
 
 

 
 

  Estado de Santa Catarina 

Prefeitura Municipal de Guarujá do Sul - SC 

Edital de Concurso Público nº 01/2022  

__________________________________________________________________________ 

 

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 35 questões, numeradas de 1 à 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 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! 

________________________________________________________________________________ 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01
Sobre         a         Avaliação         Psicopatológica         é         CORRETO
afirmar         que:

(A) O         exame         físico         do         paciente         com         transtorno
psiquiátrico         não         difere,         em         essência,         daquele
dos         indivíduos         sem         patologias         mentais.
Deve-se,         entretanto,         ressaltar         que         os         pacientes
com         transtornos         psiquiátricos         apresentam
morbidade         física         mais         frequente         que         a
população         geral,         motivo         que         reforça         a
necessidade         de         avaliação         somática         (anamnese
e         exame         físico         cuidadoso)         desses         indivíduos.

(B) O         exame         do         estado         mental         atual,         juntamente
com         a         observação         cuidadosa         do         paciente,         é,         de
fato,         o         principal         instrumento         de         conhecimento
da         psicopatologia.

(C) A         avaliação         neurológica         do         paciente         com
transtorno         mental         é         diferenciada         à         da         clientela
geral.         Nesse         caso,         a         avaliação         neurológica
depende         de         anamnese         bem-colhida         e         de
exame         neurológico         objetivo         que,         bem-realizado,
visa         identificar         topograficamente         uma         possível
lesão         ou         disfunção         no         sistema         nervoso         central
e/ou         periférico.

(D) A         entrevista         psicopatológica         permite         a
realização         dos         dois         principais         aspectos         da
avaliação:         o         exame         psíquico         e         a         avaliação
neurológica.

Questão 02
Sobre         a         formação         das         escolas         psicológicas,         que
estruturaram         e         caracterizaram         a         psicologia         no         início
do         século         XX         é         CORRETO         firmar         que:

(A) O         estruturalismo         é         um         sistema         elementista,
atomista         e         associacionista.         Procura         entender         a
concatenação         da         unidade         no         todo.         Utilizasse         da
fisiologia,         procura         quantificar         ou         medir         as         suas
experiências,         muito         embora         utilize,         também,         a
descrição         qualitativa         dos         elementos         mentais.

(B) As         teorias         e         modelos         psicológicos         behavioristas
fundamentam-se         na         experimentação,         no
controle         e         no         condicionamento         do
comportamento,         e         admitem         uma         conduta
humana         automatizada.         Caracterizam-se,
portanto,         pela         atenção         dada         aos         fenômenos
observáveis,         mensuráveis,         pela         influência         que         o
meio         ambiente         exerce         no         indivíduo         e         pela
introspecção.

(C) No         desenvolvimento         da         psicologia         funcional,
podem-se         constatar         três         fases:         a         primeira,         que
é         o         seu         ponto         de         partida,         é         representada         por
Dewey,         a         segunda,         que         é         o         seu
desenvolvimento         propriamente         dito,         é
representada         por         Angell,         e         a         terceira,         que         seria
a         sua         compreensão,         teve,         como         protagonista,
Carr.

(D) As         quatro         escolas         psicológicas         que
estruturaram         a         psicologia         no         início         do         século         XX
foram:         Estruturalismo,         Funcionalismo,
Behaviorismo         e         Psicanálise.

Questão 03
Sobre         a         Psicopatologia,         informe         se         é         verdadeiro         (V)
ou         falso         (F):

(__)O         diagnóstico         de         um         transtorno         psiquiátrico         é
quase         sempre         baseado         preponderantemente         nos
dados         clínicos.         Dosagens         laboratoriais,         exames         de
neuroimagem         estrutural         (tomografia,         ressonância
magnética,         etc.)         e         funcional         (SPECT,         PET,
mapeamento         por         EEG,         etc.),         testes         psicológicos         ou
neuropsicológicos         auxiliam         de         forma         muito
importante,         principalmente         para         o         diagnóstico
diferencial         entre         um         transtorno         psiquiátrico         primário
(esquizofrenia,         depressão         primária,         etc.)         e         uma
doença         neurológica         (encefalites,         tumores,         doenças
vasculares,         etc.)         ou         sistêmica.         É         importante
ressaltar,         entretanto,         que         os         exames
complementares         (semiotécnica         armada)         não
substituem         o         essencial         do         diagnóstico
psicopatológico:         uma         história         bem-colhida         e         um
exame         psíquico         minucioso,         ambos         interpretados
com         habilidade.

