
1 

 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIVERSUL - SP 

PSICÓLOGO 
Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                Número de Inscrição 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Conhecimentos Gerais e Atualidades 
Conhecimentos Específicos 
 

10 
5 
10 

Total de questões  25 

 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no 
espaço indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, 
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo 
totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS 
devidamente preenchido e assinado. 

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO 
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

Destaque aqui: 
 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
PREFEITURA MUNICIPAL RIVERSUL SP –PSICÓLOGO 

Marque aqui as suas respostas:  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

O Texto abaixo refere-se a questão 1 e 2: 
Simone Veil, defensora do aborto e sobrevivente de Auschwitz, morre na 
França 
Feminista foi ministra francesa da saúde e impulsionou a 
legalização do aborto em 1975. Ela morreu aos 89 anos em 
Paris. 
Simone Veil, ícone da luta pelos direitos da mulher, morreu aos 89 
anos, nesta sexta-feira (30), em sua casa em Paris. A informação 
foi divulgada pela família.  
Quando foi ministra da saúde, na gestão de Valéry Giscard 
d'Estaing, a feminista impulsionou a legalização do aborto em 
1975. 
Simone Veil nasceu em 13 de julho de 1927, em Nice (sul da 
França). Em 1944, aos 16 anos, ela foi deportada junto com a 
família, para o campo de concentração de Auschwitz. Seu pai, 
mãe e irmão foram vítimas do Holocausto e ela carregava o 
número de prisioneira, 78651, tatuado em seu braço. 
Após a guerra, estudou direito na tradicional Ciências Po, em 
Paris. Ao longo de sua carreira política, Simone tornou-se uma 
defensora da União Europeia. Em 1979, ela foi eleita a primeira 
presidente do parlamento europeu. Em 2010, ela se tornou a sexta 
mulher a entrar para a Academia Francesa.  
Simone vinha com a saúde fragilizada havia vários anos. Em 2016, 
foi internada com problemas respiratórios, segundo a France 
Presse. 
Repercussão 
O presidente francês, Emmanuel Macron, fez uma homenagem à 
Simone Veil em sua conta no Twitter. "Que seu exemplo possa 
inspirar os nosso compatriotas, porque neles estão o que há de 
melhor da França". 
http://g1.globo.com/mundo/noticia/simone-veil-icone-da-luta-pelos-
direitos-da-mulher-morre-na-franca.ghtml 
 
1)Assinale a alternativa que apresenta ideias 
presentes no texto:  
a)Simone Veil impulsionou a legalização do aborto 
durante sua presidência no parlamento Europeu. 
b)Membros da família de Simone Veil morreram no 
Holacausto. 
c)Simone Veil faleceu em 2016 
d)Nenhuma das alternativas.  
 
2)Identifique o tipo de intertextualidade encontrado 
no trecho destacado do texto: 
a)Citação 
b)Referência 
c)Paráfrase 
d) Nenhuma das alternativas.  
. 

 
http://www.malvados.com.br/    
 
3)Sobre os efeitos de humor da tirinha, pode-se afirmar: 
a)A tecnologia parou de evoluir no século XIX. 
b)As ideias e opiniões da sociedade não evoluíram de 
acordo com o tempo. 
c)A internet é uma tecnologia nociva à sociedade. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 

 

O Texto abaixo refere-se as questões 4 e 5: 
Todo texto é uma sequência de informações: do início até 
o fim, há um percurso acumulativo delas. Às informações 
já conhecidas, outras novas vão sendo acrescidas e estas, 
depois de conhecidas, terão a si outras novas acrescidas 
e, assim, sucessivamente. A construção do texto flui como 
um ir-e-vir de informações, uma troca constante entre o 
dado e o novo. 
(Ubirajara Inácio de Araújo) 
4)Em relação ao gênero textual, a leitura 
apresentada caracteriza-se como: 
a) Narrativo 
b) Descritivo 
c) Dissertativo 
d) Nenhuma da alternativas. 

 
     5)Em relação à função da linguagem, a leitura 

apresentada caracteriza-se como: 
     a)Referencial 
     b)Conativa 
     c)Fática 
     d)Nenhuma das alternativas. 

