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CADERNO DE PROVA - PSICOLOGIA 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 
Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro de 

2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), serão 

adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e organização, 

de acordo com a Portaria SES nº 714/2020. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor; 

f)  Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 
 
 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 
 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma 

resposta, ementa ou rasura; 

 O quadrado da letra escolhida deve ser assinalado com um X; 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica, com 

tinta azul ou preta; 
 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local; 
 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 

Resposta devidamente preenchido e assinado; 
 
 Os 03 últimos candidatos permanecerão  até o  último concluir, os quais  assinarão  a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 
 

 A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 10h00min. A duração mínima 

para realização da prova é de 01(uma) hora, com tempo máximo de 02h00min (duas) horas. A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa                        04 (quatro) 

Matemática                         03 (três) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades                         03 (três) 

Conhecimentos Específicos                         10 (dez) 

Total de Questões         20 (vinte) 
 
 
 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade 

de questões está correta; 
 
 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o 

único documento válido para a correção das provas. 
 
 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não será 

substituído em caso de erro do candidato. 
 
 
 

BOA PROVA! 
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CARGO – PSICOLOGIA 

 

LINGUA PORTUGUESA 

1) Sobre a acentuação gráfica das palavras agradável, automóvel e possível, assinale o 

que for correto. 

a) Em razão de a letra L no final das palavras transferir a tonicidade para a última sílaba, 

é necessário que se marque graficamente a sílaba tônica das paroxítonas terminadas em 

L, se isso não fosse feito, poderiam ser lidas como palavras oxítonas. 

b) São acentuadas porque são proparoxítonas terminadas em L. 

c) São acentuadas porque são oxítonas terminadas em L. 

d) São acentuadas porque terminam em ditongo fonético – eu. 

e) São acentuadas porque são paroxítonas terminadas em L. 

 

2) Marque a alternativa em que haja um artigo definido e um artigo indefinido, 

respectivamente: 

a) Roberta é a melhor aluna dessa classe. 

b) Gostaria de comprar um celular novo e a sandália daquela loja. 

c) Uma boa noite de sono é a melhor maneira de evitar o estresse. 

d) A casa que comprei é um pouco antiga. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

3) Assinale a frase em que à ou às está mal empregado. 

a) Amores à vista. 

b) Referi-me às sem-razões do amor. 

c) Desobedeci às limitações sentimentais. 

d) Estava meu coração à mercê das paixões. 

e) Submeteram o amor à provações difíceis. 

 

4) Indique a alternativa em que há erro de colocação pronominal. 

a) Ninguém viu-o sair para o trabalho. 

b) Alguém o viu sair esta manhã. 

c) Não o vejo desde ontem. 

d) Foram eles que o viram. 

e) Certamente o viram sair esta manhã. 
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MATEMÁTICA 

 

5) Em uma granja com 500 frangos, 600 kg de ração duram exatamente 10 dias. Caso a 

granja tivesse 125 frangos a mais, essa ração duraria: 

A) 9 dias 

B) 8 dias 

C) 7 dias 

D) 6 dias 

E) 12 dias 

 

 

6) Aplicando R$25 000,00 durante 3 meses em uma aplicação a juros simples com uma 

taxa de 3% ao mês, qual o valor recebido ao final desta aplicação? 

A) 25.500,00 

B) 28.000,00 

C) 25.750,00 

D) 27.250,00 

E) 30.000,00 

 

7) Durante a pandemia do coronavírus, uma confecção iniciou a fabricação de máscaras 

de tecido. Contando com 10 funcionários, alcançava uma produção diária de 255 

máscaras. Com o objetivo de atingir uma produção de 500 máscaras diárias, quantos 

funcionários no mínimo devem ser contratados a mais? 

A) 20 

B) 15 

C) 19 

D) 10 

E) 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Estado de Santa Catarina 

MUNICÍPIO DE IPIRA  
PROCESSO SELETIVO nº 03/2021 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS: 

 

8) Em qual região turística do estado de Santa Catarina pertence o município de Ipira? 

 

A) Caminho do Contestado 

B) Vale dos Imigrantes 

C) Vale Europeu 

D) Vale das Águas 

E) Grande Oeste 

 

 

9) Quais são os municípios pertencentes a AMAUC?  

 

A) Alto Bela Vista; Arabutã; Concórdia; Ipira; Ipumirim; Irani; Itá; Jaborá; Lindóia do 

Sul; Peritiba; Piratuba; Presidente Castello Branco; Seara e Xavantina. 

