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 Estado de Santa Catarina 

Município de Descanso – 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 (Gabarito):  

 

 

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. Os casos de suspeita ou confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de 

notificação compulsória pelos serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária, bem 

como serão obrigatoriamente comunicados por eles a quaisquer dos seguintes órgãos, exceto: 

A) Conselho Nacional do Idoso. 

B) Autoridade Policial. 

C) Conselho de Saúde e Serviço Social. 

D) Ministério Público. 

 

02. Responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência correta: 

Constituem objetivos da Política Nacional de Saúde Integral da População Negra: 

(__) 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. 

(__) A inclusão da temática saúde da população negra nos processos de formação política das lideranças 

de movimentos sociais para o exercício da participação e controle social no SUS. 

(__) O desenvolvimento de processos de informação, comunicação e educação para contribuir com a 

redução das vulnerabilidades da população negra. 

A) V – F – F. 

B) V – V – F. 

C) F – V – V. 

D) F – F – V. 

 

03. Dando primazia ao discurso do paciente, Freud descobre que o inconsciente tem leis próprias, e 

que estas estão referidas a uma maneira própria a cada pessoa de dar conta do sexual. Ele passa do 

trauma para as fantasias, apontando para o seu núcleo: a castração. O Édipo é a sustentação 

simbólica do temor à castração. É à entrada do sujeito na cultura pela via da: 

A) Utilização de conceitos, para estabelecer distinção e semelhança entre as coisas. 

B) Interdição operada pelo pai enquanto no lugar de lei. 

C) Subjetividade, passando a inserir o sujeito em um grupo. 

D) Intensificação e certamente marcando um lugar de mortificação subjetiva. 

 

04. Pode-se afirmar que a psicanálise, com sua ética, denominada por Lacan como a ética do bem-

dizer, tem relação com: 

A) A linguagem e o sujeito. 
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B) A castração e o desejo. 

C) A implicação do sujeito com o seu padecimento. 

D) O nascimento e a procriação. 

 

05. Estudar o desenvolvimento é compreender o que é pertinente a cada faixa etária. Para esse 

entendimento existe a necessidade de conceber fatores de interação para com os mesmos, como: a 

hereditariedade, o crescimento orgânico; a maturação neurofisiológica; e a influência do meio 

sociocultural. Com relação a esses fatores, associe os dados da tabela abaixo e assinale a alternativa 

que traz a sequência correta: 

1 Aspecto físico-motor X Que abrange a capacidade do pensamento e do 

raciocínio. 

2 Aspecto intelectual Y Que abrange o crescimento orgânico. 

3 Aspecto afetivo-emocional Z Que se refere à maneira como o indivíduo reage 

diante de situações que envolvem outras 

pessoas. 

 

A) 1 – X; 2 – Y; 3 – Z. 

B) 1 – X; 2 – Z; 3 – Y. 

C) 1 – Y; 2 – X; 3 – Z. 

D) 1 – Y; 2 – Z; 3 – X. 

 

06. Analise os itens a seguir sobre a relação pais-filhos-comportamento: 

I - Compreendemos que a criança e o adolescente possuem modos particulares de se comportar, de agir 

e de sentir, e só podem ser compreendidos a partir da relação que é estabelecida entre eles e os adultos. 

II – Essa interação pais e filhos é instituída de acordo com as condições objetivas da cultura na qual se 

inserem. Condições históricas, políticas e culturais diferentes produzem transformações não só na 

representação social da criança e do adolescente, mas também na sua interioridade.  

III - Há uma correspondência entre a concepção de infância presente em uma sociedade, as trajetórias 

de desenvolvimento infantil, as estratégias dos pais para cuidar de seus filhos e a organização do 

ambiente familiar e escolar. 

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. 
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07. São características da Síndrome da Adolescência Normal, exceto: 

A) A busca de si mesmo e de identidade; tendência grupal; necessidade de intelectualizar e 

fantasiar. 

B) Crises religiosas; deslocação temporal; evolução sexual manifesta. 

C) Atitude social reivindicatória; contradições sucessivas em todas as manifestações da conduta. 

D) Aproximação progressiva dos pais; constantes flutuações do humor e do estado de ânimo. 

 

08. Quando um grupo se estabelece, uma série de fenômenos passa a atuar sobre as pessoas 

individualmente e, consequentemente, sobre o grupo. É o chamado processo grupal. Sobre os 

fenômenos do processo grupal definimos padrões grupais como: 

A) Resultado da aderência do indivíduo ao grupo, a fidelidade aos seus objetivos e a unidade nas 

suas ações. Todo grupo só consegue sobreviver se mantiver uma atração entre seus membros, 

assim, faz-se necessário certa pressão entre os membros para que nele permaneçam. 

B) As expectativas de comportamentos partilhados por parte dos membros do grupo. Essas 

normas de comportamento são estabelecidas com a especificação de atitudes ou 

comportamentos desejáveis por parte dos membros. 

C) Os elementos que estão relacionados com a escolha que cada indivíduo faz quando decide 

participar de um grupo e são importantes para garantir a adesão. 

D) A habilidade do líder para motivar e influenciar o grupo produz efeitos na atmosfera deste. 

 

09. O psiquiatra suíço-argentino Pichon Rivière (1907-1977) foi também um estudioso dos grupos. 

Ele desenvolveu uma nova abordagem, que resultou nos chamados grupos operativos. Para ele, o 

grupo é um conjunto restrito de pessoas, que, ligadas por constantes de tempo e espaço e articuladas 

por sua mútua representação interna, propõe-se, explícita ou implicitamente, a uma tarefa, que 

constitui sua finalidade. No entanto, não basta que haja um objetivo comum ou que tenha como 

finalidade uma tarefa, é preciso que essas pessoas façam parte de uma estrutura dinâmica chamada: 

A) Vínculo. 