 
     6)De acordo com a análise morfológica, identifique 

o(s) substantivo(s) abstrato(s) da frase: 
     O amor e a bondade são excelentes virtudes. 
     a) Bondade – Virtudes - Excelentes 
     b) Amor - Bondade 
     c) Amor – Bondade - Virtudes 
     d) Nenhuma das alternativas.  

 
     7)De acordo com a análise sintática, identifique o          

predicado nominal da frase: 
    As garotas estão eufóricas com a notícia. 
    a)Com a notícia 
    b)Eufóricas 
    c)Estão eufóricas 
    d)Nenhuma das alternativas. 

 
    8)Assinale o item que apresenta um exemplo de frases      

homônimas: 
   a)O homem fez uma bela descrição da mulher. 

- Use a sua discrição, Paulo. 
   b) Dá cumprimento à tua prima. 

- Repara no comprimento desta sala. 
   c)O político foi  cassado  por corrupção. 
    - O lobo foi caçado por bandidos. 
   d) Nenhuma das alternativas. 

 

9)Indique a alternativa que apresenta  um exemplo 
de frase nominal: 

   a)Trabalho digno desse marceneiro. 
    b)Os amigos saíram para jantar. 
    c)A bola rolou escada abaixo. 
    d)Nenhuma das alternativas. 

 
  10) Sobre a coerência textual, é CORRETO afirmar: 
   a) A coerência está associada a construção de sentidos do   

texto. 
   b) A coerência pode ser delimitada pois, o leitor é o 

responsável pela constituição dos significados do texto. 
   c) A coerência é material e não está na superfície textual.  
   d) Nenhuma das alternativas. 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

11) A estratégia de desenvolvimento sustentável visa a 
promover a harmonia entre os seres humanos e entre a 

http://g1.globo.com/mundo/noticia/simone-veil-icone-da-luta-pelos-direitos-da-mulher-morre-na-franca.ghtml
http://g1.globo.com/mundo/noticia/simone-veil-icone-da-luta-pelos-direitos-da-mulher-morre-na-franca.ghtml
http://www.malvados.com.br/
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humanidade e a natureza. No contexto específico das 
crises do desenvolvimento e do meio ambiente surgidas 
nos anos 80 que as atuais instituições políticas e 
econômicas nacionais e internacionais ainda não 
conseguiram e talvez não consigam superar, a busca do 
desenvolvimento sustentável requer: Analise as 
afirmativas abaixo: 
I- Um sistema político que assegure a efetiva participação 
dos cidadãos no processo decisório. 
II- Um sistema produção capaz de gerar excedentes e  
saber técnico em bases confiáveis e constantes. 
III-Um sistema social que possa resolver as tensões 
causadas por um desenvolvimento não equilibrado. 
IV-Um sistema de econômico que respeite a obrigação de 
preservar a base ecológica do desenvolvimento. 
V-Um sistema tecnológico que busque constantemente 
novas soluções. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a)Apenas I, II, IV, V. 
b)Apenas I, III, V. 
c)Apenas II, III, IV. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
12)De acordo com a  Lei orgânica do munícipio de 
Riversul- SP, Artigo 125: As ações do Município, por 
meio de programas e projetos na área de promoção 
social, serão organizados, elaborados, executados e 
acompanhados com base nos seguintes princípios: 
EXCETO: 
a)  participação da comunidade.  
b) descentralização administrativa, respeitada a legislação 
federal, considerando o Município e as comunidades como 
instâncias básicas para o atendimento e realização dos 
programas.  
c) integração das ações dos órgãos e entidades da 
administração em geral, compatibilizando programas e 
recursos e evitando a duplicidade de atendimento entre 
esferas municipais e estaduais. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
13)Conforme o Estatuto dos funcionários públicos civis 
do município de Riversul- SP Art. 8º - Os cargos 
públicos serão providos por: 
a)  nomeação;  reiteração;  reversão;  aproveitamento;  
transferência; acesso. 
b) assiduidade;  disciplina; eficiência;  aptidão e dedicação 
ao serviço; cumprimento dos deveres e obrigações 
funcionais. 
c) vencimento; remuneração; carreira; atribuição; classe; 
cargo; capacidade. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
14)Sobre fatos  políticos, ocorridos em 2016 no Brasil 
:O governo federal apresentou, em julho de 2016, a 
controversa PEC 241 que, após aprovação na Câmara 
dos Deputados, tornou-se a PEC 55 no Senado. Em 
relação a saúde e educação assinale a alternativa 
CORRETA sobre  as medidas  elencadas pela PEC 55: 
a)Em 2017 , o parecer prevê, no caso da saúde , percentual 
de 25% da receita líquida, que segundo a Emenda 
Constitucional 86, só valeria em 2020. No caso da 
educação, o piso constitucional foi mantido em 15% da 
arrecadação de impostos. De 2018 em diante, o valor 
executado no ano anterior será corrigido pelo IPCA até 
2020. 
b) Em 2017 , o parecer prevê, no caso da saúde , 
percentual de 15% da receita líquida, que segundo a 