(__)A         avaliação         neurológica         do         paciente         com
transtorno         mental         é         mais         minuciosa                  à         da         clientela
geral.

(__)As         funções         psíquica         mais         afetadas         nos
transtornos         psicoorgânicos         são:         nível         de
consciência         atenção,         orientação,         memória,
pensamento,         psicomotricidade         e         linguagem.

(__)As         vivências         psicopatológicas         estão         situadas
em         duas         perspectivas         fundamentais:         têm-se,         de         um
lado,         os         transfundos         estáveis         das         vivências
psicopatológicas,         espécie         de         palco,         de         contexto
mais         geral,         em         que         emergem         os         sintomas.         De
outro,         reconhecem-se         os         sintomas         específicos
vivenciados,         denominados         sintomas         emergentes.

(__)Considera-se         em         psicopatologia         que,         ao         lado
dos         fatores         genéticos,         gestacionais         e         perinatais,
que         precedem         o         início         propriamente         dito         da         vida         de
relações         de         um         sujeito         e         carregam         consigo         a
vulnerabilidade         constitucional         (hereditariedade,
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constituição)         para         os         distintos         transtornos,         os
fatores         predisponentes         (predisposing         events)         são
aqueles         que         ocorrem         no         início         da         vida         (nos
primeiros         3         a         5         anos         de         vida,         sobretudo,         e         no
período         escolar).         Esses         fatores,         associados         à
vulnerabilidade         constitucional,         sensibilizam         o
indivíduo         para         as         diversas         situações         que         a         vida         lhe
colocará.         Tais         fatores         predisponentes         tornam         as
pessoas         mais         ou         menos         vulneráveis         para         os         fatores
precipitantes         (precipitating         ou         life-events),         eventos
que         ocorrem         em         proximidade         temporal         ao
surgimento         propriamente         do         transtorno         mental.
Assim,         fatores         predisponentes         podem         incluir
eventos         ocorridos         nos         primeiros         anos         de         vida,         como
a         morte         de         um         dos         pais,         abuso         sexual,         violência         ou
negligência         física         ou         psíquica,         etc.         Fatores
precipitantes,         por         sua         vez,         são         geralmente         eventos
inespecíficos,         como         separações         conjugais,         morte
de         pessoa         próxima,         desemprego,         promoção         no
trabalho,         casamento,         perda         ou         ganho         financeiro,
etc.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima
para         baixo:

(A) V,         F,         F,         F,         V.

(B) F,         F,         F,         V,         V.

(C) F,         F,         V,         F,         V.

(D) V,         V,         V,         F,         F.

Questão 04
Sobre         a         alteração         das         funções         psíquicas         e         as
grandes         síndromes         psiquiátricas,         registre         V,         para
verdadeiro,         ou         F,         para         falso:

(__)As         funções         mais         afetadas         nos         quadros
psicóticos         são:         sensopercepção,         pensamento,         juízo
da         realidade,         vivência         do         Eu         e         linguagem.

(__)O         quadro         de         ansiedade         de         origem         orgânica         é
constituído         por         uma         síndrome         ansioso         que         é
claramente         resultante         de         uma         doença,         uso         de
fármacos         ou         outra         condição         orgânica.         Na         ansiedade
de         base         orgânica,         é         particularmente         frequente         a
presença         da         irritabilidade         e         da         labilidade         do         humor.

(__)O         estados         crepuscular         é         uma         alteração         na
consciência         na         qual,         paralelamente         á         turvação         da
consciência,         o         indivíduo         entre         em         estado
semelhante         a         um         sonho         muito         vívido         onde         mantém
uma         relativa         conservação         da         atividade         motora
coordenada.

