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 Estado de Santa Catarina 

Município de São João do Oeste 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 002/2017 

 

 

                                                                                                                          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 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: 

 

• 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 03h, 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 os itens a seguir sobre as diretrizes da organização da assistência social: 

A Descentralização político-administrativa para os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios, e comando único das ações em cada esfera de governo. 

B Participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação 

das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 

C Primazia da responsabilidade do Estado na condução da política de assistência social 

em cada esfera de governo. 

D Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer 

natureza, garantindo-se equivalência às populações urbanas e rurais. 

  

São diretrizes da organização da assistência social de acordo com a Lei nº 8.742/93 os itens descritos 

em: 

A) A, B e C, apenas. 

B) A, C e D, apenas. 

C) B e C, apenas. 

D) A e D, apenas. 

 

02. É princípio da assistência social a supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as 

exigências de: 

A) Rentabilidade econômica. 

B) Políticas públicas. 

C) Projetos assistenciais. 

D) Proteção social não contributiva. 

 

03. Segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o castigo físico é ação de natureza 

disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou o adolescente que resulte 

em: 

A) Humilhação ou ameaça grave. 

B) Ameaça grave ou ridicularização. 

C) Sofrimento físico ou lesão. 

D) Ridicularização ou humilhação. 
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04. Os objetivos da gestão de pessoas são vários. Ela deve contribuir para a eficácia organizacional 

através dos seguintes meios:  

I - Ajudar a organização a alcançar seus objetivos e realizar sua missão; proporcionar competitividade 

à organização. 

II - Proporcionar à organização pessoas bem treinadas e bem motivadas. 

III - Aumentar a autorrealização e satisfação das pessoas no trabalho. 

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. De acordo com as responsabilidades do setor de recursos humanos, o conjunto de técnicas e 

procedimentos que visa atrair candidatos potencialmente qualificados e capazes de ocupar cargos 

na organização é denominado: 

A) Descrição de cargos. 

B) Seleção. 

C) Recrutamento. 

D) Treinamento e desenvolvimento. 

 

06. Com relação ao recrutamento interno considere os itens a seguir: 

A Não requer socialização organizacional de novos membros. 

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

C Custa financeiramente menos do que fazer o recrutamento externo. 

D Ideal para a situação de estabilidade e pouca mudança ambiental. 

E Mantém e conserva a cultura organizacional existente. 

 

São desvantagens do recrutamento interno os itens descritos em: 

A) A, B e C, apenas. 

B) D e E, apenas. 

C) B, C e D, apenas. 

D) B e E, apenas. 

 

07. Considere os conceitos de desenvolvimento intelectual trazidos por Piaget, responda verdadeiro 

(V) ou falso (F) e assinale a alternativa que traz a sequência correta: 
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(__) O desenvolvimento intelectual envolve uma equilibração progressiva, uma passagem contínua de 

um estado de menor equilíbrio para um estado de equilíbrio superior. Assim, do ponto de vista da 

inteligência, é fácil se opor à instabilidade e incoerência relativas às ideias infantis à sistematização de 

raciocínio no adulto. 

(__) Piaget trata como igualmente cognitivas todas as fases do desenvolvimento, postulando que este se 

deve ao processo de desequilíbrio/reequilibração, que permite a assimilação do conhecimento e a 

aprendizagem. 

(__) O conceito de assimilação é central na discussão de desenvolvimento intelectual, porque é através 

dela que o sujeito retira do ambiente as informações que passam a fazer parte de sua organização 

psíquica e é a partir do que foi assimilado que ele desconstrói percepções mais organizadas e realiza 

ações menos eficazes e adaptativas. 

A) V – F – F. 

B) V – V – F. 

C) F – V – V. 

D) F – F – V. 

 

08. Por _______________________ entende-se o conjunto de instrumentos pedagógicos que podem ser 

utilizados para o reconhecimento de diferentes habilidades dos alunos em diversas áreas do 

conhecimento, considerando as especificidades das altas habilidades/superdotação. 