Emenda Constitucional 86, só valeria em 2020. No caso da 
educação, o piso constitucional foi mantido em 18% da 
arrecadação de impostos. De 2018 em diante, o valor 
executado no ano anterior será corrigido pelo IPCA até 
2036. 
c) Em 2017 , o parecer prevê, no caso da saúde , percentual 
de 20% da receita líquida, que segundo a Emenda 
Constitucional 86, só valeria em 2020. No caso da 
educação, o piso constitucional foi mantido em 28% da 
arrecadação de impostos. De 2020 em diante, o valor 
executado no ano anterior será corrigido pelo IPCA até 
2036. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
15) Conforme as  Diretrizes para a política de 
conservação e desenvolvimento sustentável da Mata 
Atlântica: Para efeito da definição da Política de 
Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Mata 
Atlântica, consideraram-se os seguintes princípios: 
Assinale a alternativa CORRETA que apresenta um 
desses princípios: 
a) Regulamentação, utilizando critérios para garantir a 
conservação da Mata Atlântica com inclusão dos diversos 
estágios que a compõem. 
b) Obrigatoriedade de uso condicionado à preservação da 
integridade da Mata Atlântica. 
c) Utilização da Mata Atlântica em condições que 
assegurem a preservação do meio ambiente e o uso 
múltiplo de seus recursos naturais. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 

  CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16)Vygotsky. retrata as diferentes concepções acerca 
do desenvolvimento e da aprendizagem, agrupadas em 
três grandes posições teóricas. Relacione as colunas 
segundo a ordem das teorias: 
(I)Primeira teoria: 
(II)Segunda teoria: 
(III)Terceira teoria: 
( ) parte do princípio de que a aprendizagem é 
desenvolvimento. O princípio fundamental nesta teoria é a 
simultaneidade entre os dois processos. Sendo assim, 
desenvolver é aprender novos comportamentos. 
(  ) propõe a combinação dos seus pontos de vista. Sendo 
assim, defende que o desenvolvimento é sempre um 
conjunto maior que a aprendizagem. 
( ) defende que os processos de desenvolvimento da 
criança são independentes da aprendizagem, pois esta é 
vista como um processo externo, que segue o caminho do 
desenvolvimento, a aprendizagem se beneficia dos avanços 
do desenvolvimento. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a)III, II, I. 
b)I, III, II. 
c)II, III, I, 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
17)A psicologia é tanto uma área de atuação (ciência 
aplicada) quanto uma área de pesquisa (ciência 
acadêmica) que estuda basicamente o comportamento 
humano e o funcionamento da mente humana. Sendo 
assim sobre a  Psicologia do Anormal é CORRETO 
afirmar: 
a)O principal foco é a pesquisa e o tratamento de uma 
ampla gama de distúrbios mentais e está ligada à 
psicoterapia e psicologia clínica. 
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b)Estuda como os processos biológicos influenciam a mente 
e o comportamento. Esta área está fortemente ligada à 
neurociência e utiliza ferramentas como o MRI e PET scans 
para procurar por danos ou anomalias cerebrais. 
c)Pesquisa os vários elementos que formam a 
personalidade individual, estuda  o comportamento de 
grupo, percepção social, liderança, comportamento não-
verbal, conformidade, agressão e preconceito. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
 
