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 Estado de Santa Catarina 

Município de Belmonte -SC 

Caderno de Provas 

Edital de Processo Seletivo nº 001/2017 

 

 

 

                                                                                                                          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. Considere as diretrizes da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra e assinale a 

alternativa que NÃO corresponde a uma diretriz dessa política: 

A) Ampliação e fortalecimento da participação de lideranças dos movimentos sociais em defesa 

da saúde da população negra nas instâncias de participação e controle social do SUS. 

B) Produção de conhecimento científico e tecnológico em saúde da população negra. 

C) Desenvolvimento de processos de informação, comunicação e educação para contribuir com 

a redução das vulnerabilidades da população negra. 

D) Melhoria da qualidade dos sistemas de informação do SUS no que tange à coleta, ao 

processamento e à análise dos dados desagregados por cor, etnia e gênero. 

 

02. Considere as características do Recrutamento Interno: 

K Facilita o conservantismo e favorece a rotina atual. 

X Incentiva a permanência dos funcionários e a sua fidelidade à organização. 

Y Probabilidade de uma melhor seleção: os candidatos são bem conhecidos. 

W Pode bloquear a entrada de novas ideias, experiências e expectativas. 

Z Mantém e conserva a cultura organizacional existente. 

 

São vantagens do Recrutamento Interno as descritas nos itens: 

A) K e X, apenas. 

B) X e Y, apenas. 

C) Y e W, apenas. 

D) W e Z, apenas. 

 

03. Piaget ressalta que, o importante não é a explicação de equilíbrio, mas sim o processo de 

equilibração, sendo o equilíbrio o resultado desse processo. E esse processo de equilibração envolve: 

A) A assimilação e acomodação. 

B) A propriedade e a construtividade. 

C) A adaptação e o esclarecimento. 

D) A fundamentação e a atividade. 

 

04. Considere os itens a seguir sobre as características da depressão: 

I - Os principais sinais da depressão são uma tristeza evidente ou um sentimento de vazio interior, 

esgotamento (burnout), exigência excessiva, estados de ansiedade, agitação interior, perturbações ao 

nível do raciocínio e do sono. 



 

3 

II - A depressão é caracterizada por uma perturbação metabólica nervosa ao nível do cérebro. A 

concentração de neurotransmissores (serotonina, noradrenalina, dopamina) está desequilibrada. A 

causa é, na maior parte das vezes, uma atividade longa e excessiva dos hormônios do stress. Esta super 

atividade poderá, quando não tratada, conduzir a doenças como a hipertensão, o enfarte do miocárdio, 

o acidente vascular, diabetes e osteoporose. Por conseguinte, é de extrema importância uma terapia 

cuidadosa e duradoura. 

III - Os antidepressivos têm um efeito imediato. Daí a importância de se iniciar a terapia medicamentosa 

imediatamente ao diagnóstico. 

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. 

 

05. “A ludoterapia não-diretiva pode ser descrita como uma oportunidade que se oferece à criança de 

poder crescer sob melhores condições. Sendo o brinquedo seu meio natural de _________________ lhe é dada 

a oportunidade de, brincando, expandir seus sentimentos acumulados de tensão, frustração, 

insegurança, agressividade, medo, espanto e confusão.” 

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

A) Auto-avaliação. 

B) Auto-expressão. 

C) Autoestima. 

D) Permissividade. 

 

06. Ao se perguntar sobre o parâmetro sob o qual seria possível, ao mesmo tempo, distinguir, 

homogeneizar e ordenar Real, Simbólico e Imaginário, Lacan aponta o embaraço causado quando 

temos que localizar a medida comum a partir da palavra “outro”. Afirmando que Freud, 

lamentavelmente, se confundiu aí, ao considerar “outro” a partir do que é interior/exterior, Lacan 

lembra que há outro “outro”, escrito com “O” maiúsculo, que não tem a mínima relação com o 

interior/exterior. Essa questão remonta ao Seminário 16 ([1968-1969]), no qual ele aponta que a 

concepção de representação proposta no idealismo conduz ao equívoco de: 

A) O primeiro significante surge no campo do Outro e representa o sujeito para um outro 

significante do arsenal do Outro. 

B) Se fazer com a linguagem é necessário que a criança constate que esse desejo indeterminado 

da linguagem lhe diz respeito. 
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C) Uma ausência estruturante a título de lugar de falta, no lugar do terceiro termo do campo 

objetivado. 