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

A) Dependência. 

B) Comprometimento. 

C) Identificação. 

D) Tarefa. 

 

09. Considere os tipos de altas habilidades na tabela a seguir e suas características e assinale a 

alternativa que traz a sequência correta: 

1 Tipo Criativo A Relaciona-se às seguintes características: 

originalidade, imaginação, capacidade para 

resolver problemas de forma diferente e 

inovadora, sensibilidade para as situações 

ambientais, podendo reagir e produzir 

diferentemente e, até de modo extravagante; 

sentimento de desafio diante da desordem de 
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fatos; facilidade de auto-expressão, fluência e 

flexibilidade. 

2 Tipo Talento Especial B Revela capacidade de liderança e caracteriza-se 

por demonstrar sensibilidade interpessoal, 

atitude cooperativa, sociabilidade expressiva, 

habilidade de trato com pessoas diversas e 

grupos para estabelecer relações sociais, 

percepção acurada das situações de grupo, 

capacidade para resolver situações sociais 

complexas, alto poder de persuasão e de 

influência no grupo. 

3 Tipo Psicomotor C Pode-se destacar tanto na área das artes 

plásticas, musicais, como dramáticas, literárias 

ou cênicas, evidenciando habilidades especiais 

para essas atividades e alto desempenho 

4 Tipo Social D Destaca-se por apresentar habilidade e 

interesse pelas atividades psicomotoras, 

evidenciando desempenho fora do comum em 

velocidade, agilidade de movimentos, força, 

resistência, controle e coordenação motora. 

 

A) 1 – A; 2 – B; 3 – C; 4 – D. 

B) 1 – A; 2 – C; 3 – D; 4 – B. 

C) 1 – B; 2 – A; 3 – C; 4 – D. 

D) 1 – B; 2 – D; 3 – A; 4 – C. 

 

10. A abordagem psicodinâmica refere-se a uma compreensão do psiquismo em seus processos 

dinâmicos, orientando o trabalho em direção ao insight. A abordagem está fundamentada nos 

princípios da teoria psicanalítica, cuja técnica visa elaborar e resolver conflitos intrapsíquicos a 

serviço da reestruturação, reorganização e desenvolvimento da personalidade. Sob essa perspectiva, 

o sintoma consiste em: 

A) Uma comunicação simbólica sobre a natureza e a extensão do conflito subjacente. 

B) Uma definição conceitual única e precisa, que tem por objetivo de auxiliar os pacientes a 

compreender os significados. 

C) Determinação inconsciente de desejos, motivações ou medos no plano da ação. 
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D) Alternativas mais adaptadas para lidar com o sofrimento psíquico. 

 

11. A habilidade para sentir na perspectiva do aluno é a condição facilitadora de aprendizagem 

denominada: 

A) Congruência. 

B) Incongruência. 

C) Empatia. 

D) Respeito. 

 

12. De acordo com Rogers, o homem é arquiteto de si mesmo, consciente de sua incompletude 

interior e exterior, um ser em transformação e um agente transformador da realidade. A ênfase está 

no processo e não nos estados finais de ser, por isso não aceita um projeto de planificação social, o 

controle e manipulação das pessoas. O importante é a qualidade de relacionamento interpessoal que 

irá possibilitar aos indivíduos a: 

A) Subjetividade. 

B) Acumulação. 

C) Interpessoalidade. 

D) Autorrealização. 

 

13. O enfraquecimento ou perda dos movimentos nas funções vitais são achados semiológicos que 

determinam as neuroses classificando-as em: 

A) Comas. 

B) Adinamias. 

C) Espasmos sem febre. 

D) Vesânias. 

 

14. Segundo Freud, o meio pelo qual a neurose obsessiva expressa seus pensamentos secretos, a 

linguagem da neurose obsessiva, é por assim dizer um dialeto da linguagem histérica, mas em relação 

ao qual se deveria conseguir mais facilmente empatia, pois se aparenta mais com: 

A) O dialeto histérico do que com nosso pensar consciente. 

