
 

 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

MUNICÍPIO DE JUPIÁ 

PROCESSO SELETIVO 01/2017  

CADERNO DA PROVA OBJETIVA 

 

 

CARGO: PSICOLOGO 

 

 

CANDIDATO: ________________________________________  

 

 

 

 

FICA TERMINANTEMENTE PROIBIDO AOS CANDIDATOS: 

 

 

 Comunicar-se com outros candidatos.  

 Fazer qualquer tipo de consulta ou uso de equipamentos eletrônicos.  

 Sair com material referente à prova.  

 Ausentar-se do local da prova sem o acompanhamento de um fiscal. 

 

 

ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 

 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha.  

02 - Verifique se o caderno contém: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, etc. 

Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno.  

03 - Cada questão do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C – D). Apenas 01 (uma) 

resposta é correta. Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem 

resposta. Se isso acontecer, a questão será anulada.  

04 - Para marcar as respostas definitivas no seu CARTÃO RESPOSTA do tipo MÚLTIPLA ESCOLHA, use caneta 

esferográfica com tinta preta ou azul. NÃO utilize caneta com tinta vermelha ou lápis.  

05 - Ao receber o CARTÃO RESPOSTA preencha-o corretamente.  

06 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma.  

07 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA 

PROVA SERÁ ANULADA.  

08 – Trinta minutos após o início das provas, você poderá retirar-se da sala SEM LEVAR ESTE CADERNO.  

09 - Em nenhuma hipótese, o candidato poderá levar o Caderno de Provas e/ou o Cartão de Resposta.  

10 - No encerramento das provas, há necessidade de pelo menos três candidatos presentes na sala. Isso faz parte das 

normas para transparência na fiscalização do Processo Seletivo.  

11. A duração da prova será de Duas Horas. 



  



 
1) São acentuadas as palavras terminadas em ditongo 

crescente (seguidos ou não de “s”) EXCETO: 

 

a) Sábio 

b) Planície 

c) Tênues 

d) Úteis 

 

2) Na frase abaixo, qual o grau correto da flexão do 

grau dos substantivos: 

 

“O HOMENZARRÃO vivia tranquilo em seu 

CASARÃO, em companhia do seu GARRAFÃO”. 

 

a) Grau aumentativo analítico 

b) Grau aumentativo sintético 

c) Grau diminutivo sintético 

d) Grau diminutivo analítico 

 

3) “ Amor MEU, namorada MINHA, serás para 

sempre o MEU sonho de amor”. As palavras em 

destaque na frase são: 

 

a) Pronomes indefinidos 

b) Pronomes possessivos 

c) Pronomes demonstrativos 

d) Pronomes de tratamento 

 

4) Estão em PRIMEIRA, SEGUNDA E TERCEIRA 

conjugação verbal, sequencialmente, os verbos de que 

alternativa? 

 

a) Amar, perder, partir 

b) Partir, perder, amar 

c) Perder, amar, partir 

d) Amar, partir, perder 

 

5) O uso de crase está incorreto em que 

alternativa? 

 

a) Maria não irás àquela festa. 

b) Esta piada é semelhante à que meu avô contou. 

c) O trem chegou às 18h. 

d) Admirei os quadros à óleo. 

 

6) Patricia almoça em uma cantina que serve almoço a 

quilo ao valor de R$ 18,00. Se ela serve em seu prato 

400g, quanto ela irá gastar em seu almoço? 

 

a) Patricia irá gastar em seu almoço R$ 1,80. 

b) Patricia irá gastar em seu almoço R$ 10,20. 

c) Patricia irá gastar em seu almoço R$ 7,20. 

d)Patricia irá gastar em seu almoço R$ 5,20. 

 

7) Numa confeitaria ¼ da produção corresponde a 20 

tortas de chocolate. Quantas tortas representam 80% 

da produção total dessa confeitaria? 

 

a) Representam 64 tortas.  

b) Representam 900 tortas. 

c)  Representam 48 tortas. 

d) Representam 36 tortas. 

  

8) Na operação 398 X 0,7, assinale a afirmação 

CORRETA. 

 

a) O produto é menor que 398. 

b) O produto é diferente de 278,6. 

c) O produto é maior que 398. 

d) O produto é igual a 398. 

 

09) Qual é o menor município do estado de Santa 

Catarina em extensão territorial? 

 

a) Santiago do Sul; 

b) Pombinhas; 

c) Palhoça; 

d) Coronel Martins. 

 

10) Quem é o atual presidente da câmara de 

vereadores de Jupiá-SC? 

