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Município de Princesa 

Estado de Santa Catarina 

Concurso Público - Edital nº 001/2018 

 

 

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 35 questões, 

numeradas de 1 a 35. 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 03 horas, 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 

                                        

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35      
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 

01. “Aprimorou sua percepção em relação à psique humana criando conceitos de trauma, e as teorias do 

sonho e do inconsciente, além da teoria do Complexo de Édipo.” 

O trecho acima refere-se a: 

A) Skinner. 

B) Reich. 

C) Freud. 

D) Jung. 

 

02.  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: 

I - Centralização, com direção dupla em cada esfera de governo; 

II - Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos 

serviços assistenciais; 

III - Participação da comunidade. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e III estão corretos. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos.  

C) Apenas os itens III e II estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos.  

 

03. É incorreto afirmar a respeito da Ludoterapia: 

A) É a psicoterapia adaptada para o tratamento infantil. 

B) Parte da ideia que a criança, brincando, projeta seu modo de ser. 

C) O objetivo dessa modalidade de análise é ajudar a criança, através da brincadeira, a expressar 

com maior facilidade os seus conflitos e dificuldades, ajudando-a em sua solução para que 

consiga uma melhor integração e adaptação social, tanto no âmbito da família como da sociedade 

em geral. 

D) A maioria das crianças resiste com afinco à ludoterapia. 

 

04. Leia com atenção: 

(__) - A assistência à saúde é vedada à iniciativa privada; 
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(__) - As instituições privadas poderão participar de forma complementar do sistema único de saúde, 

segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo preferência as entidades 

filantrópicas e as com fins lucrativos; 

(__) - É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com 

fins lucrativos; 

(__) - É vedada a participação direta ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros na assistência à 

saúde no País, salvo nos casos previstos em lei. 

Levando-se em consideração que (V) significa verdadeiro e (F) significa falso, a sequência correta das 

proposições acima é: 

A) V-V-F-F. 

B) F-F-V-V. 

C) V-F-F-V. 

D) F-V-V-F. 

 

05. Constitui em episódios de depressão alternados com episódios de exaltação e euforia: 

A) Distúrbio do Pânico. 

B) Esquizofrenia. 

C) Transtorno Bipolar. 

D) Autismo. 

 

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

“A Neurose é uma reação ___________________ do sistema emocional em relação a uma experiência vivida 

(Reação Vivencial). Ou seja, é uma maneira da pessoa ser e de reagir à vida. Essa maneira de ser neurótica 

significa que a pessoa reage à vida através de reações vivenciais não ____________________; seja no sentido 

dessas reações serem ____________________, seja pelo fato de serem ______________________ duradouras ou pelo 

fato delas existirem mesmo sem que exista uma causa vivencial aparente.” 

A) Atenuada – Anormais – Proporcionais – Muito. 

B) Exagerada – Normais – Desproporcionais – Muito. 

C) Concatenada – Normais – Proporcionais – Pouco. 

D) Ilibada – Anormais – Desproporcionais – Pouco. 

  

07. O principal mecanismo de defesa na neurose é: 

A) A estiagem. 

B) O recalque. 
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C) O deletério. 

D) A antecipação. 

 

08. Leia com atenção: 

(__) - Os moradores das comunidades de remanescentes de quilombos serão beneficiários de incentivos 

genéricos para a garantia do direito à saúde, incluindo melhorias nas condições ambientais, no 

saneamento básico, na segurança alimentar e nutricional e na atenção parcial à saúde; 

(__) - O direito à saúde da população negra será garantido pelo poder público mediante políticas 

universais, sociais e econômicas destinadas à redução do risco de doenças e de outros agravos; 

(__) - O acesso universal e igualitário ao Sistema Único de Saúde (SUS) para promoção, proteção e 

recuperação da saúde da população negra será de responsabilidade dos órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais, distritais e municipais, da administração direta e indireta; 

(__) - O poder público garantirá que o segmento da população negra desvinculado aos seguros privados de 

saúde seja tratado com sectarismo. 

Levando-se em consideração que (V) significa verdadeiro e (F) significa falso, a sequência correta das 

proposições acima é: 

A) V-V-F-F. 

B) F-V-V-F. 

C) V-F-F-V. 

D) F-F-V-V. 

 

09.   O conjunto de ações de saúde voltadas à população negra constitui a Política Nacional de Saúde 

Integral da População Negra, e é organizada de acordo com as diretrizes abaixo especificadas: 

I - 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; 

II - Produção de conhecimento científico e tecnológico em saúde da população negra; 

III - Desenvolvimento de processos de informação, comunicação e educação para contribuir com 

a manutenção das vulnerabilidades da população negra. 

Sobre os itens acima: 

A) Apenas os itens II e III estão corretos.  

B) Apenas o item I está correto. 

C) Apenas o item III está incorreto. 

