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Estado de Santa Catarina 

Prefeitura de Descanso 
Edital de Concurso Público 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 35 questões, 

numeradas de 1 a 35. 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 03h00min, 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 

                                        

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35      
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Questões de Conhecimento Especifico 
 

01. Embora não haja um consenso científico claro sobre a definição de comportamento inteligente, 

a maioria dos profissionais concorda que o comportamento inteligente é orientado para uma meta 

e é: 

A) Inerte. 

B) Adaptativo. 

C) Compensatório. 

D) Inconclusivo. 

 

02. Sobre os subestágios do estágio sensório-motor do desenvolvimento cognitivo de Piaget, 

quando Amaury, de 6 meses, empurra pedacinhos de cereal até a borda de sua cadeirinha e 

observa cada pedaço caindo no chão caracteriza-se qual desses subestágios? 

A) Reações circulares primárias. 

B) Reações circulares secundárias. 

C) Reações circulares terciárias. 

D) Combinações mentais. 

 

03. Considere a imagem abaixo: 

 
(1) O bebê suga os dedos. 

(2) O bebê gosta de sugar. 

Com base na imagem, ainda sobre os subestágios do estágio sensório-motor do desenvolvimento 

cognitivo de Piaget, identifica-se qual desses subestágios? 

A) Reações circulares primárias. 

B) Reações circulares secundárias. 

C) Uso dos reflexos. 

D) Reações circulares mistas. 

 

04. Sobre os desenvolvimentos fundamentais do estágio sensório-motor, analise os excertos a 

seguir: 

I. O entendimento de que as imagens representam outra coisa ocorre por volta dos 19 meses. 

Crianças com menos de 3 anos tendem a ter dificuldade em interpretar modelos de escala. 

II. Algumas evidências sugerem consciência de eventos causais específicos no mundo físico 

nos primeiros meses, mas a compreensão geral de causalidade talvez se desenvolva mais 

lentamente. 

III. Bebês de 5 meses podem reconhecer e manipular mentalmente números pequenos, mas a 

interpretação desses dados ainda é controversa. 
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Está correto o que se afirma em: 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III. 

 

05. Segundo o Estudo Longitudinal de Nova York, uma criança com temperamento difícil não: 

A) Dorme e se alimenta de maneira irregular. 

B) Demora a aceitar novos alimentos. 

C) Responde bem à novidade e à mudança. 

D) Expressa humores intensos e geralmente negativos; chora com frequência e aos berros; ri 

com estardalhaço. 

 

06. “Bebês com apego _________ não são afetados por um cuidador que se ausenta ou retorna. 

Eles demonstram pouca emoção, seja positiva ou negativa. Bebês com apego __________ ficam 

ansiosos antes mesmo de o cuidador se ausentar e ficam cada vez mais perturbados quando ele 

ou ela sai.” 

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto: 

A) Evitativo – Ambivalente. 

B) Resistente – Ambivalente. 

C) Resistente – Evitativo. 

D) Ambivalente – Evitativo. 

 

07. Dos avanços cognitivos da segunda infância, considere a alternativa incorreta: 

A) Capacidade de classificar: As crianças organizam objetos, pessoas e eventos em categorias 

significativas. 

B) Empatia: As crianças tornam-se mais capazes de imaginar como os outros podem se sentir. 

C) Compreensão de identidades: As crianças têm consciência de que alterações superficiais 

não mudam a natureza das coisas. 

D) Teoria da mente: As crianças podem imaginar que objetos ou pessoas têm outras 

propriedades além das que eles realmente têm. 

 

08. Dos aspectos imaturos do pensamento pré-operatório (de acordo com Piaget), considere a 

alternativa correta: 

A) Foco mais nos estados do que nas transformações: As crianças não usam raciocínio 

dedutivo ou indutivo; em vez disso, elas pulam de um detalhe para outro e veem uma causa 

onde não existe nenhuma. 