D) Estabelecer a separação entre real (o fora) e representação (o dentro) nos moldes do que a 

ótica permite com a câmara escura. 

 

07. “Pode-se dizer que existe, mas não é dito, porque não é percebida a sua existência por quem o detém. 

Podemos pensar em pessoas que não se identificam com o trabalho que executam, mas não têm 

consciência disso, então chegam atrasados todos os dias, faltam ao trabalho por adoecerem 

frequentemente, sem aparente razão para a incidência de doenças. O conflito está lá, mas escondido, 

não é percebido nem sentido ainda.” 

Com relação aos tipos de conflitos grupais, o texto discorre sobre: 

A) Conflito percebido. 

B) Conflito latente. 

C) Conflito sentido. 

D) Conflito manifestado. 

 

08. Considere as características a seguir sobre os episódios maníacos: 

X Aumento da necessidade de sono. 

Y A perturbação do humor não é suficientemente grave aponto de causar prejuízo 

acentuado no funcionamento social ou profissional 

W Aumento da atividade dirigida a objetivos (seja socialmente, no trabalho ou escola, seja 

sexualmente) ou agitação psicomotora (exemplo: atividade sem propósito não dirigida 

a objetivos). 

Z Fuga de ideias ou experiência subjetiva de que os pensamentos estão acelerados. 

  

São características corretas dos episódios maníacos as apresentadas nos itens: 

A) X e Y, apenas. 

B) Y e W, apenas. 

C) W e Z, apenas. 

D) Z e X, apenas. 

 

09. Dos critérios diagnósticos para episódios hipomaníacos, é INCORRETO afirmar: 

A) O episódio não é suficientemente grave a ponto de causar prejuízo acentuado no 

funcionamento social ou profissional ou para necessitar de hospitalização. 

B) O episódio não é atribuível a aos efeitos fisiológicos de uma substância (exemplo: droga de 

abuso, medicamento, outro tratamento). 
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C) O episódio está associado a uma mudança clara no funcionamento que não é característica do 

indivíduo quando assintomático. 

D) Um período distinto de humor anormal e persistentemente elevado, expansivo ou irritável e 

aumento anormal e persistente da atividade dirigida a objetivos ou da energia, com duração 

mínima de uma semana e presente na maior parte do dia, quase todos os dias (ou qualquer 

duração, se a hospitalização se fizer necessária). 

 

10. A educação especializada tradicional, realizada nos moldes do treinamento e da adaptação, 

reforça a deficiência do aluno com necessidades especiais. Essas formas de intervenção mantêm o 

aluno em um nível de compreensão que é muito primitivo e que a pessoa com deficiência mental tem 

dificuldade de ultrapassar. Esse nível das chamadas, são descritas por Piaget como: 

A) Regulações automáticas. 

B) Regulações ativas. 

C) Regulações somáticas. 

D) Regulações reativas. 

 

11. “O terapeuta deve ajudar a transformação do sistema familiar, e para isto ele se une à família 

desempenhando o papel de líder, identifica e avalia a estrutura familiar, e cria circunstâncias que 

permitam a transformação da estrutura. As mudanças terapêuticas são alcançadas através das 

operações reestruturadoras, tais como: a delimitação de fronteiras, a distribuição de tarefas, o 

escalonamento do stress e a utilização dos sintomas. A terapia estrutural é uma terapia de ação, e o 

sintoma é visto como um recurso do sistema para manter uma determinada estrutura.” 

Entre as escolas de enfoque sistêmico da Terapia Familiar, o texto traz características para: 

A) Escola estratégica. 

B) Escola de Milão. 

C) Escola estrutural. 

D) Escola construtivista. 

 

12. Considere a tabela a seguir sobre os tipos de estereótipos e assinale a alternativa que traz a 

sequência correta: 

1 Estereótipo social X São concepções relativas à etnia de determinados grupos 

e, quando usados tornam-se prejudiciais, mesmo que as 

características consideradas sejam positivas, uma vez 

que tendem a minimizar a importância e singularidade 

de cada indivíduo. 



 

6 

2 Estereótipo de gênero Y Ao longo do nosso dia-a-dia deparamo-nos com 

representações da mulher como sendo dona de casa, 

mãe e esposa e o homem como sendo chefe de família e 

trabalhador. Deparamo-nos também com conceitos tais 

como “os homens nunca choram” e, “as mulheres são 

sensíveis”. 