D) Todos estão corretos. 
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10. Não constitui objetivo da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra: 

A) A promoção da saúde integral da população negra, priorizando a redução das desigualdades 

étnicas e o combate à discriminação nas instituições e serviços do SUS. 

B) A melhoria da qualidade dos sistemas de informação do SUS no que tange à coleta, ao 

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

C) O arrefecimento da realização de estudos e pesquisas sobre racismo e saúde da população negra. 

D) A inclusão do conteúdo da saúde da população negra nos processos de formação e educação 

permanente dos trabalhadores da saúde. 

 

11. 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 asilares. 

C) Atendimento domiciliar, excluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja 

impossibilitada de se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições 

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

nos meios urbano e rural. 

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

gerontologia social. 

 

12. É vedado exigir o comparecimento do idoso enfermo perante os órgãos públicos, hipótese na qual 

será admitido o seguinte procedimento: 

I - Quando de interesse do poder público, o agente promoverá o contato necessário com o idoso 

na própria residência do agente;  

II - Quando de interesse do próprio idoso, este se fará representar por procurador verbalmente 

designado.  

Sobre os itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apernas o item II está correto. 

C) Ambos estão corretos. 

D) Ambos estão incorretos. 

 

13. 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: 
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A) Pelo curador, quando o idoso não for interditado. 

B) Pelos familiares, quando o idoso tiver curador ou este puder ser contatado em tempo hábil. 

C) Pelo médico, quando não ocorrer iminente risco de vida e 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. 

 

14. A política nacional do idoso reger-se-á pelos seguintes princípios, exceto: 

A) A família, a sociedade e o estado têm o dever de assegurar ao idoso todos os direitos da cidadania, 

garantindo sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade, bem-estar e o direito à 

vida. 

B) O processo de envelhecimento diz respeito à sociedade em geral, devendo ser objeto de 

conhecimento e informação para todos. 

C) O idoso não deve sofrer discriminação de qualquer natureza. 

D) O idoso deve ser o principal destinatário, e não agente, das transformações a serem efetivadas 

através desta política. 

        

15.  Assinale a alternativa incorreta. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 

contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo 

com as diretrizes constitucionais, obedecendo ainda aos seguintes princípios: 

A) Acesso especificado aos serviços de saúde em determinados níveis de assistência. 

B) Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de 

complexidade do sistema. 

C) Preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 

D) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

 

16. O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a Lei n° 8.080/90, contará, em cada esfera de governo, 

sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: 

I - A Conferência de Saúde;  

II - O Conselho de Saúde. 

Sobre os itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 
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C) Ambos estão incorretos. 

D) Ambos estão corretos. 

 

17. Assinale a alternativa incorreta. Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados 

como: 

A) Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da 

administração direta e indireta. 

B) Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados 

pelo Congresso Nacional. 

C) Investimentos previstos no Plano mensal do Ministério da Saúde. 

D) Cobertura das ações e serviços de saúde a serem implementados pelos Municípios, Estados e 

Distrito Federal. 

 

18. Será negado o registro à entidade de acolhimento institucional que: 

A) Ofereça instalações físicas em condições adequadas de habitabilidade, higiene, salubridade e 

segurança. 

B) Não apresente plano de trabalho compatível com os princípios da Lei. 

C) Esteja regularmente constituída. 

D) Tenha em seus quadros pessoas idôneas. 

 

19. Leia com atenção: 

(__) - Os programas destinados ao acolhimento de crianças e adolescentes em execução serão reavaliados 

pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, no máximo, a cada mês; 

(__) - Em se tratando de programas de acolhimento institucional ou familiar, serão desconsiderados os 

índices de sucesso na reintegração familiar ou de adaptação à família substituta, conforme o caso; 

(__) - As entidades não-governamentais somente poderão funcionar depois de registradas no Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o qual comunicará o registro ao Conselho Tutelar e à 

autoridade judiciária da respectiva localidade; 

(__) - As entidades que mantenham programa de acolhimento institucional poderão, em caráter 

excepcional e de urgência, acolher crianças e adolescentes sem prévia determinação da autoridade 

competente, fazendo comunicação do fato em até 24 (vinte e quatro) horas ao Juiz da Infância e da 

Juventude, sob pena de responsabilidade. 

Levando-se em consideração que (V) significa verdadeiro e (F) significa falso, a sequência correta das 

proposições acima é: 
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A) F-F-V-V. 

B) V-V-F-F. 

C) F-V-V-F.  

D) V-F-F-V. 

 

20. Assinale a alternativa incorreta. As entidades que desenvolvem programas de internação têm as 

seguintes obrigações, entre outras: 

A) Observar os direitos e garantias de que são titulares os adolescentes. 

B) Comunicar à autoridade judiciária, periodicamente, os casos em que se mostre inviável ou 

impossível o reatamento dos vínculos familiares. 

