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CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

➢ 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 conferência 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! 

________________________________________________________________________________ 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

As         características         abaixo         indicam         que         tipo         de
liderança?

I.O         líder         confia         em         seus         liderados         e         isso         os         motiva.
II.A         burocracia         reduz         e         o         poder         é         descentralizado.
III.É         possível         trabalhar         o         intraempreendedorismo.
IV.Baixa         produtividade,         graças         à         falta         de         instrução         e
controle         de         qualidade.
V.Individualismo,         as         pessoas         da         equipe         tendem         a
isso         e         perdem         o         respeito.

(A) Lider         Coach.
(B) Liderança         Liberal.
(C) Liderança         Democrática.
(D) Liderança         Autoritária.

Questão 02

A         não-diretividade         confundiu-se         com         o         "laissez-faire",
embora         Rogers         nos         advertiu         de         tal         falsidade,         já         que         a
"não         direção"         refere-se         essencialmente         à         abstenção
de         juízos         de         valor,         mas         não         à         ausência         de
compreensão,         apoio         e         incluso         ajuizamentos         que
possam         lograr         a         definição         vital         do         cliente.         No         entanto,
para         evitar         confusões,         Rogers         substituiu         o         conceito
de         "não         diretividade"         pelo         de         "centrado         no         cliente",
mais         indicativo         do         processo         e         do         seu         arraigo         na
experiência         vivida         pelo         sujeito.         (RODRIGUES,         2014).
A         partir         do         seu         conhecimento         sobre         a         teoria
humanista         de         Carl         Rogers         indique         a         alternativa
abaixo         que         é         FALSA.

(A) A         terapia         centrada         na         pessoa         ancora-se         numa
imagem         positiva         da         humanidade         que         é
considerada.

(B) Na         terapia         centrada         na         pessoa         o         terapeuta
desempenha         o         papel         de         um         facilitador         que         ajuda         o
cliente         a         encontrar         as         suas         próprias         respostas,
partindo         do         pressuposto         que         o         cliente         conhece
melhor         a         si         mesmo.

(C) Rogers         descreveu         o         processo         terapêutico         como
"solidário"e         não         como         "restaurador".

(D) Na         terapia         centrada         na         pessoa         ao         cliente         pode         até
identificar         os         seus         problemas         porém         não         participa,
nem         determina,         como         será         o         desenrolar         da         terapia
e         seu         direcionamento.

Questão 03

A         literatura         sobre         a         educação         de         crianças         com         altas
habilidade/superdotação         nos         apresentam         seis
principais         características         que         podem         servir         para
generalizar         o         perfil         de         um         ambiente         familiar.         Assinale
a         alternativa         que         NÃO         representa         uma         destas         seis
generalizações.

(A) Os         pais         definem         como         modelo,         para         os         filhos,
padrões         altos         de         desempenho,         além         de
expressarem         alta         expectativa         em         relação         ao
rendimento         ou         à         produção         dos         filhos.

(B) As         crianças         com         altas         habilidades/superdotação
crescem         em         ambientes         "pobres".

(C) Os         pais         sabem         conceder         independência         aos         filhos,
ao         mesmo         tempo         em         que         monitoram         seu
desenvolvimento.

(D) As         famílias         são         centradas         nos         filhos,         sendo         o         foco
da         família         voltado         para         assegurar         que         seus         filhos
recebam         treinamento,         desde         tenra         idade,         no
domínio         o         qual         tenha         manifestado         talento.

Questão 04

Sobre         o         Sistema         de         Garantia         de         Direitos         da         criança         e
do         adolescente         vítima         ou         testemunha         de         violência.
Indique         a         alternativa         CORRETA         sobre         o         depoimento
especial,         a         escuta         especializada         e         a         atuação         da
psicologia.

(A) Depoimento         especial         é         o         procedimento         de
entrevista         sobre         situação         de         violência         com         criança
ou         adolescente         perante         órgão         da         rede         de
proteção,         limitado         o         relato         estritamente         ao
necessário         para         o         cumprimento         de         sua         finalidade.

(B) A         criança         ou         o         adolescente         será         resguardado         de
qualquer         contato,         ainda         que         visual,         com         o         suposto
autor         ou         acusado,         ou         com         outra         pessoa         que
represente         ameaça,         coação         ou         constrangimento.

(C) Não         será         admitida         a         tomada         de         novo         depoimento
especial         em         hipótese         alguma,         mesmo         que         haja
justificativa         apresentada         a         autoridade         competente.

(D) A         escuta         especializada         é         o         procedimento         de         oitiva
de         criança         ou         adolescente         vítima         ou         testemunha
de         violência         perante         autoridade         policial         ou
judiciária.