B) Narrativas do trauma e da alienação da alma do que dispensáveis para definir a perversão. 

C) Os sintomas baseados no modelo de um elemento intrusivo do que uma alteridade que não 

pode ser reconhecida pelo próprio aparelho psíquico. 

D) Ideias substitutivas ou objetos do que forma sintomas. 
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15. Quanto à etiologia dos transtornos mentais, a psicanálise acredita que a psicose se origine de um 

recalque do real e do processo de investimento narcísico do eu, enquanto a neurose se origina de um 

recalque do ego contrapondo-se ao instinto proveniente do: 

A) Superid. 

B) Id. 

C) Ego. 

D) Superego. 

 

16. De acordo com as teorias lacanianas a diferença sintomatológica básica entre neurose e psicose 

se dá, sendo ambos “mártires do inconsciente”, na projeção do discurso, uma vez que: 

A) O psicótico faz o seu testemunho de forma compreensiva, enquanto o testemunho do 

neurótico se faz de forma expressiva. 

B) O psicótico faz o seu testemunho de forma expressiva, enquanto o testemunho do neurótico 

se faz de forma compreensiva. 

C) O psicótico faz o seu testemunho de forma encoberta, enquanto o testemunho do neurótico se 

faz de forma explícita. 

D) O psicótico faz o seu testemunho de forma explícita, enquanto o testemunho do neurótico se 

faz de forma encoberta. 

 

17. Sobre a formação patológica, é possível distinguir os dois tipos principais de transtornos mentais a 

partir de teorias psicanalíticas, que propõe essa alteração no psiquismo humano ideal, que podem 

posteriormente vir a desencadear reações patológicas. Enquanto há um distanciamento da realidade 

na neurose___________________________, encontramos uma fuga de realidade na psicose 

_________________________. 

Completa corretamente as lacunas do texto a alternativa: 

A) Recalque; foraclusão. 

B) Rejeição; intolerância. 

C) Foraclusão; rejeição. 

D) Intolerância; recalque. 

 

18. Melanie Klein (1970) desenvolveu uma abordagem distinta, mas também fundamentada nas 

teorias de Sigmund Freud. Klein acreditava que as atividades lúdicas da criança eram tão importantes 

quanto as associações livres da terapia com adultos. Desta forma, poderiam ser interpretadas para a 

criança. Esta abordagem foi denominada de Ludoanálise e buscava reduzir a: 

A) Fobia da criança. 
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B) Ansiedade da criança. 

C) Depressão da criança. 

D) Hiperatividade da criança. 

 

19. “Entende os grupos como um sistema em constante interação, complementação e suplementação. 

Deste modo, a modificação de um elemento afetará necessariamente o sistema como um todo, ou seja, 

todos os envolvidos. A terapia de família é um exemplo da utilização deste tipo de modelo.” 

Os grupos com objetivos psicoterápicos devem ser apoiados em um referencial teórico-técnico. Com 

relação à esse referencial, o texto traz o modelo denominado: 

A) Corrente psicodramática. 

B) Teoria sistêmica. 

C) Corrente cognitivo-comportamental. 

D) Corrente psicanalítica. 

 

20. Para Vygotsky, o pensamento por conceitos é o passo a uma forma nova e superior de atividade 

intelectual, um modo novo de conduta e a chave de todo o problema do desenvolvimento do 

pensamento. A formação de conceitos, na adolescência, se encontra no centro do desenvolvimento 

do pensamento e trata-se de: 

A) Um processo de extinção dos velhos interesses e o desenvolvimento dos novos. 

B) Um processo que representa na realidade as autênticas mudanças revolucionárias tanto no 

conteúdo como nas formas de pensamento. 

C) Características determinantes do desenvolvimento humano pautadas na hereditariedade. 

D) Um processo de mudanças biológicas, naturais, caracterizadas por consequentes síndromes 

devido aos “hormônios que estão à flor da pele”. 

