
1 
 

Estado de Santa Catarina 

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

___________________________________________________________________ 

 

Caderno de Prova para o cargo de  

PSICÓLOGO - NASF 
 

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. Dos estágios do raciocínio moral de Kohlberg, o estágio 2 discorre sobre: 

A) Orientação à punição e obediência. 

B) Finalidade instrumental e troca. 

C) Manter relações mútuas, aprovação dos outros, a regra de ouro. 

D) Preocupação e consciência social. 

 

02. Confrontar a crise de identidade versus confusão de identidade, ou confusão de identidade versus 

confusão de papel, de modo a tornar-se um adulto singular com uma percepção coerente do self e com 

um papel valorizado na sociedade é um dos conceitos de busca da identidade na adolescência trazidos 

por: 

A) Erikson. 

B) Winnicott. 

C) Melanie Klein. 

D) Piaget. 

 

03. Orientação sexual é definida como o foco de interesse sexual, romântico, e afetuoso consistente. 

Enquadram-se nessa classificação os seguintes, exceto: 

A) Heterossexual. 

B) Homossexual. 

C) Bissexual. 

D) Transexual. 

 

04. A luta do adolescente por autonomia e identidade pessoal é uma característica denominada:  

A) Amabilidade. 

B) Individualização. 

C) Intensidade emocional. 

D) Identificação. 

 

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

“Pais que são psicologicamente controladores tendem a não responder à necessidade crescente de seus 

filhos por _____________________ psicológica, o direito a seus próprios pensamentos e sentimentos.” 

A) Desenvoltura. 

B) Autonomia. 

C) Cultura. 

D) Liberdade. 

 

06. Quando um dos parceiros é ameaçado ou agredido verbalmente caracteriza-se a violência: 

A) Física. 

B) Sexual. 

C) Doméstica. 

D) Emocional. 
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07. Analise o trecho a seguir e assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna: 

“Os signos de maior interesse para a psicopatologia são os sinais _________________ objetivos, verificáveis pela 

observação direta do paciente, e os sintomas, isto é, as vivências subjetivas relatadas pelos pacientes, suas 

queixas e narrativas, aquilo que o sujeito experimenta e, de alguma forma, comunica a alguém.” 

A) Psicóticos. 

B) Culturais. 

C) Comportamentais. 

D) Bioquímicos. 

 

08. Nessa visão, as representações conscientes seriam vistas como essenciais ao funcionamento mental, 

normal e patológico. Caracterizando a perspectiva: 

A) Existencialista. 

B) Psicanalítica. 

C) Médico-naturalista. 

D) Cognitivista. 

 

09. Sobre a psicopatologia sociocultural, considere os itens a seguir: 

I - Visa estudar os transtornos mentais como comportamentos desviantes que surgem a partir de 

certos fatores socioculturais, como discriminação, pobreza, migração, estresse ocupacional, 

desmoralização sociofamiliar; 

II - Os sintomas e os transtornos devem ser estudados, segundo essa visão, no seu contexto 

eminentemente sociocultural, simbólico e histórico; 

III - No contexto de normas, valores e símbolos culturalmente construídos que os sintomas recebem 

seu significado, e, portanto, poderiam ser precisamente estudados e tratados. 

Sobre os itens acima: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos.  

 

10. Em tal concepção, a psicopatologia se restringiria ao estudo dos sintomas e dos sinais das doenças 

psiquiátricas, sem se ater a questões mais gerais e profundas, como a etiologia, o psicodinamismo, o 

curso, a evolução e os diversos sentidos da doença. Trata-se do conceito denominado: 

A) Psicopatologia como patologia do psicológico. 

B) Psicopatologia como psicologia (especial) do patológico. 

C) Psicopatologia como semiologia psiquiátrica. 

D) Psicopatologia como propedêutica psiquiátrica. 

 

11. Quando o doente mental coloca-se como superior, acima do entrevistador, ironiza e critica 

constantemente, caracteriza-se uma atitude global: 

A) Delirante. 

B) Arrogante. 

C) Perplexa. 

D) Querelante. 
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12. I. Segundo Jung, a transferência não é mais que o processo comum de projeção, o paciente tende a 

projetar inconscientemente no profissional os afetos básicos que nutria (e nutre) pelas figuras 

significativas de sua vida. II. Trata-se, então, de um fenômeno geral, não apenas exclusivo da relação 

analítica, para Jung, pode-se observar a transferência sempre que uma relação íntima entre duas pessoas 

se estabelece. 

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. 

 

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

A) Pronome relativo. 

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: 
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A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

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. 