(__)Na         depressão         tipo         melancólica,         ocorre
lentificação         psicomotora,         anedonia,         alterações         do
sono         e         do         apetite,         piora         dos         sintomas         no         período         da

manhã         e         ideias         de         culpa.

(__)As         alterações         do         reconhecimento         dividem-se
em         dois         grandes         grupos:         as         agnosias,         de         origem
essencialmente         cerebral         ,         são         definidas         como
déficits         do         reconhecimento         de         estímulos         sensoriais,
objetos         e         fenômenos;         e         as         alterações         de
reconhecimento         associadas         aos         transtornos
mentais,         com         base         orgânica         definida.

FONTE:         Dalgalarrondo,         P.         (2008).         Psicopatologia         e         Semiologia         dos

Transtornos

Mentais.         2º         Ed.         Porto         Alegre:         Artmed         Editora.

A         sequência         CORRETA         é:

(A) F,         V,         V,         F,         F.

(B) V,         F,         F,         F,         V.

(C) F,         F,         V,         V,         V.

(D) V,         V,         F,         V,         F.

Questão 05
Desde         1988,         o         Brasil         tem         estabelecido         um         sistema
de         saúde         dinâmico         e         complexo         (o         Sistema         Único         de
Saúde         -         SUS),         baseado         nos         princípios         da         saúde
como         um         direito         do         cidadão         e         um         dever         do         Estado.
(Paim         et         al.,         2011)

Com         base         na         Lei         nº         8080/90,         sobre         o         Sistema
Único         de         Saúde         (SUS),         é         CORRETO         afirmar         que:

(A) Os         cargos         e         funções         de         chefia,         direção         e
assessoramento,         no         âmbito         do         Sistema         Único
de         Saúde         (SUS),         poderão         ser         exercidas         em
regime         de         tempo         parcial.

(B) A         assistência         à         saúde         é         livre         à         iniciativa
privada.         A         participação         suplementar         dos
serviços         privados         será         formalizada         mediante         lei,
observadas,         a         respeito,         as         normas         de         direito
privado.

(C) O         Ministério         da         Saúde         estabelecerá         as
diretrizes         a         serem         observadas         na         elaboração
dos         planos         de         saúde,         em         função         das
características         epidemiológicas         e         da
organização         dos         serviços         em         cada         jurisdição
administrativa.

(D) Os         serviços         de         saúde         do         Sistema         Único         de
Saúde         -         SUS,         da         rede         própria         ou         conveniada,
ficam         obrigados         a         permitir         a         presença,         junto         à
parturiente,         de         1         (um)         acompanhante         durante
todo         o         período         de         trabalho         de         parto,         parto         e
pós-parto         imediato.
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Questão 06
A         Avaliação         Psicológica         é         definida         como         um
processo         estruturado         de         investigação         de
fenômenos         psicológicos,         composto         de         métodos,
técnicas         e         instrumentos,         com         o         objetivo         de         prover
informações         à         tomada         de         decisão,         no         âmbito
individual,         grupal         ou         institucional,         com         base         em
demandas,         condições         e         finalidades         específicas.

Assinale         a         alternativa         que         representa         a         ordem
sequencial         do         processo         de         Avaliação         Psicológica.

(A) Definição         da         demanda,         planejamento,         coleta         de
dados,         integração         e         análise         dos         dados,
produção         de         informes         e         entrevista         devoluta.

(B) Planejamento,         coleta         de         dados,         definição         da
demanda,         integração         e         análise         dos         dados,
entrevista         devolutiva         e         produção         de         informes.

(C) Coleta         de         dados,         planejamento,         definição         da
demanda,         integração         e         análise         dos         dados,
produção         de         informes         e         entrevista         devolutiva.

(D) Coleta         de         dados,         definição         da         demanda,
planejamento,         integração         e         análise         dos         dados,
produção         de         informes         e         entrevista         devolutiva.