3 Estereótipo étnico Z São ideias feitas que nos são impostas pela sociedade, 

durante o nosso processo de socialização. 

 

A) 1 – Y; 2 – Z; 3 – X. 

B) 1 – Y; 2 – X; 3 – Z. 

C) 1 – Z; 2 – Y; 3 – X. 

D) 1 – Z; 2 – X; 3 – Y. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
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13. Assinale a alternativa cuja expressão completa corretamente as lacunas I (linha 1), II (linha 8) e 

III (linha 28) presentes no Texto: 

A) I; a; II. a; III. à. 

B) I; à; II. à; III. a. 

C) I; à; II. a; III. à. 

D) I; a; II. à; III. à. 

 

14. Analise o trecho abaixo. 

“A iniciação precoce ao consumo de tabaco é uma questão de saúde pública.” 
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Analisando a palavra destacada no trecho, assinale a alternativa que segue a mesma regra gramatical 

de acentuação: 

A) Tênue. 

B) Áureo. 

C) Imóveis. 

D) Viúva. 

 

15. Sobre os processos de subordinação, analise os itens abaixo: 

I. A oração sublinhada em “Seguirei minha intuição, mesmo que esteja errada.”, refere-se a uma oração 

subordinada adverbial concessiva. 

II. A oração sublinhada em “Quando ouço esta música, choro de saudade.”, introduz uma oração 

subordinada adverbial temporal. 

III. A oração sublinhada em “Já que está calor, vou tomar banho de cachoeira.”, introduz uma oração 

subordinada adverbial causal. 

Estão corretos:  

A) Item I, apenas. 

B) Item II, apenas. 

C) Item I e III, apenas. 

D) Todos os itens. 

 

16. Analise a frase a seguir: “Se ele ganhasse o campeonato, eu ficaria muito feliz...” 

Assinale o tempo e o modo verbal no qual se encontra a palavra destacada: 

A) Pretérito Imperfeito do Indicativo. 

B) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo. 

C) Pretérito mais-que-perfeito do Indicativo. 

D) Pretérito Perfeito do Indicativo. 

 

17. “A solidariedade entre o verbo e o sujeito, que ele faz viver no tempo, exterioriza-se na 

concordância...” (Celso Cunha e Lindley Cintra).  

De acordo com as normas de concordância verbal, assinale a alternativa incorreta: 

A) A maioria das pessoas foram embora cedo. 

B) Fomos nós que tomamos o suco. 

C) Os Estados Unidos é um país incrível. 

D) Fui eu quem derramei o remédio. 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

18. TRE faz plantão em 38 cidades de SC no primeiro final de semana do mês de agosto de 2017, para 

realização do cadastro biométrico.  

(fonte adaptada: g1.com >acesso 04 de agosto de 2017) 

Sobre o cadastro biométrico é correto afirmar: 

A) A biometria irá modificar a emissão de passaportes, títulos de eleitores e CPF. 

B) A biometria tem como objetivo principal contabilizar os eleitores ativos para a próxima 

eleição. 

C) A biometria visa unificar a emissão de todos os documentos. 

D) A biometria tem objetivo de tornar as eleições mais seguras. 

 

19. O estado de Santa Catarina, segundo o último senso realizado no ano de 2010, é o 15º do país no 

número de indígenas autodeclarados. As cidades com maior número de indígenas autodeclarados 

estão na região Oeste.  

Analise abaixo se as cidades apresentadas podem estar na lista do IBGE por pertencerem à região Oeste 

do Estado de Santa Catarina: 

(__) Ipuaçu; 

(__) Chapecó; 

(__) Jacinto Machado; 

(__) Maracajá. 

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as falsas e, em seguida, assinale a alternativa 

que apresenta a ordem correta de cima para baixo: 

A) F-V-V-V. 

B) V-V-V-F. 

C) V-V-F-F. 

D) V-V-F-V. 

 

20. Complete as lacunas corretamente segundo a Lei Orgânica de Belmonte – SC: 

Art. 62: “O Prefeito Municipal gozará de férias de _________________ dias anualmente, sem prejuízo da 

remuneração, ficando a seu critério a época para usufruir o descanso, devendo, porém comunicar a 

____________________.” 

A) 30 (trinta) / Câmara Municipal. 

B) 40 (quarenta) / Câmara Municipal. 

C) 45 (quarenta e cinco) / Câmara Estadual. 

D) 60 (sessenta) / Câmara Estadual. 


