal conceito baseia-se em aspectos funcionais e não necessariamente 
quantitativos. O fenômeno é considerado patológico a partir do momento em que é 
disfuncional, produz sofrimento para o próprio indivíduo ou para o seu grupo social. 
 
c) A saúde mental se vincularia às possibilidades de transitar com graus distintos 
de liberdade sobre o mundo e sobre o próprio destino. A doença mental é 
constrangimento do ser, é fechamento, fossilização das possibilidades existenciais. 
 
d) Identifica norma e frequência. Trata-se de um conceito de normalidade que se 
aplica especialmente a fenômenos quantitativos, com determinada distribuição 
estatística na população geral. 

 
17. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa 
respectivamente a lacuna: 

 
O ________ postula a possibilidade de ação recíproca e de influência mútua entre 
mente e processos cerebrais. Embora a alma e o corpo sejam duas realidades 
distintas, com certa autonomia, uma influencia a outra intimamente, havendo interação 
constante. Tal posição foi defendida, por exemplo, por Descartes e Herbart. 

 
a) Dualismo interacionista. 
b) Monismo materialista. 
c) Monismo espiritualista. 
d) Dualismo epifenomenista. 
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18. Um fator importante nas fases iniciais da avaliação do paciente em saúde 
mental é notar e descrever o aspecto global do paciente. Se o Psicólogo avalia o 
paciente com uma atitude Querelante, isto indica que o paciente: 
 

a) Exige, de forma insistente, aquilo que julga ser seu direito, mesmo se 
inadequado. Sedutora: elogia e tenta agradar o examinador, às vezes sexualmente. 
b) Discute ou briga com o entrevistador por se sentir ofendido ou prejudicado. 
c) Tenta ocultar sintomas ou fatos de sua vida com algum intuito. 
d) Atende passiva e imediatamente, sem questionar, a todas as solicitações do 
entrevistador. 

 
19. Sobre o Relato de Caso ao final da Entrevista em Saúde Mental, considere os 
itens a seguir: 
 
 I - Ao final da entrevista, forma-se o esboço do caso na mente do entrevistador. 
O estado mental foi observado durante toda a coleta dos dados, surgindo, dessa forma, 
a síntese do estado mental do paciente para o profissional; 
 II - O relato do caso por escrito deve conter, de preferência, as palavras 
entendidas pelo entrevistador traduzindo os dizeres interpretados do paciente e, 
também, relatos dos informantes ao descrever os sintomas mais relevantes do 
paciente; 
 III - O uso de termos técnicos deve ser sóbrio e proporcional ao grau de 
conhecimento que o profissional obteve do caso. Já a caligrafia deve ser legível, e o 
estilo, claro, preciso, com frases e parágrafos curtos. 
 
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. 

 
20. “No sistema inconsciente, não há lugar para negação ou dúvida, nem graus 
diversos de certeza ou incerteza. Tudo é absolutamente certo, afirmativo.” 

 
Com relação às características funcionais do inconsciente descritas por Freud, o texto 
acima discorre sobre o (a): 
 

a) Atemporalidade. 
b) Princípio do prazer. 
c) Isenção de contradição. 
d) Processo primário. 

 
21. A psicologia contemporânea da Atenção, atualmente, subdivide a atenção em 
quatro aspectos básicos. A atenção seletiva: 
 

a) Refere-se à focalização da atenção e estão intensamente associados à 
experiência subjetiva de concentração. 

b) Diz respeito à capacidade de manter a atenção ao longo do tempo. Tal 
capacidade varia (geralmente diminui) com o passar do tempo.  
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c) Possibilita que se mude com eficácia de uma resposta possível para outra 
conforme as demandas cambiantes do ambiente. 

d) Diz respeito aos processos que permitem ou facilitam a seleção de informações 
relevantes para o sujeito e seu processamento cognitivo. 

 
22. Com relação às fases da adolescência, ela pode ser dividida em duas fases 
principais. Com relação às características dessas fases, considere os itens a 
seguir: 
 

K Separação e independência dos pais. 

Q Desenvolvimento de um sistema pessoal de valores morais. 

X Intenso narcisismo com acentuada preocupação com o próprio corpo. 

Y Busca por pertencer a um grupo, uma tribo. 

W Mudanças repentinas e imprevisíveis de humor e comportamento. 

Z Regressar aos pais numa relação baseada em igualdade relativa. 

 
São características da primeira fase da adolescência as apresentadas nos itens: 
 

a) K, Q e Z, apenas. 
b) X, Y e W, apenas. 
c) K, Y e W, apenas. 
d) Q, X e Z, apenas. 

 
23. Para Freud, o ser humano está sujeito desde o nascimento a um 
desenvolvimento estreitamente relacionado com o direcionamento da libido em 
cada uma das fases, que determina a construção e estruturação da 
personalidade, ou seja, o desenvolvimento emocional adequado, a construção e 
a estruturação da personalidade do ser humano estão diretamente relacionadas, 
segundo Freud, à maneira pela qual o ser humano vivencia diferentes fases do 
seu desenvolvimento psicossexual. O desenvolvimento da personalidade é, na 
perspectiva freudiana, centrado no desenvolvimento psicossexual, ou seja, as 
características da personalidade de cada um resultariam, além das 
características inatas, das relações que estabelece, das identificações, das 
formas de resolução de conflitos intrapsíquicos e dos mecanismos de defesa que 
privilegiou. 

 
Sobre o trecho acima: 
 

a) Apenas a primeira frase está correta. 
b) Apenas a segunda frase está correta. 
c) As duas frases estão corretas. 
d) As duas frases estão incorretas. 

 
24. Para psicologia do trabalho, equipes de departamento estáveis e que, por sua 
vez, se subdividem em grupos menores, podendo operar como sistemas 
hierárquicos (chefias) ou ser autogeridos, são descritos como: 
 

a) Grupos funcionais. 
b) Grupos administrativos. 
c) Grupos temporários. 
d) Comitês. 
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25. “Formar grupos mais homogêneos, de maior afinidade de pontos de vista, 
valores, metas, etc., é possível quando o superior escolhe sua equipe, além de 
poder exercer controle sobre as relações interpessoais dos comandados e 
manejar as condições ambientais. Na constituição do grupo é feito de tudo para 
que não haja tensões prejudiciais em prol de um relacionamento pessoal 
harmonioso.” 

 
Entre as abordagens propostas para lidar com conflitos no ambiente de trabalho, o 
texto discorre sobre qual das apontadas a seguir: 
 

a) Evitar o conflito. 
b) Reprimir o conflito. 
c) Aguçar as divergências em conflito. 
d) Transformar as diferenças em resolução de problemas. 

 
 
 
 