 

 

QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

(Leia o texto abaixo para responder as próximas oito (08) questões): 
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21. “Mas acabou se radicalizando.” (linhas 13 e 14). No trecho em destaque, o autor declara a 

consequência da conversão de Davis ao islamismo. No contexto em que se insere, a palavra 

“radicalizando” (linha 14) tem como melhor significado: 

A) Tornar-se tão completo quanto possível. 

B) Adquirir muita destreza, habilidade e coragem por ser difícil, violento ou perigoso. 

C) Ser sequaz diante de ideias, posições políticas e opiniões. 

D) Encontrar-se distante do que é considerado normal ou tradicional. 

 

22. Assinale a alternativa em cujo trecho retirado do Texto foi utilizado o recurso da referência para 

a manutenção da coesão textual: 

A) “...Aines Davis é parte de uma tendência preocupante de criminosos comuns europeus (...)” 

(Linhas 3 e 4). 

B) “Ele chegou a ser condenado diversas vezes por sua atuação como traficante.” (Linhas 8 a 10). 

C) “Após ser preso em 2006 por porte ilegal de arma(...)” (Linhas 11 e 12). 
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D) “Aine Davis representa uma tendência preocupante de criminosos comuns (...)” (Linhas 14 a 

16). 

 

23. “...Aines Davis é parte de uma tendência preocupante de criminosos comuns europeus que se tornam 

jihadistas violentos.” (Linhas 3 a 5). Analisando sintaticamente o período acima, pode-se afirmar que 

o sujeito do verbo “tornam” (linha 5) é: 

A) “jihadistas violentos”. 

B) “Aines Davis”. 

C) “que”. 

D) Indeterminado. 

 

24. “...dizendo à Justiça britânica que as histórias sobre sua atuação como extremista eram falsas.”. 

Analisando-se a partícula “que” destacada no trecho acima, assinale a alternativa que preenche 

corretamente as lacunas da afirmação abaixo: 

A partícula “que” em destaque introduz uma ____________________ e classifica-se morfologicamente como 

_____________________. 

A) Oração subordinada substantiva subjetiva; objeto indireto. 

B) Oração subordinada adjetiva restritiva; objeto direto. 

C) Oração subordinada substantiva objetiva direta; conjunção integrante. 

D) Oração subordinada adjetiva restritiva; pronome relativo. 

 

25. Analise a oração abaixo retirada do Texto e assinale a alternativa na qual a conversão para a voz 

passiva foi efetuada de maneira correta: 

“...se converteu ao islã (...)” (Linha 13). 

A) “...foi convertido ao islã (...)”. 

B) “...converteu a si mesmo ao islã (...)”. 

C) “...converteu-se ao islã (...)”. 

D) Não é possível a conversão para a voz passiva. 

 

26. No Texto, há erro gramatical relacionado à pontuação. Para que ele seja corrigido, é necessário 

efetuar a seguinte alteração: 

A) Supressão da vírgula presente imediatamente depois de “crimes” (linha 13). 

B) Substituição da vírgula presente imediatamente após “arma” (linha 12) por travessão. 

C) Acréscimo de vírgula imediatamente após a expressão “comuns” (linha 16). 

D) Acréscimo de vírgula imediatamente após o termo “vezes” (linha 9). 
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27. “Fui para a Síria porque há opressão no meu país”. É correto afirmar que o termo “opressão” da 

frase acima exerce a mesma função sintática que o seguinte termo retirado do Texto: 

A) “drogas” (linha 6). 

B) “armado” (linha 6). 

C) “diversas vezes” (linha 9). 

D) “de crimes” (linhas 12 e 13). 

 

28. A oração sublinhada no trecho abaixo, retirado do Texto, é classificada sintaticamente como: 

“Fui para a Síria porque há opressão no meu país” (linhas 24 e 25). 

A) Oração coordenada explicativa. 

B) Oração subordinada adverbial conformativa. 

C) Oração subordinada adverbial causal. 

