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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Tunápolis 

Edital de Processo Seletivo nº 005/2020  

__________________________________________________

_________________ 

 

CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

Psicólogo Educacional 01 
 

 AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 
 O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 

contaminação e disseminação do COVID-19. 
 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 

feita de material transparente. 
 Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
 Verifique se: 
 No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde 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.  

 Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas de 1 à 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 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 



 

 

 

Página 2 de 7 

 

                                        

 

Questões de Conhecimento Especifico (14 questões) 
 

01. Percepção e Paradigma: 

(__) É por meio do processo perceptivo que as pessoas constroem a sua própria realidade; 

(__) É com base no que é percebido que as pessoas raciocinam, tomam decisões e agem; 

(__) Nossa percepção do mundo à nossa volta é amplamente guiada por nosso conhecimento 

estruturado sobre o mundo, e sobre as coisas e pessoas que encontramos nele; 

(__) Percepção e paradigmas são sinônimos. 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso, a sequência das 

proposições acima é: 

A) V – V – F – V. 

B) V – F – V – V. 

C) V – V – V – F. 

D) F – V – V – V. 

 

02. Não é um dos principais mecanismos de defesa: 

A) Repressão. 

B) Contemplação. 

C) Negação. 

D) Formação reativa. 

 

03. Leia o trecho abaixo: 

“_____ definiu-a como a ciência do comportamento, sendo este um ramo objetivo e experimental 

das ciências naturais. Ao enquadrar a psicologia como um ramo das ciências naturais, considera 

a existência na _____ entre o animal e o homem. Para os _____, embora haja um maior requinte 

e complexidade no comportamento do homem em relação ao comportamento animal, ambos 

podem ser explicados pelos mesmos princípios.” 

Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas palavras: 

A) Watson – Continuidade – Comportamentalistas. 

B) Skinner – Descontinuidade – Gestaltistas. 

C) Jung – Descontinuidade – Psicanalistas. 

D) Freud – Continuidade – Gestaltistas. 
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04. Para nortear as ideias do behaviorismo é importante esclarecer o que os teóricos desta 

abordagem entendem por comportamento: 

I. Comportamento = resposta do organismo a um estímulo externo (meio ambiente); 

II. Estímulo = alterações que ocorrem no organismo em função de estímulos externos; 

III. Resposta = toda alteração do ambiente captada pelos órgãos receptores (dos sentidos); 

Sobre os itens acima podemos afirmar: 

A) Todos os itens estão corretos. 

B) Apenas o item I está correto. 

C) Apenas o item II está correto. 

D) Apenas o item III está correto. 

 

05. Aqui são considerados os aspectos dinâmicos do desenvolvimento psicossocial. Consideram-

se as estruturações e reestruturações ao longo do tempo, dando grande importância a esses 

acontecimentos durante crises e mudanças próprias a certos períodos etários. É um critério que 

recebe particular simpatia da psiquiatria infantil, de adolescentes e geriátrica. 

A descrição acima corresponde a: 

A) Normalidade formativa. 

B) Normalidade reativa. 

C) Normalidade como cadência. 

D) Normalidade como processo. 

 

06. Leia o trecho a seguir: 

“Segundo _______, a aprendizagem só se dá com a desordem e ordem daquilo que já existe 

dentro de cada sujeito. É necessário obter contato com o difícil, com o incomodo para 

desestruturar o já existente e em seguida estruturá-lo novamente, com a pesquisa e também 

motivações tanto intrínseca como extrínseca para obter a aprendizagem, ressaltando que a 

motivação _______ é _______ importante porque o sujeito tem que estar interessado em 

aprender, sendo que a junção dos dois (intrínseca e extrínseca) formam importantes aliados para 

a melhor aprendizagem do sujeito.” 

Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas palavras: 

A) Cagliari – Extrínseca – Mais. 

B) Cagliari – Intrínseca – Menos. 

C) Piaget – Intrínseca – Mais. 
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D) Vygotsky – Extrínseca – Menos.  

 

07. O desenvolvimento biológico, emocional e intelectual é acompanhado do desenvolvimento da 

personalidade, que juntos contribuem para o desenvolvimento psíquico do indivíduo. Várias 

teorias explicam o desenvolvimento da personalidade de acordo com o fator (percepção, 

motivação, aprendizagem etc.) adotado como determinante para esse desenvolvimento. O 

desenvolvimento da personalidade tem entre esses dois seus principais expoentes: 

A) Freud e Skinner. 

B) Freud e Erikson. 

C) Skinner e Watson. 

D) Watson e Erikson. 

 

08. Erikson dedicou-se ao estudo: 

A) Das crises do Ego na construção da identidade. 

B) Do papel dos seios maternos no desenvolvimento biopsicossocial da criança. 

C) De analogias fenomênicas na construção da psique humana. 

D) Dos revestimentos da couraça humana e sua proteção às doenças.  

 

09. As contribuições de Melanie Klein para a psicanálise vão além de seu estudo voltado para as 

crianças. Dentre essas contribuições, algumas são consideradas como conceitos clássicos. Não é 

um deles: 

A) Conceitos a respeito das etapas mais primitivas do desenvolvimento psicossexual. 

B) Conceito de posição. 

C) Conceito de mundo exógeno. 

D) Conceitos sobre a formação do ego e do superego e conceito a respeito da situação 

edipiana. 

