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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Guarujá do Sul 
Edital de Processo Seletivo nº 01/2019 

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

PSICÓLOGO 
 

TIPO DE PROVA: 01 
 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou 

azul, feita de material transparente. 

 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.  

 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. 

 Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta certa. 

 A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 

 Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão de Resposta: 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da 

questão.  

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão 

Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas.  

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de 

aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

 

BOA PROVA! 

___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Rascunho do gabarito: 

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 Especifico 
 

01. O fenômeno é considerado patológico a partir do momento em que é disfuncional, produz 

sofrimento para o próprio indivíduo ou para o seu grupo social, base para identificação da normalidade: 

A) Subjetiva. 

B) Funcional. 

C) Estatística. 

D) Como bem estar. 

 

02. O homem é visto como um conjunto de comportamentos observáveis, verificáveis, que são regulados 

por estímulos específicos e gerais, e por certas leis e determinantes do aprendizado na visão: 

A) Comportamental. 

B) Cognitivista. 

C) Psicanalítica. 

D) Existencialista. 

 

03. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“A psicopatologia ___________________ enfatiza os aspectos cerebrais, neuroquímicos ou neurofisiológicos das 

doenças e dos sintomas mentais. A base de todo transtorno mental são alterações de mecanismos neurais 

e de determinadas áreas e circuitos cerebrais.” 

A) Cultural. 

B) Dimensional. 

C) Biológica. 

D) Social. 

 

04. Sobre o diagnóstico psicopatológico, conflitos conscientes e inconscientes implicados no caso 

específico, mecanismos de defesa, ganho secundário, aspectos transferenciais são utilizados para: 

A) Confiabilidade e validade do diagnóstico em psiquiatria. 

B) Formulação dinâmica do caso. 

C) Formulação diagnóstica cultural. 

D) Diagnóstico de Distúrbios Somáticos Associados. 

 

05. I. A especificidade de um novo procedimento diagnóstico está relacionada à capacidade desse 

procedimento de detectar casos verdadeiros incluídos na categoria diagnóstica. II. Já a sensibilidade do 

procedimento refere-se à capacidade de identificar verdadeiros “não-casos” em relação à categoria 

diagnóstica que se pesquisa. 

Sobre o trecho acima: 

A) Apenas a frase I está correta. 

B) Apenas a frase II está correta. 

C) As frases I e II estão corretas. 

D) As frases I e II estão incorretas. 
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06. A psicopatologia seria, então, uma ciência autônoma, porque, em seu campo de estudo, entra uma 

série de fenômenos especiais que não representam simples alterações quantitativas do normal 

caracterizando a: 

A) Psicopatologia como patologia do psicológico. 

B) Psicopatologia como psicologia (especial) do patológico. 

C) Psicopatologia como semiologia psiquiátrica. 

D) Psicopatologia como propedêutica psiquiátrica. 

 

07. São características individuais das crianças e dos adolescentes resilientes, exceto: 

A) Atraente, sociável, descontraído. 

B) Bom funcionamento intelectual. 

C) Eficiência pessoal, autoconfiante, autoestima alta. 

D) Vínculos com adultos pró-sociais fora da família. 

 

08. Um ambiente escolar protetor ou experiências bem-sucedidas nos estudos, esportes ou na música, 

ou com outras crianças ou adultos podem ajudar a compensar uma vida destrutiva no lar 

caracterizando: 

A) O temperamento da criança. 

B) A personalidade da criança. 

C) Experiências compensadoras. 

D) Habilidades e competências. 

 

09. Sobre os sintomas da Bulimia nervosa, responda verdadeiro (V) ou falso (F) e assinale a alternativa 

que traz a sequência correta: 

(__) - Cáries dentárias devido ao vômito autoinduzido; 

(__) - Compulsão alimentar; 

(__) - Transtorno da alimentação caracterizado pela autoinanição. 

A) V – V – F. 

B) V – F – F. 

C) F – V – V. 

D) F – F – V. 

 

10. São fatores de risco para abuso de drogas na adolescência, exceto: 

A) Fracasso escolar e falta de compromisso com a educação. 

B) Rejeição dos pais. 

C) Problemas de comportamento precoces e persistentes, particularmente a anedonia. 

D) Controle fraco dos impulsos e uma tendência a buscar sensações fortes. 

 

11. Na moralidade pré-convencional: 

A) As pessoas internalizaram os padrões das figuras de autoridade. 