B) Raciocínio transdutivo: As crianças não entendem a importância da transformação entre 

estados. 

C) Centração: As crianças não entendem que algumas operações ou ações podem ser 

revertidas, restaurando a situação original. 

D) Incapacidade de distinguir a aparência da realidade: Elas confundem o que é real com a 

aparência externa. 
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09. A aquisição dos papéis de gênero, disse Kohlberg, depende da constância de gênero, também 

chamada de constância da categorial sexual – a percepção que a criança tem de que seu gênero 

será sempre o mesmo. Quando as crianças alcançam essa percepção, elas são motivadas a adotar 

comportamentos apropriados ao seu gênero. A constância de gênero parece desenvolver-se em 

três estágios, sendo assim descritos: 

I. Identidade de gênero: consciência do próprio gênero e do gênero dos outros que 

normalmente ocorre entre as idades de 2 e 3 anos. 

II. Estabilidade de gênero: consciência de que o gênero não muda. Entretanto, as crianças 

neste estágio podem basear os julgamentos sobre gênero em aspectos superficiais (vestuário, 

penteado) e em comportamentos estereotipados. 

III. Consistência de gênero: a percepção de que uma menina permanece menina mesmo se ela 

tiver cabelo curto e brincar com caminhões, e um menino permanece menino mesmo se tiver cabelo 

longo e usar brincos normalmente ocorre entre os 8 e 10 anos. Quando as crianças percebem que 

seu comportamento ou suas roupas não afetarão seu gênero, elas podem tornar-se menos rígidas 

em sua adesão às normas do gênero. 

Está correto o que se afirma em: 

A) I e II, apenas. 

B) I e III, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I, II e III. 

 

10. A capacidade de deliberadamente direcionar a atenção e afastar distrações, é denominada 

como atenção: 

A) Contextual. 

B) Seletiva. 

C) Espontânea. 

D) Gradual. 

 

11. “Existe uma relação entre o grau de sofrimento e o tempo de procura do usuário pelo serviço. 

Isso significa que quanto mais tempo o usuário leva até acessar o serviço, maior o grau de 

sofrimento que ele apresenta, o que implica um maior desafio na minimização do sofrimento. Uma 

estratégia importante neste contexto é a realização da ____________ pelos serviços de saúde, 

sendo considerada uma grande janela de oportunidades na criação do vínculo para o cuidado.” 

Assinale a alternativa que preencha corretamente a lacuna do texto: 

A) Sensibilização. 

B) Busca ativa. 

C) Acessibilidade. 

D) Potencialização. 

 

12. Da procura do usuário de drogas pelo serviço de saúde, o Psicólogo deve evitar: 

A) Legitimar a demanda do usuário e ofertar atendimento. 

B) Construir possibilidades com o usuário. 

C) Relação assistencialista. 

D) Promoção de autonomia, protagonismo. 
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13. Dentre os parâmetros de cuidado, podemos apontar alguns principais a serem observados 

durante o planejamento, a execução, a avaliação e o monitoramento dos programas e ações. As 

demandas e fluxos assistenciais das redes de atenção à saúde, prioritariamente aos pontos de 

atenção vinculados à Rede de Atenção Psicossocial devem ser: 

A) Reguladas e Organizadas. 

B) Descentralizadas e Territorializadas. 

C) Populares e Coordenadas. 

D) Diagnosticadas e Monitoradas. 

 

14. A incapacidade de reconhecer membros específicos de determinado grupo genérico de coisas, 

como certo tipo ou marca de carro no meio de vários carros, determinada casa entre várias casas, 

uma face específica em meio a várias faces é o achado psicopatológico denominado: 

A) Anosodiaforia. 

B) Simultanagnosia. 

C) Prosopagnosia. 

D) Astereognosia. 