18)Em relação a psicologia  e o senso comum analise as 
afirmativas abaixo sobre as características de 
psicologia e de senso comum: 
I-Senso comum é um campo de estudo científico.  
II-Psicologia é uma disciplina. 
III-Em Psicologia chega- se  a conclusões por meio de 
pesquisas ou experiências. 
IV-Quando se fala de senso comum, usa - se as 
experiências anteriores. 
V- O senso comum tem uma base teórica clara. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a)Somente I, II, IV, V. 
b)Somente II, III, IV. 
c)Somente II, III, V. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
19) A atuação do psicólogo escolar/educacional deve 
estar embasada em uma teoria científica que direcione 
suas decisões na instituição educacional. Há diversas 
“escolas” ou “linhas” de Psicologia e cada profissional 
opta por se apoiar em uma ou em algumas delas. Sobre 
o Behaviorismo é CORRETO afirmar: 
a) Trabalha com a recuperação da espontaneidade e 
criatividade inatas, tornando as pessoas mais aptas a 
transformar condições insatisfatórias de vida e a viver em 
relações de compreensão mútua. É um método de grande 
valor preventivo, principalmente, se considerar a sua 
aplicabilidade em grandes comunidades, como é o caso do 
ambiente escolar. 
b) Leva em conta as relações e interações no ambiente 
escolar: professor-aluno, aluno-aluno, funcionário-aluno, 
pai-filho, pais-professores, comunidade-escola; sendo que 
cada um desses elementos ou partes é um “sub-sistema”. É 
a interação entre eles e a forma como interagem que  
mostram as regras que governam o todo (a escola). Se 
conhecer as regras do todo, pode  levantar hipóteses sobre 
os efeitos, sobre as partes e vice-versa. 
c) Trabalha com modificações de comportamento utilizando-
se de técnicas próprias. É especialmente utilizada quando é 
necessário clarificar e estabelecer limites, extinguir 
comportamentos inadequados ou para desenvolver 
comportamentos novos.  
d)Nenhuma das alternativas. 
 
20) Com relação a ética profissional o psicólogo no 
relacionamento com profissionais não psicólogos 
deverá: 
a) Respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio 
da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou 
organizações, a que tenha acesso no exercício profissional. 
b) Compartilhar somente informações relevantes para 
qualificar o serviço prestado, resguardando o caráter 
confidencial das comunicações, assinalando a 
responsabilidade, de quem as receber, de preservar o sigilo. 
c) Divulgar, ensinar; ceder, emprestar  a leigos instrumentos 
e técnicas psicológicas. 

d)Nenhuma das alternativas. 
 