Questão 05

A         psicologia         social         comunitária         representa         um         campo
de         atuação         com         perspectivas         direcionadas         para         o
desenvolvimento         de         intervenções         sociais,
considerando-se         a         noção         de         grupo         e         as         reflexões
críticas         referentes         aos         aspectos         políticos         e         éticos         da
sociedade.         Assinale         a         alternativa         INCORRETA         sobre
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a         Psicologia         Social         Comunitária.

(A) A         psicologia         social         comunitária         fundamenta-se         nos
princípios         teóricos         e         práticos         da         psicologia         social
latino-americana,         da         psicologia         política         e         da
psicologia         da         libertação         e         utiliza         o         diálogo         com         as
ciências         sociais,         antropológicas         e         filosóficas.

(B) São         funções         do         psicólogo         na         Psicologia         Social
Comunitária         avaliação         de         programas         sociais,
consultoria         para         a         promoção         de         mudanças         nas
comunidades         e         a         prática         de         pesquisa         científica.

(C) A         comunidade         é         um         campo         de         apropriação         de
conhecimentos,         de         construção         de         identidades         e         de
crenças         culturais,         sendo         assim,         a         psicologia         social
comunitária         apresenta         contribuições         importantes
ao         enfatizar         contextos         sociais         de         investigação         e
prática         buscando         a         partir         deste         conhecimento
intervir         modificando         tal         contexto         tendo         como
intenção         a         implantação         do         controle         social
legitimado.

(D) A         trajetória         da         psicologia         social         comunitária         no
Brasil         foi         marcada         pela         contraposição         aos         locais
tradicionais         de         trabalho         do         psicólogo,         pelas
práticas         da         psicologia         social         norte-americana,         que
focalizavam         estudos         experimentais,         e         pela
necessidade         de         incluir         a         noção         de         comunidade         no
conjunto         de         seus         princípios         teóricos.

Questão 06

Indique         a         alternativa         que         apresenta         característica         de
uma         resistência         a         mudança         passiva:

(A) Auxílio         e         apoio         caloroso;         cooperação;         cooperação
sob         pressões         da         gerência;         aceitação.

(B) Não         aprender;         trabalhar         de         acordo         com         as         regras
fazendo         somente         o         que         é         mandado;         racionalizar
recusas;         aceitação         aparente,         depois         voltar         para
formas         antigas.

(C) Indiferença;         apatia;         perda         de         interesse         pelo
trabalho;         espera;         fazer         aquilo         que         for         necessário.

(D) Fazer         o         menos         possível;         reduzir         o         ritmo         de
trabalho;         retraimento         pessoal;         cometer         "erros";
causar         danos.

Questão 07

Antônio         trabalha         como         psicólogo         do         setor         de
Recursos         Humanos         de         uma         empresa         de         Logística.         O
gerente         do         setor         Tecnologia         de         Informação         informa
ao         mesmo         que,         precisa         ocupar         o         cargo         de         um
programador         que         resolveu         pedir         demissão         para         tirar
um         ano         "sabático"         e         viajar         como         mochileiro         pela
América         Latina.         Antônio         conversa         com         o         gerente         para
saber         as         habilidades,         competências         e         conhecimentos
necessários         a         função         e         assim         elaborar         ao         cargo.         Há

uma         cultura         organizacional         na         empresa         de         aproveitar
talentos         e         Antônio         precisa         seguir         por         orientação         da
diretoria.         A         partir         do         descrito,         indique         a         alternativa
que         apresenta         o         tipo         de         recrutamento         que         Antônio
precisará         realizar.

(A) Recrutamento         as         cegas.
(B) Entrevista         com         funcionários         da         empresa.
(C) Recrutamento         Interno.
(D) Recrutamento         mistos.

Questão 08

Assinale         a         alternativa         que         apresenta         três         fatores
determinantes         do         envelhecimento         ativo         de         acordo
com         a         Política         Nacional         de         Atenção         ao         Idoso.

(A) Determinantes         sociais,         corpo         físico         e
determinantes         pessoais.

(B) Serviços         educacionais,         determinantes         políticos         e
determinantes         econômicos.

(C) Determinantes         sociais,         ambientes         físicos         e
serviços         sociais         de         saúde.

(D) Determinantes         sociais,         corpo         físico,         determinantes
pessoais         e         serviços         educacionais.

Questão 09

Sobre         a         abordagem         psicanalítica         lacaniana         e         a
relação         do         inconsciente         presente         no         discurso         do
outro.         Indique         a         alternativa         FALSA.

(A) Entendemos         o         mundo         por         meio         da         linguagem,         a
nossa         e         não         do         Outro.

(B) É         pela         existência         do         Outro         que         definimos         e
redefinimos         a         nós         mesmos.

(C) O         Outro         é         tudo         aquilo         que         fica         além         das         fronteiras
de         nós         mesmos.

(D) O         inconsciente         é         o         Discurso         do         Outro.