 

15. Sobre as síndromes delirantes, considere a alternativa que descreve corretamente a síndrome 

do falso desconhecimento: 

A) Não-reconhecimento, durante episódio psicótico, de familiares (mãe, esposa, filho, etc.) ou 

de pessoas próximas. 

B) Identificação falsa e delirante de uma pessoa estranha como se fosse alguém do círculo 

pessoal do paciente. 

C) O próprio Eu físico do paciente é percebido como se transformando radicalmente; sua 

aparência não é mais a mesma, apenas sua identidade psicológica permanece igual. 

D) O próprio Eu é percebido como um impostor, uma cópia falsa de si mesmo. 

 

16. A ansiedade antecipatória é uma contribuição à psicologia da escola: 

A) Kleiniana. 

B) Existencialista. 

C) Comportamentalista. 

D) Fenomenológica. 

 

17. O impulso e o ato suicida parecem ocorrer em todas as culturas. Há, em muitos pacientes 

ansiosos e deprimidos, o desejo de morrer e de desaparecer (“Gostaria de dormir ou apagar por 

um tempo”). Tal impulso ocorre quase sempre associado a outros sintomas mentais e condições 

gerais como humor depressivo, desesperança, ansiedade intensa, desmoralização crônica, dor ou 

disfunções orgânicas crônicas. Sobre o suicídio, são fatores protetores, exceto: 

A) Ter perspectivas futuras, habilidades profissionais e educacionais. 

B) Bons e intensos vínculos sociais. 

C) Pertencer a uma religião e praticá-la. 

D) Personalidade borderline. 
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18. O termo estresse surgiu para designar as forças envolvidas em uma situação de ameaça à 

manutenção da homeostase, sendo o sistema alostático responsável por essa manutenção. O 

organismo reage ao estresse: 

A) Desenvolvendo experiências ao longo da vida - determina o que tem sido descrito como 

equação etiológica das disfunções psíquicas. 

B) Ativando um complexo repertório de respostas comportamentais e fisiológicas, conhecidas 

como reações de “luta e fuga”. 

C) Por traumas importantes na infância, como abuso sexual. 

D) Da organização cerebral, que difere amplamente de uma pessoa para outra. 

 

19. “Neurônios ____________ permitem não apenas a compreensão direta das ações dos outros, 

mas também de suas intenções, conferindo-lhes um grande significado social e interacional, de 

importância suprema nas primeiras relações da infância, bem como no processo psicoterápico ou 

analítico.” 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do texto: 

A) Significativos. 

B) Espelho. 

C) Gatilho. 

D) Analíticos. 

 

20. “O _____ é a sede real da ansiedade. Ameaçado por perigos oriundos de três direções, ele 

desenvolve o reflexo de fuga retirando sua própria catexia da percepção ameaçadora ou do 

processo semelhantemente considerado no ______, e emitindo-a como ansiedade. Essa reação 

primitiva é posteriormente substituída pela efetivação de catexias protetoras (o mecanismo das 

fobias). O que o _____ teme do perigo externo e do libidinal não pode ser especificado; sabemos 

que o medo é de ser esmagado ou aniquilado, mas ele não pode ser analiticamente compreendido. 

O _____ está simplesmente obedecendo ao aviso do princípio de prazer. Por outro lado, podemos 

dizer o que se acha escondido por trás do pavor que o _____ tem do ______, o medo da 

consciência. O ser superior, que se transformou no ideal do ______, outrora ameaçara de 

castração, e esse temor da castração é provavelmente o núcleo em torno do qual o medo 

subsequente da consciência se agrupou; é esse temor que persiste como medo da consciência.” 
(Fonte: http://conexoesclinicas.com.br/wp-content/uploads/2015/01/freud-sigmund-obras-completas-imago-vol-19-1923-1925.pdf) 

 

Assinale a alternativa que preenche correta e respectivamente as lacunas do texto: 

A) Id – Ego – Id – Id – Id – Superego – Id. 

B) Id – Ego – Id – Ego – Ego – Id – Superego. 