D) Oração subordinada adjetiva explicativa. 

 

29. Assinale a alternativa na qual o verbo ou locução verbal sublinhada da frase indica uma ação real 

anterior a outra ação passada: 

A) Quando puder, irei ao mercado. 

B) Se fosse à festa, teríamos nos encontrado. 

C) As portas se abriram; ela tinha chegado. 

D) Espero que não a tenha irritado. 

 

30. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto abaixo (adaptado de O 

Globo, 10/05/2017), na ordem em que aparecem: 

“Foram comparadas _______________ condições ali com _________________ da polêmica prisão americana na 

Baía de Guantânamo, em Cuba.” 

A) às; à. 

B) as; as. 

C) a; a. 

D) as; à. 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 
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31. O ciberataque que atingiu diversos países no dia (12) do mês de maio do corrente ano, é sem 

precedentes e exigirá investigação internacional para a identificação dos culpados, informa a Europol, 

o serviço europeu de polícia. 

A onda de ataques atingiu quase uma centena de países em todo o mundo, afetando o funcionamento 

de muitas empresas e organizações, como hospitais britânicos, a gigante espanhola Telefónica e a 

empresa francesa Renault. No Brasil, empresas e órgãos públicos de 14 estados mais o Distrito Federal 

também foram afetados. (Fonte adaptada: http://g1.globo.com >acesso em 13 de maio de 2017) 

No ataque acima mencionado, os hackers "sequestram" dados dos computadores afetados, não 

deixando que os usuários os acessem. Para devolver o acesso aos dados às empresas e aos órgãos 

atingidos os hackers solicitaram o pagamento de “resgate” em moeda virtual chamada de: 

A) Kaspersky. 

B) Bitcoins. 

C) WannaCry. 

D) Forcepoint. 

 

32. Complete a lacuna corretamente: 

O cantor e compositor _________________________ faleceu aos setenta anos no Rio Grande do Sul, no dia 30 

de abril de 2017. Dentre os seus grandes sucessos, estão às canções “apenas um rapaz latino-

americano” e “medo de avião”. 

A) Belchior. 

B) Kid Vinil. 

C) Cauby Peixoto. 

D) Almir Guineto. 

 

33. São respectivamente as capitais do Tocantins e de Roraima: 

A) Palmas e Boa Vista. 

B) Rio Branco e Palmas. 

C) Palmas e Porto Velho. 

D) Boa Vista e Porto Velho  

 

34. Em discurso, Trump apela a líderes muçulmanos por luta contra o radicalismo islâmico. 

O presidente americano Donald Trump fez no dia 21 de Maio de 2017 em Riad, na Arábia Saudita, um 

apelo aos líderes muçulmanos para que lutem contra o "extremismo islamista", em discurso sobre o islã 

muito aguardado em todo o mundo. (Fonte adaptada: g1.globo.com > acesso em 22 de maio de 2017) 

Trump afirmou, no discurso mencionado acima, quanto ao terrorismo: 
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A) Não é uma batalha entre diferentes religiões, mas sim entre o bem e o mal. 

B) Trata-se de uma batalha entre diferentes religiões, por isso o Islã deve ser banido do mundo. 

C) O terrorismo do islamismo apenas terá fim quando não houver mais petróleo para financiá-

lo. 

D) Trump insistiu na necessidade de que os países da Europa e do Golfo, tenham um papel mais 

ativo financeiramente contra o terrorismo. 

 

35. Segundo o disposto na Lei Orgânica do Município de São João do Oeste – SC: 

Artigo 103: O Município prestará assistência social rotineira a quem dela precisar. 

§ 3º. Para a execução do previsto neste artigo, serão adotadas, entre outras as seguintes medidas: 

I - Orientação às famílias numerosas e sem recursos; 

II - Ação contra os males que são instrumentos da dissolução da família; 

III - Estímulo aos pais e às organizações sociais para a formação moral, cívica, física e intelectual da 

juventude; 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 