C) Oferecer instalações físicas insalubres. 

D) Oferecer cuidados médicos, psicológicos, odontológicos e farmacêuticos. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 

As questões de n° 21 a n° 30 dizem respeito ao TEXTO. Leia-o atentamente antes de respondê-las. 
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TEXTO 

 

21. “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 verbal no seguinte trecho retirado do 

Texto: 

A) “EUA planejam diminuir quantidade de nicotina do cigarro” (Título do Texto) 

B) “O FDA (Food And Drug Administration), órgão que regulamenta medicamentos nos Estados 

Unidos, lançou...” (linhas 1 a 3) 

C) “Também foi aberta uma consulta pública nesta sexta-feira (16)...” (linhas 7 e 8) 

D) “A medida, segundo o FDA, vem na esteira do reconhecimento dos limites...” (linhas 10 e 11) 

 

22. A respeito das relações sintáticas nas orações do Texto, assinale a alternativa correta: 

A) O sujeito do verbo “lançou” (linha 3) é oculto e refere-se ao “órgão” citado anteriormente. 
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B) A partícula “que” (linha 1) exerce a função sintática de sujeito. 

C) A palavra “insignificante” (linha 5) é classificada como um adjunto adverbial de intensidade. 

D) O predicado do verbo “foi” (linha 7), no contexto em que está inserido, é nominal. 

 

23. Em relação à pontuação, assinale uma opção de reescrita correta do trecho abaixo retirado do Texto: 

“O FDA [...], órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos, lançou um plano de ação para 

diminuir a quantidade de nicotina no cigarro a níveis muitos baixos ou com quantidade tão insignificante 

que o vício não poderia ser deflagrado.” (linhas 1 a 6) 

A) O FDA [...] – órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos – lançou um plano de 

ação para diminuir a quantidade de nicotina no cigarro a níveis muitos baixos ou com 

quantidade tão insignificante que o vício não poderia ser deflagrado. 

B) O FDA [...], (órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos), lançou um plano de 

ação para diminuir (a quantidade de nicotina no cigarro) a níveis muitos baixos ou com 

quantidade tão insignificante que o vício não poderia ser deflagrado. 

C) (O FDA) [...], órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos, lançou – um plano de 

ação – para diminuir a quantidade de nicotina no cigarro a níveis muitos baixos ou com 

quantidade tão insignificante que o vício não poderia ser deflagrado. 

D) O FDA [...], órgão que regulamenta medicamentos nos Estados Unidos – lançou um plano de ação 

para diminuir a quantidade de nicotina no cigarro a níveis muitos baixos (ou com quantidade 

tão insignificante) que o vício não poderia ser deflagrado. 

 

24. Analise as afirmativas abaixo: 

 I - A palavra “sexta-feira” (linha 8) pode ser substituída, sem prejuízos para a correção do texto, 

por “sexta feira”, pois esta palavra perdeu o hífen com o Novo Acordo Ortográfico; 

 II - O termo “à” (linha 8) poderia ser corretamente substituída por “a”, mantendo a correção e o 

sentido original do texto; 

 III - O termo responsável pela regência do emprego do acento grave indicador de crase em “à saúde” 

(linha 20) e “à produtividade” (linhas 20 e 21) é “custa” (linha 19) 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item III está correto. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 
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25. Assinale a alternativa que apresenta uma substituição possível do termo do Texto, que mantém o 

sentido original, a correção gramatical ou que corrige erro existente: 

A) “nos” (linha 2) por “no”. 

B) “A medida” (linha 10) por “À medida”. 

C) “a” (linha 3) por “à”. 

D) “intensos” (linha 14) por “acentuados”. 

 

26. Acerca da partícula “que” (linha 1) presente no Texto, é correto afirmar que: 

A) É uma partícula de realce, não possuindo importância semântica ou morfossintática.  

B) É um termo anafórico de coesão que estabelece um elo de ligação entre duas orações. 

C) Classifica-se como um elemento de intertextualidade, podendo ser substituído por “o qual”. 

D) Inicia uma oração coordenada sindética aditiva. 

 

27. Em relação à pontuação do Texto, assinale a alternativa correta: 

A) Os parênteses da linha 1 foram utilizados pelo autor a fim de isolar – à semelhança da vírgula e 

do travessão – a oração adjetiva explicativa. 

B) A vírgula que isola a expressão “A medida” (linha 10) é utilizada para separar um vocativo. 

C) Manteria o sentido original do texto se adicionássemos uma vírgula imediatamente após a 

palavra “lançou” (linha 3). 

D) As vírgulas utilizadas em “diz o FDA” (linha 22) foram utilizadas pelo autor com o objetivo de 

isolar oração assindética. 

