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Município de Bandeirante 

Estado de Santa Catarina 

Edital n° 04 de Processo Seletivo nº 001/2018 

 

 

TIPO DE PROVA: 01 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: Psicóloga do CRAS 
 
 
________________________________________________________________________________________________________________________________

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.  Assinale a alternativa incorreta. A proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de danos 

e à prevenção da incidência de riscos, especialmente: 

A) Proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. 

B) Amparo às crianças e aos adolescentes carentes. 

C) Promoção da integração ao mercado de trabalho. 

D) Habilitação, excetuando-se reabilitação, das pessoas com deficiência e a promoção de sua 

integração à vida comunitária. 

 

02. Leia com atenção:  

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

reducionistas e sectárias 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 facultativo às unidades da União; 

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

saúde seja tratado sem discriminação; 

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

proposições acima é: 

A) V-F-V.  

B) F-V-F. 

C) F-F-V. 

D) V-V-F. 

 

03. Não constitui objetivos da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra: 

A) A promoção da saúde integral da população negra, em detrimento da 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 desagregados por cor, etnia e gênero. 

C) O fomento à 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. 

 

04. O benefício mensal à pessoa com deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover 

a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família é de: 
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A) Um salário mínimo. 

B) Um e meio salário mínimo. 

C) Dois salários mínimos.  

D) Três salários mínimos.  

 

05. Entre os anos de 1901 e 1905, Freud dedicou-se a publicar relatos de seus casos clínicos. E se suas 

teorias já chamavam atenção da comunidade médica internacional - seja recebendo críticas ou 

reconhecimento -, agora profissionais de saúde de vários países tornaram-se seus seguidores. Assim, 

foi fundada a Sociedade Psicológica das Quartas-Feiras, um círculo para discussão das ideias do médico. 

No grupo estavam nomes como, exceto: 

A) Paul Federn. 

B) Otto Rank. 

C) B. Skinner. 

D) Fritz Wittels. 

 

06. No modelo de atenção em saúde fundamentado na assistência multiprofissional em saúde da família, 

são consideradas atividades típicas do Agente Comunitário de Saúde, em sua área geográfica de 

atuação: 

A) A utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sociocultural. 

B) O detalhamento das visitas domiciliares, com coleta e registro de dados relativos a suas 

atribuições, para fim, exceto, de controle e planejamento das ações de saúde.        

C) A mobilização da comunidade e o desestímulo à participação nas políticas públicas voltadas para 

as áreas de saúde e sócio educacional. 

D) A realização de visitas domiciliares semestrais para acolhimento e acompanhamento. 

 

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

“É assegurada a atenção integral 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 __________________________ os idosos.” 

A) Paritário – Contínuo – Extraordinariamente. 

B) Igualitário – Contínuo – Preferencialmente. 

C) Paritário – Descontínuo – Privilegiadamente. 

D) Igualitário – Descontínuo – Em detrimento.  
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08. A prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de, exceto: 

A) Cadastramento da população idosa em base territorial. 

B) Atendimento geriátrico e gerontológico em regime confinamento. 

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, 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. 

         

09. Leia com atenção: 

 I - É vedada a discriminação do idoso nos planos de saúde pela cobrança de valores diferenciados 

em razão da idade; 

 II - Os idosos portadores de deficiência ou com limitação incapacitante terão atendimento 

especializado, fora do SUS. 

Dos itens acima:  

A) Apenas o item II está correto. 

B) Apenas o item I está correto. 

C) Ambos estão corretos. 

D) Ambos estão incorretos.  

 

10. A assistência social tem por objetivos. A proteção social, que visa à garantia da vida, à redução de 

danos e à prevenção da incidência de riscos, especialmente: 

A) A proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. 

B) O amparo às crianças e aos adolescentes superdotados e similares em situação de privilégio. 

C) A promoção da integração ao consumismo. 

D) Reabilitação das pessoas com deficiência e a exclusão de sua integração à vida comunitária.  

 

11. Leia com atenção:  

 I - São de atendimento aquelas entidades que, de forma continuada, permanente e planejada, 

prestam serviços, executam programas ou projetos e concedem benefícios de prestação social básica ou 

especial, dirigidos às famílias e indivíduos em situações de vulnerabilidade ou risco social e pessoal, nos 

termos da Lei, e respeitadas as deliberações do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS); 

 II - São de assessoramento aquelas que, de forma continuada, permanente e planejada, prestam 

serviços e executam programas ou projetos voltados prioritariamente para o fortalecimento dos 
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movimentos sociais e das organizações de usuários, formação e capacitação de lideranças, dirigidos ao 

público da política de assistência social, nos termos da Lei, e respeitadas as deliberações do CNAS. 