C) Ego – Id – Ego – Ego – Ego – Superego – Ego. 

D) Superego – Ego – Superego – Superego – Superego – Id – Superego. 
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Questões de Língua Portuguesa 
 
INSTRUÇÕES: As questões de nº 21 a nº 30 dizem respeito ao Texto. Leia-o atentamente 
antes de respondê-las. 

(TEXTO) 

 
 
21. Sobre o Texto e seu contexto, analise: 

I. Ser preguiçosa é um orgulho para Lucy; 

II. Ser preguiço não é tão ruim quanto parece, segundo Lucy; 

III. Tornar as pessoas melhores em escolher prioridades é um dos pontos positivos da preguiça. 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I está correto. 

B) Apenas os itens I e II estão corretos. 

C) Apenas os itens II e III estão corretos. 

D) Todos os itens estão corretos. 

 

22. “Lucy Gransbury se autointitula preguiçosa e disse ter orgulho disso.” (linhas 1 e 2). Analisando-

se o período acima retirado do Texto, é correto afirmar que: 

A) A palavra “autointitula” (linha 1) possui o significado contrário ao ato de atribuir a si próprio 

um nome ou título. 

B) A partícula "se" exerce função morfológica de elemento expletivo. 

C) É um período composto exatamente por uma oração coordenada e uma oração subordinada 

adjetiva. 

D) A palavra "disso" é uma contração da preposição "de" com o pronome demonstrativo "isso". 
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23. Assinale a alternativa que apresenta uma oração retirada do Texto classificada como 

subordinada que restringe, particulariza e limita o sentido da oração principal: 

A) “[...] que se sinta culpado por seu comportamento.” (linhas 6 e 7) 

B) “[...] que conhece.” (linha 5) 

C) “[...] que ser preguiçoso não é tão ruim quanto parece - [...]” (linhas 9 e 10) 

D) “[...] que a preguiça é vista como um comportamento negativo, [...]” (linhas 16 e 17) 

 

24. A partícula "que" presente na linha 16 exerce a seguinte função morfológica: 

A) Pronome relativo. 

B) Pronome apassivador. 

C) Conjunção integrante. 

D) Índice de indeterminação do sujeito. 

 

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

preposição sublinhada, devido à sua regência: 

“[...], mais eficientes na gestão da própria energia e com maior facilidade de encontrar o caminho 

mais rápido para terminar uma tarefa.” (linhas 20 a 22) 

A) “eficientes” 

B) “energia” 

C) “facilidade” 

D) “encontrar” 

 

26. "Se você é mais propenso à preguiça..." (linhas 5 e 6). É correto afirmar que a crase foi 

empregada no trecho pela seguinte razão: 

A) Há contração entre preposição e artigo definido feminino. 

B) É obrigatório o uso da crase em algumas locuções prepositivas formadas por palavras 

femininas. 

C) É obrigatório o uso da crase em algumas locuções conjuntivas formadas por palavras 

femininas. 

D) É obrigatório o uso da crase em algumas locuções adverbiais formadas por palavras 

femininas. 

 

27. Com base na conversão para a voz passiva do trecho abaixo adaptado do Texto, assinale a 

alternativa correta: 

“Lucy diz...” 

A) “É dito por Lucy.” 

B) “Foi dito por Lucy.” 

C) A oração já se encontra na voz passiva. 

D) Não é possível a conversão para a voz passiva, pois o verbo “diz” é transitivo direto. 
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28. Do(s) termo(s) destacado(s) a seguir, assinale a alternativa que representa corretamente o 

sujeito da oração a que pertence: 

"Lucy Gransbury se autointitula preguiçosa e disse ter orgulho disso." (linhas 1 e 2) 

A) "Lucy Gransbury" 

B) "se autointitula" 

C) "preguiçosa" 

D) "ter orgulho disso" 

 

29. Assinale a alternativa que representa corretamente a regra pela qual a vírgula foi empregada 

no trecho a seguir retirado do Texto: 

“Mas Lucy, uma atriz de Melbourne, [...]" (linhas 7 e 8) 

A) Emprega-se a vírgula para separar os elementos mencionados numa relação. 