 

28. Assinale a alternativa que justifica corretamente o porquê de o termo “A” em “A medida” (linha 10) 

não ter sido craseado: 

A) O termo “A” em “A medida” está escrito de forma incorreta, pois trata-se de uma locução 

prepositiva e, diante de locuções prepositivas, vai crase. 

B) O termo “A” em “A medida” não foi craseado, pois trata-se de uma locução conjuntiva e, diante 

de locuções conjuntivas, não vai crase. 

C) O termo “A” em “A medida” não foi craseado, pois trata-se de um artigo “A” e um substantivo 

“medida”, portanto, não há regência para o emprego do acento grave indicador de crase. 

D) O termo “A” em “A medida” não foi craseado, pois trata-se de uma locução adjetiva e, diante de 

locuções adjetivas, não vai crase. 
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29. “‘Apesar dos intensos esforços para administrar a principal causa de mortes prevenível nos Estados 

Unidos, o tabaco ainda mata mais de 480 mil americanos todo o ano’, disse Scott Gottlieb, médico que 

comanda o FDA.” (linhas 14 a 18).  

Analisando-se o período acima retirada do Texto, é correto afirmar que: 

A) A palavra “principal” (linha 15) refere-se diretamente a “esforços” (linha 14). 

B) O verbo “mata” (linha 16) introduz uma oração com ideia concessiva. 

C) O termo “Apesar dos” (linha 14) poderia ser corretamente substituído por “Não obstante”. 

D) Há erro de paralelismo semântico no trecho em questão. 

 

30. Acerca da partícula “que” presente no período abaixo retirado do Texto, é correto afirmar que: 

“Gottlieb disse ainda que os Estados Unidos estão "em uma encruzilhada" quando se trata da tentativa de 

diminuir o impacto do cigarro...” (linhas 25 a 27) 

A) Retoma o objeto indireto da oração anterior e exerce a função de sujeito simples da oração a que 

pertence. 

B) Poderia ser corretamente substituída por “o qual”, sem quaisquer outras alterações no período. 

C) Introduz uma oração subordinada substantiva objetiva direta e exerce função morfológica de 

conjunção integrante. 

D) É um termo anafórico de coesão que estabelece um elo de ligação entre duas orações. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
 

31. De acordo com a Lei Orgânica de Princesa - SC, analise o trecho abaixo e assinale a alternativa que 

completa corretamente a lacuna: 

“Para o exercício da auditoria contábil, financeira, orçamentária, operacional, os órgãos da administração 

direta e indireta municipal deverão remeter ao __________________________, nos termos e prazos estabelecidos, 

balancetes mensais, balanços anuais e demais demonstrativos e documentos que forem solicitados.” 

A) Tribunal Patrimonial do Município.  

B) Tribunal Operacional do Estado.  

C) Tribunal Contábil Municipal.  

D) Tribunal de Contas do Estado. 

 

32. Em relação aos Aspectos Geográficos do Brasil, analise:  

I - Em extensão, o menor município brasileiro é Santa Cruz de Minas;  

II - A Capital do Acre é Rio Branco, e a de Rondônia é Boa Vista; 

III - O Brasil já teve 4 (quatro) capitais, contando com a atual Brasília; 
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IV - O território brasileiro é composto por 26 (vinte e seis) Estados e 1 (um) Distrito Federal. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I, II e IV estão corretos.  

B) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 

C) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

D) Apenas os itens III e I estão corretos.  

 

33. A Guerra do Paraguai foi um conflito militar que ocorreu na América do Sul, entre os anos de 1864 

e 1870. Nesta guerra o Paraguai lutou conta a Tríplice Aliança formada por: 

A) Argentina, Chile e Equador.  

B) Brasil, Argentina e Uruguai. 

C) Uruguai, Argentina e México. 

D) Brasil, Chile e Bolívia.  

 

34. Foi um pintor e professor do Brasil Império, um dos mais importantes representantes da pintura 

histórica brasileira do século XIX. Nasceu na vila Nossa Senhora do Desterro, hoje Florianópolis, em Santa 

Catarina, no dia 18 de agosto de 1832. [...] A partir de 1885 passou a se dedicar à execução de “panoramas”, 

entre eles destacam-se: “Panorama Circular da Cidade do Rio de Janeiro” e “Entrada da Esquadra Legal 

no Porto do Rio de Janeiro em 1894”. 

O trecho acima faz referência a qual artista brasileiro?  

A) Alfredo Volpi.  

B) Romero Britto.  

C) Candido Portinari. 

D) Victor Meirelles. 

 

35. Em várias partes do mundo, países unem-se por meio de acordos intergovernamentais dando 

origem a blocos inter-regionais com objetivos políticos ou sociais. O Brasil participa de vários blocos, 

são eles, exceto: 

A) BRICS.  

B) NAFTA. 

C) G-20.  

D) MERCOSUL.  

 