Questão 10

Para         a                  Escola         Estrutural,         que         trata         sobre         a         questão
da         Sistêmica         Familiar,                  e         para         ele         a         família         é         um
sistema         que         se         define         em         função         dos         limites         de         uma
organização         hierárquica.         O         sistema         familiar
diferencia-se         e         executa         suas         funções         através         de         seus
subsistemas.         A         partir         desta         premissa         apresente         a
alternativa         que         NÃO         condiz         com         tal         concepção.

(A) Na         terapêutica         indicada         pela         Escola         Estrutural         a
medida         em         que         a         terapia         evolui,         o         terapeuta
coloca         questões,         identifica         os         padrões
transacionais         e         as         fronteiras,         levanta         hipóteses
sobre         os         padrões         disfuncionais         e         obtém         assim         um
mapa         familiar.
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(B) As         fronteiras         de         um         subsistema         são         as         regras         que
definem         quem         participa         de         cada         subsistema         e
como         participa.         Para         que         o         funcionamento         familiar
seja         adequado,         estas         fronteiras         devem         ser         rígidas.

(C) Quando         as         regras         colocadas         no         sistema         são
quebradas         há         então         o         surgimento         de         Meta-regras
que         devolverão         o         equilíbrio         ao         sistema.

(D) Quando         as         fronteiras         são         difusas,         as         famílias         são
aglutinadas         e         assim         sendo         famílias         saudáveis
emocionalmente         possuem         fronteiras         claras.

Questão 11

Na         Política         de         Saúde         Mental         do         Brasil         encontramos
instituições         destinadas         a         acolher         pessoas         com
sofrimento         psíquico         grave         e         persistente,         sendo
consideradas         também         os         usuários         abusivos         de         álcool
e         drogas         como         tais         pessoas.         Qual         o         local,         ou         seja,
Centro         de         Atendimento,         de         âmbito         ambulatorial,
específico         para         o         atendimento         destas         pessoas?

(A) Serviços         residenciais         terapêuticos.
(B) CAPSad.
(C) CAPSi.
(D) CAPS.

Questão 12

Assinale         a         alternativa         que         indique         a         descrição         do
mecanismo         de         defesa         freudiano         chamando
Racionalização.

(A) Envolve         a         reinterpretação         de         comportamento         para
torná-lo         mais         aceitável         e         menos         ameaçador.
Envolve         a         expressão         de         um         impulso         do         id         que         é         o
oposto         daquele         que         está         realmente         guiando         a
pessoa.

(B) Envolve         a         expressão         de         um         impulso         do         id         que         é         o
oposto         daquele         que         esta         realmente         guiando         a
pessoa.

(C) Envolve         a         negação         inconsciente         da         existência         de
algo         que         causa         ansiedade.

(D) Envolve         o         deslocamento         dos         impulsos         do         Id         de         um
objeto         ameaçado         e         indisponível         para         outro
substituto         disponível.

Questão 13

Quanto         ao         estudo         das         Neuroses         Profissionais         são
indicadas         três         categorias,         sendo         elas:         neurose
profissional         traumática,         psiconeurose         profissional         e
neurose         da         excelência.         Marque         abaixo         o         conceito         de
neurose         da         excelência:

(A) Caracterizada         por         latência,         e         síndrome         da
repetição         da         situação         traumatizante.

(B) Perturbação         funcional         em         órgãos         intactos,
considerada         de         origem         nervosa.

(C) Caracterizada         pela         sobreposição         de         um         contexto
com         elementos         relacionados         ao         ambiente
institucional         e         relações         interpessoais         conturbadas
a         características         pessoais.

(D) Também         conhecida         como         doença         da         idealização,
decorre         do         esforço         para         atingir         os         ideais         de
excelência,         cada         vez         mais         exigentes;         o         indivíduo
desenvolve         uma         imagem         semelhante         aos         padrões
de         excelência         da         instituição,         em         detrimento         de         sua
personalidade,         que         culmina         em         sintomas
depressivos         e         astenia.

Questão 14

Complete         a         frase         com         seus         conhecimentos         sobre         a
teoria         da         psicanálise         :

Quando         são         ________________         demais         para         que         a
mente         consciente         possa         suportar,         ideias,         memórias         e
impulsos         são         reprimidos         e                  armazenados         no
______________e         junto         com         os         nossos         impulsos
instintivos,         no         qual         não         são         acessíveis         pela
consciência         imediata.         O         _____________         dirige         em
silêncio         os         pensamentos         e         o         ________________         do
indivíduo.

(A) dolorosos         ou         apropriados,         inconsciente,
inconsciente,         vitimismo.

(B) amorosos         ou         apropriados,         inconsciente,
consciente,         comportamento.

(C) dolorosos         ou         inapropriados,         inconsciente,
inconsciente,         comportamento.