21) A avaliação psicológica é um processo técnico e 
científico realizado com pessoas ou grupos de pessoas 
que, de acordo com cada área do conhecimento, requer 
metodologias específicas. Assinale a alternativa 
INCORRETA sobre alguns passos mínimos para se 
fazer avaliação psicológica: 
a) Levantamento dos objetivos da avaliação e 
particularidades do indivíduo ou grupo a ser avaliado. Tal 
processo permite a escolha dos instrumentos/estratégias 
mais adequados para a realização da avaliação psicológica. 
b) Coleta de informações pelos meios escolhidos 
(entrevistas, dinâmicas, observações e testes projetivos 
e/ou psicométricos, etc). É importante salientar que a 
integração dessas informações devem ser suficientemente 
amplas para dar conta dos objetivos pretendidos pelo 
processo de avaliação. Não é recomendada a utilização de 
uma só técnica ou um só instrumento para a avaliação. 
c) Integração das informações e desenvolvimento das 
hipóteses iniciais. Diante destas, o psicólogo pode constatar 
a necessidade de utilizar outros instrumentos/estratégias de 
modo a refinar ou elaborar novas hipóteses. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
22)O transtorno de personalidade paranoide caracteriza-
se pela tendência à desconfiança, seja de estar sendo 
explorado, passado para trás ou traído, mesmo que não 
haja motivos razoáveis para pensar assim. O sujeito 
vive, de certa forma, refém desses medos e dessas 
suspeitas. Analise as afirmativas abaixo sobre alguns 
aspectos essenciais referentes  a esse transtorno: 
I- Excessiva sensibilidade em ser desprezado.  
II-Tendência a guardar rancores recusando-se a perdoar 
insultos, injúrias ou injustiças cometidas. 
III- Frieza emocional, afetividade distante. 
IV- Combativo e obstinado senso de direitos pessoais em 
desproporção à situação real. 
V- Tendência a voltar para sua vida introspectiva e fantasias 
pessoais. 
São verdadeiras: 
a)Apenas I, II, IV. 
b)Apenas II, III, IV, V. 
c)Apenas I, III, V. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
23) Os Transtornos de Ansiedade são as enfermidades 
mentais que ocorrem com maior frequência na 
população geral. Sendo a Fobia Específica uma dessas 
enfermidades, assinale a alternativa CORRETA sobre 
um critério diagnóstico  desse transtorno: 
a) Medo excessivo e persistente de situações sociais ou de 
desempenho: Esta característica essencial compreende um 
medo acentuado de situações sociais ou de avaliação, ou 
quando o indivíduo é exposto a pessoas estranhas. 
b) Ansiedade e preocupação excessivas: Uma alta 
variedade de preocupações excessivas e pressentimentos 
estão presentes na maior parte do dia, no decorrer de pelo 
menos seis meses, como por exemplo o medo de que 
doenças e acidentes possam ocorrer consigo ou com 
pessoas próximas, ou o receio de uma avaliação negativa 
por parte de outras pessoas devido à um possível baixo 
desempenho na realização de atividades.  
c) Medo excessivo e persistente de objetos e situações 
específicas; Há um temor acentuado e irracional acerca da 
presença ou antecipação de objetos ou situações 
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específicas como voar, animais, tomar injeção, ver sangue, 
etc. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
24) O estudo do desenvolvimento do ser humano 
constitui uma área do conhecimento da Psicologia. 
Sendo  Piaget  que representa o fundamento que 
explica todo o processo do desenvolvimento humano, o 
mesmo  apresenta a atuação de   dois elementos 
básicos ao desenvolvimento humano: os fatores 
variantes e os fatores invariantes. Assinale a alternativa 
CORRETA que descreve os fatores variantes: 
a) São representados pelo conceito de esquema que 
constitui a unidade básica de pensamento e ação estrutural 
do modelo piagetiano, sendo um elemento que se 
transforma no processo de interação com o meio, visando à 
adaptação do indivíduo ao real que o circunda. Com isso, a 
teoria psicogenética deixa à mostra que a inteligência não é 
herdada, mas sim que ela é construída no processo 
interativo entre o homem e o meio ambiente (físico e social) 
em que ele estiver inserido. 
b)   Ao nascer, o indivíduo recebe como herança uma série 
de estruturas biológicas - sensoriais e neurológicas - que 
permanecem constantes ao longo da sua vida. São essas 
estruturas biológicas que irão predispor o surgimento de 
certas estruturas mentais. Em vista disso, na linha 
piagetiana, considera-se que o indivíduo carrega consigo 
duas marcas inatas que são a tendência natural à 
organização e à adaptação, significando entender, portanto, 
que, em última instância,  o 'motor' do comportamento do 
homem é inerente ao ser. 
c)São os   mecanismos processuais do pensamento do 
homem, desde o início da sua vida até a idade adulta. 
Nesse sentido,  a compreensão dos mecanismos de 
constituição do conhecimento, na concepção de Piaget, 
equivale à compreensão dos mecanismos envolvidos na 
formação do pensamento lógico, matemático. 
d)Nenhuma das alternativas. 
 
25)Sobre transtornos mentais devidos ao uso de 
substância psicoativa, assinale a alternativa CORRETA 
sobre a síndrome de dependência: 
a) Estado consequente ao uso de uma substância 
psicoativa e compreendendo perturbações da consciência, 
das faculdades cognitivas, da percepção, do afeto ou do 
comportamento, ou de outras funções e respostas 
psicofisiológicas. 
b) Conjunto de fenômenos comportamentais, cognitivos e 
fisiológicos que se desenvolvem após repetido consumo de 
uma substância psicoativa, tipicamente associado ao desejo 
poderoso de tomar a droga, à dificuldade de controlar o 
consumo, à utilização persistente apesar das suas 
consequências nefastas, a uma maior prioridade dada ao 
uso da droga em detrimento de outras atividades e 
obrigações, a um aumento da tolerância pela droga e por 
vezes, a um estado de abstinência física. 
c) Conjunto de sintomas que se agrupam de diversas 
maneiras e cuja gravidade é variável, ocorrem quando de 
uma abstinência absoluta ou relativa de uma substância 
psicoativa consumida de modo prolongado.  
d)Nenhuma das alternativas. 
 
 
 
 
 