 

a) Dirceu Ribeiro de Cândido; 

b) Claudio Barbosa; 

c) Valdelírio Locatelli da Cruz; 

d) Darci Moschen. 

 

11) Segundo a teoria de Jean Piaget (1896-1980), 

auto-organização envolve duas tendências 

complementares, sendo elas:  

 

a) Uma para a organização e outra para a 

adaptação. 

b) Uma para organização e outra para 

integração. 

c) Uma para adaptação e outra para integração. 

d) Uma para integração e outra para 

estruturação. 

 

12) A Epistemologia Genética defende que o 

indivíduo passa por várias etapas de desenvolvimento 

ao longo da sua vida. O desenvolvimento é observado 

pela sobreposição do equilíbrio entre a: 

 

a) Assimilação e a acomodação, resultando em 

adaptação. 

b) Assimilação e a adaptação, resultando em 

acomodação. 

c) Acomodação e adaptação, resultando em 

assimilação. 

d) Acomodação e integração, resultando em 

assimilação. 

 

13) “Este teste é aplicado quase sempre quando se 

vai tirar habilitação para dirigir (carteira de 

motorista). É aquele teste que se tem que riscar uma 

folha enquanto o psicólogo tampa a visão. É um teste 

de personalidade indireto. O teste não mede a 

habilidade motora. É um teste de personalidade. Uma 

das dicas do manual do teste é que o psicólogo deve 

dizer que é um teste de coordenação motora, mas não 

é.” 

 

Com relação aos testes psicológicos, o texto acima 

discorre sobre o: 

 

a) Teste BPR – raciocínio espacial. 



 
b) NEO-PI-R. 

c) Psicodiagnóstico Miocinético – PMK. 

d) Teste de Atenção Dividida – AD. 

 

14) A escala de _______ diz respeito à forma como a 

pessoa controla, regula e direciona seus impulsos. 

Está ligada a planejamento, controle. Pessoas com alto 

escore são controladas, determinadas e gostam de 

ordem. 

 

Completa corretamente a lacuna do texto a alternativa: 

 

a) Abertura. 

b) Conscienciosidade. 

c) Amabilidade. 

d) Extroversão. 

 

15) Considere os itens a seguir que abordam as 

escalas de testagem psicológica: 

 

I - Esta escala é uma escala de controle. Ela serve 

apenas para ver se o candidato está entendendo o 

teste ou se está respondendo certo. São afirmações 

óbvias como, por exemplo, “Sou a pessoa mais 

famosa do mundo” (claro que não, logo a resposta 

deve ser 1 – Nunca / Certamente não) ou “Tenho 

poder de controlar as condições do tempo”. Responda 

nos extremos – ou seja, de a resposta óbvia para o 

sentido mais simples da afirmativa. Se o candidato 

responder muitas respostas erradas, seu teste pode 

ser considerado inválido. 

 

II - Mede a tendenciosidade nas respostas. Quanto 

mais elevado o escore, maior foi à tendência do 

sujeito em responder às afirmações de forma 

socialmente desejável, com distorções sistemáticas, 

buscando a descrição de uma “personalidade 

utópica”. São exemplos os itens “Minha memória é 

infalível”, “Sou perfeito em tudo que faço” e 

“Desconheço leis brasileiras”. Claro que ninguém 

tem a memória infalível, é perfeito em tudo que faz ou 

não desconhece nenhuma lei. Responder de maneira 

diferente seria querer parecer algo que não é. 

Questões deste tipo devem ser respondidas de forma 

sincera. Esta também é uma escala de controle. 

 

Baseado nos itens acima é correto afirmar que: 

 

a) I refere-se à escala de Confiança e II refere-

se à escala de Ordem. 

b) I refere-se à escala de Conformidade e II 

refere-se à escala de Atividade. 

c) I refere-se à escala de Validação e II refere-se 

à escala de Desejabilidade Social. 

d) I refere-se à escala de Autoconfiança e II 

refere-se à escala de Enfrentamento. 

 

16) Com relação à avaliação psicológica das 

alterações do pensamento, define-se interceptação de 

pensamento quando: 

 

a) O paciente, ao relatar algo, no meio de uma 

conversa, brusca e repentinamente interrompe seu 

pensamento, sem qualquer motivo aparente. 

b) O pensamento flui de forma muito acelerada, 

uma ideia se sucedendo à outra rapidamente. 

c) O indivíduo tem a nítida sensação de que seu 

pensamento foi roubado de sua mente, por uma força 

ou ente estranho, por uma máquina, uma antena, etc. 

d) Há certa latência entre as perguntas 

formuladas e as respostas. Ocorre principalmente nas 

depressões graves. 