 

B) Alto Bela Vista; Arabutã; Concórdia; Ipira; Ipumirim; Irani; Itá; Lindóia do Sul; 

Peritiba; Piratuba; Presidente Castello Branco; Seara e Xavantina.  

 

C) Alto Bela Vista; Capinzal; Concórdia; Ipira; Ipumirim; Irani; Itá; Jaborá; Lindóia do 

Sul; Peritiba; Piratuba; Presidente Castello Branco; Seara e Xavantina.  

 

D) Alto Bela Vista; Capinzal; Concórdia; Ipira; Ipumirim; Irani; Itá; Jaborá; Joaçaba; 

Ouro; Peritiba; Piratuba; Presidente Castello Branco; Seara. 

 

E) Alto Bela Vista; Arabutã; Concórdia; Ipira; Ipumirim; Irani; Itá; Jaborá; Lindóia 

do Sul; Peritiba; Piratuba; Presidente Castello Branco; Seara.  

 

F) Alto Bela Vista; Arabutã; Concórdia; Ipira; Ipumirim; Irani; Itá; Jaborá; Lindóia 

do Sul; Peritiba; Piratuba; Presidente Castello Branco; Seara e Xavantina.  

 

 

10) Qual a data de criação e a data de instalação do Município de Ipira, 

respectivamente?  

 

A) 14 de agosto de 1963 e 15 de agosto de 1963; 

B) 14 de junho de 1963 e 15 de agosto de 1963; 

C) 15 de agosto de 1963 e 20 de agosto de 1963; 

D) 14 de junho de 1964 e 15 de agosto de 1964; 

E) 15 de junho de 1964 e 15 de agosto de 1964. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

11) Previstas no artigo n.º 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA as 

Medidas Socioeducativas são aplicáveis a adolescentes autores de atos infracionais. 

Tem caráter predominantemente educativo e não punitivo apesar de representarem 

resposta a prática de um delito. Pondere sobre as medidas socioeducativas descritas no 

ECA e relacione corretamente as colunas. 

1. Advertência. 

2. Obrigação de reparar o dano. 

3. Prestação de Serviço à Comunidade. 

4. Liberdade Assistida. 

5. Semiliberdade. 

6. Internação. 

 

(  ) Não comporta prazo determinado, devendo sua manutenção ser reavaliada, mediante 

decisão fundamentada, no máximo a cada seis meses. 

(  ) Havendo manifesta impossibilidade, a medida poderá ser substituída por outra 

adequada. 

(   ) Consistirá em admoestação verbal, que será reduzida a termo e assinatura. 

(   ) Realizada por período não superior a seis meses. 

(  ) Será fixada pelo prazo mínimo de seis meses, podendo a qualquer tempo ser 

prorrogada, revogada ou substituída por outra medida, ouvido o orientador, o ministério 

Público e o defensor. 

(  ) Pode ser determinada desde o início, ou como forma de transição para outra medida. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

(A) 4-2-1-5-3-6 

(B) 4-2-6-5-3-1 

(C) 6-5-2-3-4-1 

(D) 6-2-1-3-4-5  

(E) 3-2-1-6-4-5 

 

 

12) A Lei n.º 8080 de 19 de setembro de 1990 dispõe sobre as condições par a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços correspondentes. Embasados no artigo n.º 2 da lei supra citada assinale a 

alternativa que compreende a resposta correta: 

“A saúde é um ________________________ do ser humano, devendo o Estado prover 

condições _____________________ ao seu pleno exercício.” 
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a) direito básico e indispensáveis. 

b) direito primário e necessárias. 

c) direito fundamental e básicas. 

d) direito constitucional e necessárias. 

e) direito fundamental e indispensáveis.  

 

13) Assinale V para verdadeira e F para falsa a alternativa descrita como ações de saúde 

mental conforme o NASF e posteriormente a alternativa correta. 

( F )  fomentar ações que visem à difusão de uma cultura de atenção manicomial, 

visando mascarar o preconceito e a segregação em relação à loucura.  

( V ) priorizar as abordagens coletivas, identificando os grupos estratégicos para que a 

atenção em saúde mental se desenvolva nas unidades de saúde e em outros espaços na 

comunidade. 

( V ) ampliar o vínculo com as famílias, tomando-as como parceiras no tratamento e 

buscando constituir redes de apoio e integração. 