B) Emprega-se a vírgula para isolar o vocativo. 

C) Emprega-se a vírgula para isolar o aposto explicativo. 

D) Emprega-se a vírgula para isolar palavras e expressões explicativas. 

 

30. Com base nos encontros vocálicos e consonantais, analise: 

I. Lucy (linha 1); 

II. Disse (linha 1); 

III. Gosta (linha 2). 

Dos itens acima: 

A) Apenas o item I configura um encontro consonantal. 

B) Apenas o item II configura um encontro consonantal. 

C) Apenas os itens I e II configuram um encontro consonantal. 

D) Apenas o item II configura um encontro vocálico. 

 

Questões de Conhecimentos Gerais 
 

31. Em outubro deste ano no encerramento do Seminário Internacional “Democracia em Colapso?” 

foi realizada a conferência “A liberdade é uma luta constante”, promovido pela editora e pelo Sesc 

São Paulo, neste evento, o Brasil recebeu a visita da escritora estadunidense: 

A) Angela Davis.  

B) J.K. Rowling. 

C) Chimamanda Ngozi Adichie 

D) Rebecca Solnit. 

 

32. Foi descoberta recentemente a autoria do derramamento de óleo que atingiu a costa brasileira, 

e deixou centenas de praias na região nordeste contaminadas. Este óleo foi derramado por: 

A) O navio Madre de Dios, de propriedade da empresa Iberdrola, Espanha. 

B) O navio Comandantes, de propriedade da empresa estatal Petróleos de Venezuela. 

C) O Navio Bouboulina, de propriedade da empresa Delta Tankers LTD, Grécia. 

D) O Navio Vasco da Gama, de propriedade da empresa APETRO, de Portugal. 
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33. Até o final de outubro seguiam os protestos no território autônomo de Hong Kong, e mesmo 

duramente reprimidos pela polícia os manifestantes mantém o ritmo de protestos. A reivindicação 

dos movimentos organizados pode ser afirmada pela alternativa: 

A) A derrubada do ditador Kim Jong Um. 

B) O fim do domínio chinês e pela democracia. 

C) Por reformas populares de cunho socialista/comunista. 

D) Pelo fim do comunismo no território de Hong Kong. 

 

34. Em junho de 2019, os ministros do Supremo Tribunal Federal, equiparando a lei de racismo, 

reconheceram haver uma demora inconstitucional do Legislativo em tratar do tema, determinou 

assim: 

A) Estabeleceu a limitação para o financiamento de filmes brasileiros por parte dos 

investimentos financeiros do Estado. 

B) Criminalização da discriminação por orientação sexual e identidade de gênero. 

C) Decretou o fim da Lei Rouanet, permitindo que os financiamentos privados promovam a 

produção cinematográfica brasileira. 

D) Criou mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, feminicídio, 

ampliando a lei Maria da Penha. 

 

35. O presidente do Irã, Hassan Rouhani, anunciou recentemente que o país vai começar a injetar 

gás de urânio em 1.044 centrifugas que antes estavam vazias, em referência ao procedimento 

utilizado para produzir urânio enriquecido. Com esta atitude o país rompe com o pacto: 

A) O acordo nuclear de 2015, assinado entre o governo da República Islâmica e um grupo de 

potências internacionais, liderado pelos EUA. 

B) O acordo nuclear firmado entre potências europeias, países islâmicos e Coreia do Norte, em 

2018. 

C) O desmantelamento mundial de armas atômicas, assinado pelas principais potências 

nucleares do mundo. 

D) O acordo de Washington, liderado pela Alemanha e França que promovia a redução do 

armamento nuclear nos EUA e Irã. 

  

 

 

 