 

17) “É a designação cunhada por Bleuler (1985) para 

a desorganização do pensamento encontrada em certas 

formas de esquizofrenia. Os pensamentos passam 

progressivamente a não seguir uma sequência lógica e 

bem organizada, e os juízos não se articulam de forma 

coerente uns com os outros. Em fase inicial, a 

incoerência pode ser discreta, ainda sendo possível 

captar aquilo que o indivíduo quer comunicar. Com o 

agravamento do processo patológico, o pensamento 

pode tornar-se totalmente incoerente e 

incompreensível.” 

 

Com relação às alterações na forma de pensamento, o 

texto traz a definição para: 

 

a) Fuga de ideias. 

b) Descarrilhamento de pensamento. 

c) Desagregação de pensamento. 

d) Dissociação do pensamento. 

 

18) Muitos transtornos mentais acompanham ideias 

prevalentes ou sobre valoradas. Com relação a essa 

associação aos transtornos mentais, considere a tabela 

a seguir e assinale a alternativa correta: 

 

 Transtorno 

Mental 

 Ideia sobrevalorada 

típica 

1 Dismorfofobia X “Tenho uma forte 

sensação de que estou 

muito gorda.” 

2 Apotemnofilia Y “Meu nariz é 

disforme, enorme e 

muito feio.” 

3 Estado paranoide W “A companhia de 

seguros me deve 

milhões de reais como 

compensação.” 

4 Anorexia Z “Tenho a nítida 

sensação de que 

minha perna não me 

pertence. Teria de ser 

amputada para me 

sentir confortável.” 

 

a) 1 – Z; 2 – Y; 3 – W; 4 – X. 

b) 1 – Y; 2 – Z; 3 – W; 4 – X. 

c) 1 – X; 2 – Z; 3 – W; 4 – Y. 

d) 1 – Y; 2 – W; 3 – Z; 4 – X. 

 

19) Analise sobre a Educação em Saúde: 

 

(__) A prática de saúde, enquanto prática educativa 

tem por base o processo de capacitação de indivíduos 

e grupos para atuarem sobre a realidade e 



 
transformá-la; a prática educativa parte do princípio 

de respeitar o universo cultural das pessoas e as 

formas de organização da comunidade, considera que 

todas as pessoas acumulam experiências, valores, 

crenças, conhecimentos e são detentoras de um 

potencial para se organizar e agir. 

 

(__) A Educação em Saúde se constitui como um 

conjunto de práticas pedagógicas e sociais, de 

conteúdo técnico, político e científico, que no âmbito 

das práticas de atenção à saúde deve ser vivenciada e 

compartilhada pelos trabalhadores da área, pelos 

setores organizados da população e consumidores de 

bens e serviços de saúde e de saneamento ambiental. 

 

(__) A Educação em Saúde é uma prática unicamente 

ambiental, cujo processo contribui para a formação 

da consciência crítica das pessoas a respeito dos 

problemas ambientais, a partir da realidade. 

 

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para 

as falsas: 

 

a) F-V-V. 

b) V-F-F. 

c) F-F-V. 

d) V-V-F. 

 

20) Define-se como Sistema de Planejamento do 

Sistema Único de Saúde – PlanejaSUS – a atuação 

contínua, articulada, integrada e solidária das áreas de 

planejamento das três esferas de gestão do SUS. O 

PlanejaSUS tem por objetivo geral: 

 

a) Propor metodologias e modelos de 

instrumentos básicos do processo de planejamento, 

englobando o monitoramento e a avaliação, que 

traduzam as diretrizes do SUS, com capacidade de 

adaptação às particularidades de cada esfera 

administrativa. 

b) Promover a institucionalização, fortalecendo 

e reconhecendo as áreas de planejamento no âmbito 

do SUS, nas três esferas de governo, como 

instrumento estratégico de gestão do SUS. 

c) Coordenar o processo de planejamento no 

âmbito do SUS, tendo em conta as diversidades 

existentes nas três esferas de governo, de modo a 

contribuir – oportuna e efetivamente – para a sua 

consolidação e, consequentemente, para a 

resolubilidade e qualidade da gestão e da atenção à 

saúde. 

d) Implementar e difundir uma cultura de 

planejamento que integre e qualifique as ações do 

SUS nas três esferas de governo, com vistas a 

subsidiar a tomada de decisão por parte de seus 

gestores. 

 