(D) dolorosos         ou         inapropriados,         consciente,
inconsciente,         vitimismo.

Língua Portuguesa

Questão 15

"É         preciso         sofrer         depois         de         ter         sofrido,         e         amar,         e
mais         amar,         depois         de         ter         amado."

João         Guimarães         Rosa

Na         frase         acima,         o         trecho         marcado         é         composto         por
duas         orações,         sendo         uma         delas         subordinada
substantiva.         Assinale         abaixo         a         alternativa         que
corresponde         à         função         sintática         que         exerce         essa
oração         subordinada:
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(A) Subjetiva.
(B) Predicativa         do         sujeito.
(C) Objetiva         indireta.
(D) Objetiva         direta.

Questão 16

É         sabido         que         no         uso         oral         do         português         brasileiro         há
muitos         vícios         de         linguagem.         Dentre         eles,         há         os         vícios
de         linguagem         relacionados         à         voz         passiva         sintética.
Assinale         abaixo,         portanto,         a         alternativa         que
corresponde         a         esse         vício         de         linguagem

(A) Vendem-se         casas.
(B) Procura-se         profissional         com         MBA         em         Gestão         de

Projetos.
(C) Conserta-se         fogões,         geladeiras         e         ferros         de         passar.
(D) Contratam-se         técnicos         em         TI         com         5         anos         ou         mais

de         experiência.

Questão 17

"Deus         nos         dá         pessoas         e         coisas,
para         aprendermos         a         alegria...
Depois,         retoma         coisas         e         pessoas
para         ver         se         já         somos         capazes         da         alegria
sozinhos...
Essa...         a         alegria         que         ele         quer"

João         Guimarães         Rosa

Sobre         o         enunciado         acima,         de         João         Guimarães         Rosa,
um         grande         escritor         modernista         brasileiro,         assinale
abaixo         a         alternativa         que         corresponde         à         sua
interpretação         plausível:

(A) O         enunciado         constrói         uma         metáfora         sobre         a
solidão.

(B) O         enunciado         afirma         que         Deus         quer         que
aprendamos         a         sermos         felizes         na         solidão.

(C) O         enunciado         é         sarcástico         ao         tratar         da         morte         e         da
solidão.

(D) O         enunciado         é         irônico         ao         tratar         de         um         Deus         que
concede         para         depois         retirar.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

O         Reino         Unido         se         tornou         o         primeiro         país         do         mundo         a
aprovar         a         vacina         contra         Coronavírus         e         começou         no
dia         08/12/2020         a         vacinar         sua         população         contra         a
Covid-19,         com         a         vacina         da         Pfizer/BioNTech.         O
primeiro         homem         que         recebeu         a         vacina         no         país         tem         o
mesmo         nome         de         um         autor         britânico         famoso.
Qual         é         o         nome?
-mminstrroppoocesso-oota-ofaceebboooke-vacnna-da-coovd-19..ghtmm

a-semana-troca-de-ministro-processo-contra-o-facebook-e-vacina-da-covid-19.ghtml

(A) Stephen         King.
(B) J.         K.         Rowling.
(C) William         Shakespeare.
(D) Jane         Austen.

Questão 19

Conta-se         que         um         caboclo         chamado         João         Maria         de
Lara,         que         morava         em         casa         de         pau         a         pique,         próximo
ao         riacho         que         existia         onde         hoje         é         o         município,         dizia
ter         visões         de         uma         princesa,         sobre         a         copa         de         um
pinheiro.         João         Maria         contou         suas         visões         aos
habitantes         do         lugar,         onde         a         história         ficou         conhecida,
dando         origem         ao         lugar         que         hoje         é         o         nosso         Município
de         PRINCESA.

Os         primeiros         colonizadores         que         chegaram         em
Princesa         foram         atraídos         pela:
https://www.princesa.sc.gov.br/cms/pagina/ver/codMapaItem/31532

(A) Excelente         terra         para         criação         de         gado         e         para
plantio.

(B) Abundância         de         madeira         de         boa         qualidade         e         terras
férteis         a         custos         reduzidos.

(C) Paisagem         admirável         e         visualizando         o         ganho         de
dinheiro         com         agricultura         e         pecuária.

(D) Terra         fértil         e         de         boa         qualidade.

Questão 20

Assinale         a         alternativa         que         contenha         um         objetivo
fundamental         do         Município         e         de         seus         representantes,
conforme         o         artigo         3º         da         Lei         Orgânica         Municipal:

(A) Garantir         o         desenvolvimento         nacional.
(B) Construir         uma         sociedade         complacente         com         o         país

limítrofe.
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(C) Erradicar         a         pobreza,         a         marginalização         e         reduzir         as
desigualdades         sociais         nas         áreas         urbano         e         rural.

(D) Discriminar         o         preconceito.
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