B) Intimidade. 

C) Confiança. 

D) Adesão. 

 

10. Para Pichon Rivière, um grupo opera melhor quando há em seu conjunto de pessoas pertinência, 

afiliação, centramento na tarefa, empatia, comunicação, cooperação e aprendizagem. A pertinência 

pode ser vista como: 

A) A intensidade do envolvimento do indivíduo no grupo. 
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B) O eixo principal da cooperação, refere-se ao grau de interação com que um participante 

mantém o vínculo com o trabalho a ser efetuado. 

C) A qualidade da intervenção de cada um no grupo. 

D) O modo como o grupo pode ganhar força para operar cada vez mais significativamente. 

 

11. A proposta de inserção do Psicólogo na Estratégia Saúde da Família (ESF) busca: 

I - Atuar junto à comunidade, difundindo informações sobre saúde mental e fazendo uma identificação 

das pessoas portadoras de diabetes e hipertensão arterial com comprometimentos da doença. 

II - Possibilitar um espaço terapêutico para que as pessoas possam trocar experiências e desenvolver 

suas potencialidades, a fim de usá-las da forma mais adequada no atendimento de suas necessidades, 

esperando-se, com isso, beneficiar não apenas o seu quadro clínico, mas também despertá-las para seu 

potencial na construção de uma vida com mais qualidade. 

III - Atuar junto à equipe de ESF, colaborando com outros profissionais da Saúde, visando a integrar 

esforços, estimular a reflexão e a troca de informações sobre a população atendida, de modo a facilitar 

sua avaliação e evolução clínica. 

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. 

 

12. Os testes são instrumentos de medida que investigam amostras de comportamento e devem ser 

capazes de auxiliar na identificação de características de sujeitos. Para tanto, devem ser construídos 

com base científica e apresentar parâmetros psicométricos que de alguma forma atestem a 

confiabilidade e a representatividade do construto que está sendo medido. Nesse sentido, um teste 

bem-construído e padronizado oferece: 

A) Uma prática profissional importante para o psicólogo, tendo-se em vista que pode fornecer 

elementos de análise imprescindíveis para a atuação em diferentes campos. 

B) O estabelecimento de critérios para a construção de instrumentos com base em 

normalizações e estudos de padronização. 

C) Observação de pacientes em entrevistas e de outros registros elaborados pelo psicólogo ou 

indivíduos treinados por ele. 

D) A assistência necessária para a investigação de uma variedade de problemas práticos. 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 
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13. Analise a frase a seguir: “Aproximou-se da banca de jornal, bastante surpreso com a foto.” 

Acerca dos conhecimentos sobre emprego pronominal, assinale a alternativa correta referente ao 

pronome destacado: 

A) Trata-se de um pronome enclítico. 

B) Trata-se de um pronome proclítico. 

C) Trata-se de um pronome mesoclítico. 

D) Trata-se de um pronome equívoco. 

 

14. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase está empregado corretamente: 

A) As vendas à prazo aumentaram no Natal. 

B) O carro parou à beira do precipício. 

C) Maria levou bolo à um vizinho novo de seu bairro. 

D) Ele espera chegar à qualquer posição de prestígio na empresa em que trabalha. 

 

15. Analise a frase a seguir: “Será uma vida nova, começará hoje, não haverá nada para trás.” 

Com base no conhecimento sobre períodos compostos por orações coordenadas, assinale a 

alternativa correta: 

A) A frase representa um período composto por oração coordenada sindética explicativa. 

B) A frase representa um período composto por oração coordenada assindética. 

C) A frase representa um período composto por oração coordenada sindética aditiva. 

D) A frase representa um período composto por oração coordenada sindética conclusiva. 

 

16. Analise o trecho a seguir: “Mais de um reservaram lugar na primeira fila.” 

Analisando o trecho de acordo com a norma culta da Língua Portuguesa, é correto afirmar que nele 

há um erro de: 

A) Concordância verbal. 

B) Regência verbal. 

C) Ortografia. 

D) Concordância nominal. 

 

17. Analise o trecho a seguir: “Em setembro de 2015, o relator do processo, negou provimento ao 

recurso. Segundo ele, a norma que estipular o extorno dos créditos é inconstitucional por violar o 

princípio da não cumulatividade, “ocorrendo à saída do produto com incidência do imposto em 

quantificação reduzida da base correspondente, ausente o poder de escolha pelo contribuinte”.  

(Adaptado de JusBrasil, 26/02/2017) 

Assinale a alternativa cuja palavra destacada do texto se encontra com a grafia incorreta: 
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A) Estipular. 

B) Extorno. 

C) Reduzida. 

D) Incidência. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAIS 

 

18. Após a morte do jurista Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal em um acidente aéreo, quem 

foi indicado pelo atual presidente da república, Michel Temer, para ocupar o cargo? 

A) Dias Toffoli. 

B) Carmem Lúcia. 

C) Alexandre de Moraes. 

D) Luís Roberto Barroso. 

 

19. A lei orgânica de Descanso/SC afirma em seu artigo 177º que o município prestará assistência: 

A) Técnica e financeira as escolas comunitárias, filantrópicas ou confessionais, nos termos da lei. 

B) Jurídica e Técnica apenas as escolas comunitárias, nos termos da lei. 

C) Patrimonial e de segurança as escolas filantrópicas ou confessionais, nos termos da lei. 

D) Jurídica e personalizada somente as escolas confessionais, nos termos da lei. 

 

20. A colonização da cidade de Descanso/SC, teve início em 1934, com a chegada dos primeiros 

colonos, sendo na sua maioria de origem: 

A) Holandesa. 

B) Alemã. 

C) Polonesa. 

D) Norte americana. 

 