Sobre os itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas o item II está correto. 

C) Ambos estão corretos. 

D) Ambos estão incorretos. 

  

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

“São de defesa e garantia de direitos aquelas que, de forma ________________________, permanente e planejada, 

prestam serviços e executam programas e projetos voltados prioritariamente para a defesa e efetivação 

dos direitos _____________________, construção de novos direitos, promoção da cidadania, enfrentamento das 

desigualdades sociais, articulação com órgãos públicos de defesa de direitos, dirigidos ao público da 

política de assistência social, nos termos da Lei, e respeitadas as deliberações do _________________.” 

A) Continuada – Biossociais – SUS. 

B) Descontinuada – Biológicas – SUS. 

C) Descontinuada – Psicossociais – SUAS. 

D) Continuada – Socioassistenciais – CNAS. 

 
 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÕES: As questões de n° 13 a n° 17 dizem respeito ao TEXTO. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 
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TEXTO 

 

 

13. “Isso limitava muito sua mobilidade, o que, naturalmente, intensificava ainda mais sua depressão, em 

um ciclo vicioso de prejuízos à saúde.” (linhas 8 a 11).  Assinale a alternativa correta quanto ao emprego 

do acento grave indicador de crase no termo destacado. 

A) Há a contração entre a preposição “a” exigida por regência verbal e o artigo definido “a”. 

B) Há a contração entre a preposição “a” exigida por regência nominal e o artigo definido “a”. 

C) É obrigatório o uso de crase em locuções prepositivas formadas por preposição e palavra 

feminina. 

D) É obrigatório o uso de crase em locuções conjuntivas formadas por preposição e palavra 

feminina. 
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14. “Outro problema que ela enfrentava era sua obesidade mórbida: pesava 183 kg.” (linhas 7 e 8). É 

correto afirmar que o termo destacado no trecho do Texto introduz uma: 

A) Oração Subordinada Substantiva Subjetiva. 

B) Oração Subordinada Substantiva Predicativa. 

C) Oração Subordinada Substantiva Completiva Nominal. 

D) Oração Subordinada Adjetiva Restritiva. 

 

15. “Thomas Munte, neurologista da Universidade de Lubeck, na Alemanha, responsável pelo caso, diz que 

o objetivo inicial era tratar a depressão e que a perda de peso seria o "objetivo número dois" da cirurgia.” 

(linhas 25 a 29). É correto afirmar que o termo destacado no trecho do Texto exerce função morfológica 

de: 

A) Conjunção integrante. 

B) Conjunção concessiva. 

C) Pronome relativo. 

D) Partícula integrante do verbo. 

 

16. “O método não apenas ajudou a conter a depressão significativamente como teve outro impressionante 

resultado: (...)” (linhas 21 a 23). Assinale a alternativa correta acerca da função morfológica do termo 

destacado: 

A) Advérbio. 

B) Adjetivo. 

C) Pronome. 

D) Substantivo. 

 

17. “O método não apenas ajudou a conter a depressão significativamente como teve outro impressionante 

resultado: (...)” (linhas 21 a 23). É correto afirmar que o verbo destacado no trecho retirado do Texto se 

encontra no: 

A) Pretérito Imperfeito do Indicativo. 

B) Pretérito Perfeito do Indicativo. 

C) Particípio Passado. 

D) Presente do Indicativo. 
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Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso e, em seguida, assinale a alternativa que contém a ordem 

correta das respostas, de cima para baixo. 

De acordo com a Lei Orgânica de Bandeirante - SC: 

(__) - O servidor municipal será responsável civil, criminal e administrativamente pelos atos que praticar 

no exercício do cargo ou função ou a pretexto de exercê-lo; 

(__) - São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso 

público; 

(__) - É hipotético o direito à livre associação sindical. 

A) V-F-V. 

B) F-V-V. 

C) V-V-F. 

D) V-V-V.  

 

19. “A reunião para discutir mudanças no Nafta termina sem acordo. Acordo está sendo rediscutido após 

críticas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O presidente dos EUA, Donald Trump, que 

ameaçou repetidamente abandonar o pacto de US$ 1,2 trilhão a não ser que grandes mudanças sejam 

feitas.” 

O bloco econômico Nafta é composto por três países, são eles Estados Unidos: 

A) Canadá e México. 

B) México e Chile. 

C) Caribe e Canadá.  

D) Reino Unido e França. 

 

20. A Região Nordeste possui a maior costa litorânea do país e é formada por 9 (nove) estados. A única 

capital da região nordeste que não está situada no litoral é: 

A) Natal.  

B) Aracaju.  

C) Teresina. 

D) São Luís.  

 