 

10. Sobre a trajetória de Melanie Klein e suas teorias podemos afirmar: 

A) A sua teoria psicanalítica divergiu e diferenciou-se das teorias de Freud em todos os seus 

pontos. 

B) Ela deu muito menos atenção às crianças do que Freud. 

C) Melanie propôs inovações à teoria psicanalítica, ao ter dedicado parte de seu estudo às 

crianças. 

D) Freud se engajou entusiasticamente em seus trabalhos.  
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11. Estudou o desenvolvimento psicossexual da personalidade contida no Id (instintos) e nas 

motivações inconscientes, assim como no Superego, o foco de sua teoria. Falamos de: 

A) Watson. 

B) Skinner. 

C) Freud. 

D) Pavlov. 

 

12. Freud dividiu o desenvolvimento da personalidade (ou da sexualidade) em cinco fases que 

vão do nascimento à adolescência. Não é uma delas:  

A) Oral. 

B) Anal. 

C) Fálica. 

D) Temporal. 

 

13. Assinale a alternativa que mais se aproxima dos estudos de Erikson: 

A) Sem menosprezar a importância da infância para o desenvolvimento da personalidade, 

deu ênfase aos processos que ocorrem na puberdade e adolescência, avançando no 

estudo da idade adulta e velhice. 

B) Desconsiderando a importância da infância para o desenvolvimento da personalidade, deu 

ênfase aos processos que ocorrem nas fases terminais do desenvolvimento humano. 

C) Em detrimento da importância da infância para o desenvolvimento da personalidade, 

relativizou os processos que ocorrem na puberdade e adolescência, dando maior 

importância ao estudo da idade adulta e velhice. 

D) Em detrimento da importância da infância para o desenvolvimento da personalidade, 

centrou seus estudos na problemática das fases terminais do desenvolvimento humano. 

 

14. Erikson dividiu o desenvolvimento da personalidade em oito fases, do nascimento à velhice, 

que caracterizam as oito idades do homem ou as crises do Ego. Não é uma delas: 

A) Confiança x desconfiança básicas. 

B) Autonomia x vergonha e dúvida. 

C) Iniciativa x culpa. 

D) Invasão x evasão.  
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Questões de Legislação (03 questões) 
 

15. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Tunápolis (SC), é correto afirmar que zelar 

pela guarda da Constituição, das Leis e das Instituições Democráticas e conservar o Patrimônio 

Público, é de competência: 

A) Comum do Município com a União e o Estado. 

B) Privativa do Município. 

C) Exclusiva do Município. 

D) Comum do Município com a União, apenas. 

 

16. De acordo com a Lei nº 9.394/96, é correto afirmar que na educação superior, o ano letivo 

regular, independente do ano civil, tem, no mínimo: 

A) Cento e cinquenta dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos 

exames finais, quando houver. 

B) Duzentos e cinquenta dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos 

exames finais, quando houver. 

C) Duzentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames 

finais, quando houver. 

D) Trezentos dias de trabalho acadêmico efetivo, excluído o tempo reservado aos exames 

finais, quando houver. 

 

17. Sobre a prevenção da ocorrência de ameaça ou violação dos direitos da criança e do 

adolescente, assinale a alternativa correta, nos termos da Lei nº 8.069/90: 

A) É dever dos profissionais de educação, somente. 

B) É dever de todos. 

C) É dever somente dos profissionais de segurança pública. 

D) É dever somente das autoridades dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. 
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Questões de Conhecimentos Gerais (03 questões) 
 

18. O dia 1° deste mês dá início ao chamado Dezembro Vermelho, que procura mobilizar e 

chamar a atenção da população mundial para um problema de saúde pública, elaborando 

diversas campanhas de ação de conscientização. Este dia é conhecido como: 

A) Dia Mundial de Combate e Prevenção ao Suicídio.  

B) Dia Internacional das Crianças Inocentes Vítimas de Agressão. 

C) Dia Internacional de Combate à Violência Contra a Mulher. 

D) Dia Mundial da Luta Contra AIDS. 

 

19. Mohsen Fakhrizadeh foi atacado misteriosamente em uma estrada nos arredores da capital, 

Teerã, e no final de novembro recebeu um funeral de Estado com honras militares completas. O 

acontecimento acirra mais as questões do Irã com Israel, a quem dirigem acusações. 

Fakhrizadeh tinha grande importância para o Irã, pois estava diretamente: 

A) À frente da liderança do Exército de libertação. 

B) À frente do programa nuclear do país. 

C) À frente das Comunidades Islâmicas Jihadistas. 

D) À frente dos programas de proteção a refugiados. 

 

20. Recém-eleitos, Joe Biden e a vice-presidente eleita, Kamala Harris, tentam fomentar a 

diversidade nas nomeações que foram anunciadas até agora para integrar a cúpula do Executivo. 

Nesse sentido, anunciaram no final de novembro a seguinte intensão: 

A) Os membros dos ministérios estadunidenses deverão incluir juristas e advogados negros. 

B) A cota para população LGBT nos cargos comissionados da Casa Branca a partir de 2021. 

C) A equipe de comunicações da Casa Branca será integrada exclusivamente por mulheres.  

D) A reformulação tática das hordas policiais estadunidenses, que deverão seguir diretrizes 

principais de proteção a negros e imigrantes. 
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