B) As pessoas se preocupam em ser “boas”, agradáveis com os outros e em manter a ordem social. 

C) As pessoas obedecem a regras para evitar punição ou obter recompensas, ou agem por interesse 

pessoal. 

D) É normalmente alcançado depois dos 10 anos de idade. 
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12. Kohlberg, baseando-se em Piaget, pôs em vigor uma profunda mudança na maneira como vemos o 

desenvolvimento moral. Em vez de considerar a moralidade apenas como a aquisição de controle sobre 

os impulsos autogratificantes, os investigadores agora estudam como as crianças e os adultos baseiam 

os julgamentos morais em sua crescente compreensão do: 

A) Preceito religioso. 

B) Mundo social. 

C) Princípio ético. 

D) Sentimento pessoal. 

 

Questões de Língua Portuguesa 
 

INSTRUÇÃO: As questões de nº 13 a nº 17 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las.  

 

(TEXTO) 

 
 

13. “Junto com clássicos como ‘cenouras melhoram a visão’ e ‘Papai Noel não traz brinquedos para 

crianças que não se comportam bem’, [...]” (linhas 1 a 3).  

É correto afirmar que a partícula “que” destacada exerce função morfológica de: 

A) Pronome relativo. 
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B) Pronome pessoal do caso reto. 

C) Conjunção integrante. 

D) Conjunção concessiva. 

 

14. Assinale a alternativa que apresenta o termo retirado do trecho abaixo responsável por exigir a 

preposição sublinhada, devido à sua regência: 

“– e até a afirmação de um acadêmico de que o café da manhã é ‘perigoso’.” (linhas 24 a 26) 

A) “afirmação” 

B) “acadêmico” 

C) “que” 

D) “o café” 

 

15. “– e até a afirmação de um acadêmico de que o café da manhã é ‘perigoso’.” (linhas 24 a 26). É correto 

afirmar que os termos destacados introduzem uma oração subordinada: 

A) Adverbial causal. 

B) Adjetiva restritiva. 

C) Substantiva completiva nominal. 

D) Substantiva objetiva indireta. 

 

16. “Junto com clássicos como ‘cenouras melhoram a visão’ e ‘Papai Noel não traz brinquedos para 

crianças que não se comportam bem’, [...]” (linhas 1 a 3).  

A partícula “que” destacada poderia ser corretamente substituída por: 

A) “as quais” 

B) “nas quais” 

C) “pelas quais” 

D) “os quais” 

 

17. Das palavras do Texto, assinale a alternativa que é acentuada pela seguinte regra: 

“Acentuam-se as palavras paroxítonas terminadas em ditongo.” 

A) “café” (linha 5) 

B) “inglês” (linha 11) 

C) “cálcio” (linha 18) 

D) “açúcar” (linha 22) 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

18. Segundo a Lei Orgânica do município de Guarujá do Sul - SC, são objetivos do município: 

I - A luta pela independência, a autonomia e a harmonia entre os poderes; 

II - O respeito á opinião pública qualificada, em especial da sociedade civil organizada e dos 

movimentos sociais; 

III - A defesa do regime democrático. 

Dos itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 
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C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

19. Leia com atenção: 

I - É tradicionalmente considerada como um movimento nativista pela historiografia em História 

do Brasil; 

II - Foi uma rebelião de comerciantes nordestinos contra a Companhia de Comércio do Estado do 

Maranhão, criada pela Coroa Portuguesa para estimular o desenvolvimento econômico da região; 

III - Foi liderada pelos irmãos Tomás e Manuel, dois senhores de engenho da região. 

Os itens acima fazem referência a: 

A) Revolução Farroupilha. 

B) Revolta de Beckman. 

C) Guerra dos Emboabas. 

D) Revolta de Filipe dos Santos.  

 

20. Com base na notícia abaixo e utilizando seus conhecimentos sobre o assunto, analise o trecho e 

assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“As ações da empresa ____________ registraram a maior queda de sua história e perderam mais de R$ 72 

bilhões de seu valor de mercado no primeiro dia de negociação dos papéis no Brasil após o desastre em 

Brumadinho (MG).” 
(Fonte adaptada: g1.globo.com >acesso em 31 de janeiro de 2019) 

A) Braskem.  

B) Odebrecht.  

C) Petrobras. 

D) Vale. 