( F )criar, em conjunto com as ESF, estratégias para evitar a divulgação de problemas 

vinculados à violência e ao abuso de álcool, tabaco e outras drogas, visando assim a 

redução de danos e consequentemente à melhoria da qualidade do cuidado dos grupos 

de maior vulnerabilidade. 

( F )realizar atividades clínicas pertinentes a sua responsabilidade profissional e na 

ausência de outro técnico as atividades do mesmo a fim de evitar que o paciente não 

necessite retornar ao serviço. 

a)  F-V-V-F-F  

b) V-V-V-V-V 

c) F-V-F-V-V 

d) V-F-V-F-F 

e) F-F-F-V-V 

 

14) Não se configura dever fundamental do psicólogo segundo seu Código de Ética 

Profissional: 

(   )a. Atuar com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade 

política, econômica, social e cultural. 

(  )b. Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais 

esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente. 

(  )c. Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de 

emergência, sem visar benefício pessoal. 
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(  )d. Informar, a quem de direito, os resultados decorrentes da prestação de serviços 

psicológicos, transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisões que 

afetam o usuário ou beneficiário. 

(  )e. Orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados, a partir da 

prestação de serviços psicológicos, e fornecer, sempre que solicitado, os documentos 

pertinentes ao bom termo do trabalho. 

 

15) Não é entendido como direitos fundamentais descritos na Lei n.º 10.741/03? 

 

a) Transporte. 

b) Assistência Social. 

c) Habitação. 

d) Votar e ser votado.  

e) Saúde. 

 

16) O trabalho com famílias e políticas públicas exige do psicólogo um atendimento 

psicossocial, e não apenas um atendimento clínico tradicional. Para Fabiani Lima e 

Daniela Schneider (2018), um atendimento psicossocial deve ter como foco: 

a) dois atendimentos complementares: o psicológico e o social. 

b) as práticas psicoterapêuticas. 

c) no atendimento de pessoas com problemas mentais. 

d) o sofrimento no sentido ontológico. 

e) os contextos produtores de vulnerabilidade.  

 

17) Atendendo ao _______________, é necessário incluir a atenção aos portadores de 

sofrimento psíquico nas ações básicas de saúde e, também, incorporar as ações de saúde 

mental no Programa de Saúde da Família. Assinale a alternativa que completa 

corretamente o trecho acima. 

a) Núcleo de Apoio a Saúde da Família 

b) Princípio da Integralidade.  

c) Núcleo Operacional de Assistência à Saúde 

d) Princípio de Isonomia. 

e) Conselho Municipal de Saúde. 

 

18) Na terapia cognitiva comportamental o tratamento de dependentes de álcool abrange 

as seguintes características: 

I. A escolha das técnicas considera as particularidades de cada paciente. 

II. A manutenção da abstinência se sustenta no aprendizado das técnicas, no 

planejamento de metas, na mudança de estilo de vida e na articulação da rede de apoio 

social. 



 

 
Estado de Santa Catarina 

MUNICÍPIO DE IPIRA  
PROCESSO SELETIVO nº 03/2021 

 

III. Intervenções comportamentais e resolução de problemas auxiliam no aumento da 

auto eficácia e no adequado manejo da fissura. 

IV. Modelo de intervenção psicoeducativa envolve o treino individual ou em grupo, 

aonde serão feitas dramatizações das situações relacionadas a dependência alcoólica. 

Somente está correta o que se afirma em: 

a) I e III. 

b) I, III e IV. 

c) I, II, III e IV. 

d) I, II e III.  

e) I e IV. 

 

19) É muito difícil assinalar o limite entre o normal e o patológico na adolescência. A 

chamada Síndrome Normal da Adolescência apresenta uma sintomatologia em cujas 

características não se encontra a seguinte alternativa: 

a) Humor constante.  

b) Atitude social reivindicatória. 

c) Deslocalização temporal. 

d) Tendência grupal. 

e) Busca da identidade. 

 

20) Deve haver uma conexão temporal imediata e clara entre o impacto de um estressor 

excepcional e o início dos sintomas; o início é usualmente dentro de poucos minutos, se 

não imediato. Essa diretriz diagnóstica que consta na Classificação de Transtornos 

Mentais e de Comportamento da CID-10 se refere: 

a) Ao transtorno de ansiedade constante. 

b) Ao transtorno de estresse pós-traumático. 

c) Ao transtorno de ansiedade generalizada. 

d) À síndrome de ajustamento. 

e) À reação aguda a estresse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


