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 Município de São João do Oeste 

Estado de Santa Catarina 

Edital de Processo Seletivo Público nº 002/2018 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Psicólogo 

________________________________________________________________________________________________________________________________

INSTRUÇÕES: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de 

identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Preencha o CARTÃO DE 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: 

 

 Conferir no seu cartão resposta se o tipo de prova 

destacado, correspondente ao mesmo tipo de prova 

constante no caderno de prova que lhe foi entregue.  

 

 As provas de cada cargo serão identificadas pelos 

números 1, 2, 3 e 4 e é de responsabilidade do 

candidato a conferencia do tipo de prova constante 

no cartão resposta e no caderno de prova.  

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o 

Cartão de Resposta: 

ATENÇÃO: 

 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas 

diferente do modelo acima, ocasionará a anulação 

de 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.

________________________________________________________________________________________________________________________________ 

SE PREFERIR, ANOTE AQUI SUAS RESPOSTAS PARA POSTERIOR CONFERÊNCIA: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

01. É correto afirmar sobre avaliação psicológica: 

A) A avaliação psicológica é um processo técnico, porém não científico. 

B) É de realização exclusivamente individual. 

C) Requer metodologias específicas. 

D) É estática e se constitui em fonte de informações de caráter invasivo sobre os fenômenos 

psicológicos, com a finalidade de suplantar os trabalhos nos diferentes campos de atuação do 

psicólogo. 

 

02. Sobre a Psicanálise, podemos dizer que o médico neurologista austríaco Sigmund Freud, propôs este 

método para a compreensão e análise do homem, compreendido enquanto sujeito do inconsciente, 

abrangendo três áreas. Não é uma delas: 

A) Um método de investigação do psiquismo e seu funcionamento. 

B) Uma versão exotérica do método metafísico de Madame Blavatsky. 

C) Um sistema teórico sobre a vivência e o comportamento humano. 

D) Um método de tratamento caracterizado pela aplicação da técnica da Associação Livre. 

 

03. O pensamento de Carl Rogers sofreu modificações ao longo de sua trajetória profissional. De tal 

modo, a própria denominação da sua proposta foi modificada. A princípio Rogers a nomeia de Psicologia 

Não-Diretiva ou aconselhamento Não-Diretivo. Posteriormente, passa a denominá-la de Terapia 

Centrada no Cliente e por último: 

A) Abordagem centrada na pessoa. 

B) Acepção focada na alma. 

C) Terapia dirigida. 

D) Análise contemplativa. 

 

04. A Neurose, segundo a psicanálise, divide-se em: 

A) Histeria e neurose obsessiva. 

B) Recalque ou repressão. 

C) Psicopatia e esquizofrenia. 

D) Autismo e síndromes diversas. 

 

05. São de relevância pública as ações e serviços de saúde: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Teoria_psicanal%C3%ADtica
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I- Cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle; 

II- Devendo sua execução ser feita exclusivamente diretamente. 

Sobre os itens acima: 

A) Apenas II está correto. 

B) Apenas I está correto. 

C) Ambos estão incorretos. 

D) Ambos estão corretos. 

 

06. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 

constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes, exceto: 

A) Internação compulsória. 

B) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo. 

C) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. 

D) Participação da comunidade. 

 

07.  Assinale a alternativa incorreta. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de 

gestantes, públicos e particulares, são obrigados a: 

A) Manter registro das atividades desenvolvidas, através de prontuários individuais, pelo prazo de 

dezoito meses. 

B) Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da 

impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade 

administrativa competente. 

C) Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do 

recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. 

D) Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto 

e do desenvolvimento do neonato. 

 

08. Assinale a alternativa que apresenta corretamente uma das diretrizes descritas no conjunto de 

ações de saúde voltadas à população negra, segundo o que constitui a Política Nacional de Saúde 

Integral da População Negra: 

A) Vilipêndio da participação de lideranças dos movimentos sociais em defesa da saúde da 

população negra nas instâncias de participação e controle social do SUS. 
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B) Instituição de demandas segregacionistas. 

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

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

recrudescimento das vulnerabilidades da população negra. 

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

“É assegurada a atenção _______________________ à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde 

– SUS, garantindo-lhe o acesso universal e ______________________, em conjunto articulado e 

__________________________ das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da 

saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos.” 

A) Paritária – Privilegiado – Descontínuo. 

B) Parcial – Privilegiado – Contínuo. 

C) Integral – Igualitário – Contínuo.  

D) Parcial – Igualitário – Descontínuo.  

 

10.  A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de: 

A) Cadastramento da população idosa sem base territorial. 

B) Atendimento geriátrico e gerontológico exclusivamente em regime asilar ambulatorial. 

C) Unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas de geriatria e 

gerontologia social. 

D) Atendimento domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja 

impossibilitada de se locomover, excluindo idosos abrigados e acolhidos por instituições 

públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder Público, 

nos meios urbano e rural. 

 

11. Assinale a alternativa incorreta quanto aos direitos do idoso: 

A) Reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas decorrentes do 

agravo da saúde. 

B) Incumbe ao Poder Público fornecer aos idosos, gratuitamente, medicamentos, especialmente os 

de uso continuado, assim como próteses, órteses e outros recursos relativos ao tratamento, 

habilitação ou reabilitação. 

C) É facultado aos planos de saúde cobrança de valores diferenciados em razão da idade. 

D) Os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimento 

especializado, nos termos da lei. 
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12. Assinale a alternativa incorreta. Ao idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais é 

assegurado o direito de optar pelo tratamento de saúde que lhe for reputado mais favorável. Não 

estando o idoso em condições de proceder à opção, esta será feita: 

A) Pelo curador, quando o idoso for interditado. 

B) Pelos familiares, em quaisquer circunstâncias. 

C) Pelo médico, quando ocorrer iminente risco de vida e não houver tempo hábil para consulta a 

curador ou familiar. 

D) Pelo próprio médico, quando não houver curador ou familiar conhecido, caso em que deverá 

comunicar o fato ao Ministério Público. 

 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

13. Numere a 2ª (segunda) coluna de acordo com a 1ª (primeira), estabelecendo a correspondência 

entre as palavras destacadas e os termos da oração: 

Coluna 1 Coluna 2 
1. Tenha cuidado, meu filho, a vida não é fácil. (__) Complemento nominal 

2. Eles só falavam sobre a derrota do time. (__) Adjunto adverbial 

3. O fumo é prejudicial à saúde. (__) Vocativo 

4. Dançar, nadar, brincar, nada lhe interessava.  (__) Aposto 

 

A ordem correta, de cima para baixo, é: 

A) 3, 4, 2, 1 

B) 3, 2, 1, 4 

C) 1, 2, 3, 4 

D) 2, 1, 3, 4 

 

14. Assinale a alternativa em que a partícula “que” destacada introduz uma oração subordinada 

substantiva predicativa: 

A) O fundamental é que ele não desfaleça em sua fé. 

B) Os diretores informaram aos funcionários que a nova escala de trabalho valerá a partir de 

amanhã. 

C) Cumpre que todos façam a sua parte. 

D) Uma única indagação ficou em discussão: que faria agora ele sem o emprego? 
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15. “A solidariedade entre o verbo e o sujeito, que ele faz viver no tempo, exterioriza-se na concordância 

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

Há erro de concordância nominal na seguinte alternativa: 

A) Quaisquer que sejam as suas intenções, nós as rejeitamos antecipadamente. 

B) Havia menos pessoas do que se esperava. 

C) Iam inclusas a radiografia que ele tirara numa clínica do interior. 

D) Todos os soldados permaneceram alerta. 

 

16. “Não falta aos juristas, a quem contamos para a proposição de leis, conhecimento técnico.” 

No período acima há erro de: 

A) Concordância Nominal. 

B) Regência Verbal. 

C) Regência Nominal. 

D) Pontuação. 

 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

  

17. “A camisa estará limpa se, e somente se, não estiver encardida.” 

Com base na estrutura lógica, assinale a alternativa correta: 

A) 𝑝 ⋁ 𝑞 

B) 𝑝 ⋀ 𝑞 

C) 𝑝 ↔  𝑞 

D) 𝑝 →  𝑞 

 

18. Porcentagem é a centésima parte de um inteiro. Assim, assumindo-se 1 como o inteiro, 10% será 

0,10. Ou seja, dez centésimos do inteiro 1. Desta forma, quando se quer encontrar, por exemplo, 40,2% 

de um número qualquer, basta multiplicar este número por: 

A) 0,402 

B) 4,02 

C) 40,2 

D) 402 

 



7 
 

 

19. Se uma pessoa viaja a uma velocidade de 110 quilômetros por hora (km/h), é correto afirmar que a 

mesma velocidade em metros por hora (m/h) é igual a: 

A) 1100000 m/h 

B) 110000 m/h 

C) 11000 m/h 

D) 1100 m/h 

  

20. Considerando um período de 4 anos e uma taxa de juros simples de 1,2% ao mês, quanto deverá ser 

aplicado para, ao final deste período, gerar um rendimento de R$ 8.985,60? 

A) R$ 14.200,00 

B) R$ 14.800,00 

C) R$ 15.600,00 

D) R$ 15.900,00 

 

 