Questão 07
Assédio         moral         no         trabalho         é         uma         forma         de         violência
no         trabalho         que         consiste         na         exposição         prolongada         e
repetitiva         dos         trabalhadores         a         situações
constrangedoras         e         humilhantes,         praticadas         por         uma
ou         mais         pessoas.         A         maioria         dos         estudos         sobre
assédio         moral         no         trabalho         aponta         para         três
modalidades         distintas         que         englobam         todos         os
trabalhadores         de         um         contexto         organizacional.

Essas         modalidades         de         assédio         são:

(A) Ascendente,         vertical         e         descendente.

(B) Horizontal,         ascendente         e         diagonal.

(C) Vertical,         horizontal         e         diagonal.

(D) Descendente,         horizontal         e         ascendente.

Questão 08
A         Política         Nacional         de         Humanização         (PNH)         busca
pôr         em         prática         os         princípios         do         SUS         no         cotidiano
dos         serviços         de         saúde,         produzindo         mudanças         nos
modos         de         gerir         e         cuidar.         Sobre         a         PNH,         NÃO         se
pode         afirmar         que:

(A) As         decisões         da         gestão         interferem         diretamente
na         atenção         à         saúde.         Por         isso,         trabalhadores         e
usuários         devem         buscar         conhecer         como
funciona         a         gestão         dos         serviços         e         da         rede         de
saúde,         assim         como         participar         ativamente         do
processo         de         tomada         de         decisão         nas
organizações         de         saúde         e         nas         ações         de         saúde
coletiva

(B) Reconhecer         que         as         diferentes         especialidades         e
práticas         de         saúde         podem         conversar         com         a
experiência         daquele         que         é         assistido         é         a         base         do
principio         denominado         Longitudinalidade.

(C) Incluir         os         trabalhadores         na         gestão         é
fundamental         para         que         eles,         no         dia         a         dia,
reinventem         seus         processos         de         trabalho         e         sejam
agentes         ativos         das         mudanças         no         serviço         de
saúde.

(D) Humanizar         se         traduz,         então,         como         inclusão         das
diferenças         nos         processos         de         gestão         e         de
cuidado.         Tais         mudanças         são         construídas         não
por         uma         pessoa         ou         grupo         isolado,         mas         de
forma         coletiva         e         compartilhada.

Questão 09
A         respeito         das         diversas         teorias         e         abordagens
psicológicas,         informe         se         é         verdadeiro         (V)         ou         falso
(F):

(__)A         Boa         Forma         é         o         ponto         de         partida         e         também
um         dos         temas         centrais         da         Gestalt.

(__)Para         a         psicanálise         freudiana,         a         pulsão         refere-se
a         um         estado         de         desejo         que         faz         o         sujeito                  buscar,
através         de         um         objeto,         a         satisfação         deste         estado.

(__)De         acordo         com         a         Terapia         de         Família,         a         tarefa
fundamental         do         casal         no         início         do         casamento         é         o
conhecimento         recíproco         e         a         construção         de         regras
próprias         de         funcionamento,         guardando
semelhanças,         mas         também         desenvolvendo
diferenças         em         relação         às         crenças         e         ao
funcionamento         das         suas         famílias         de         origem.         É         um
período         no         qual         o         casal         vive         mais         distanciado         das
famílias,         renegociando         as         relações         com         seus         pais         e
com         os         velhos         amigos         e         criando         uma         nova         cultura
familiar.

(__)Na         terapia         grupal,         um         acontecimento         específico
do         campo         grupal         é         a         ressonância.         Assim         como         um
diapasão         acústico         vibra         na         frequência         da         nota
musical         emitida,         um         acontecimento         ou         uma         emoção
comunicada         ao         grupo         vai         ressoar         nos         demais
participantes,         produzindo         uma         associação         com
significado         afetivo         equivalente,         mesmo         que
expresso         de         forma         distinta.         A         ressonância         é         o
equivalente         grupal         da         "livre         associação         de         ideias",
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que         ocorre         em         um         tratamento         individual.         Em         função
disso,         deve         ser         bem         percebida         e         explorada         ao
longo         do         processo         terapêutico.

(__)São         elementos         básicos         de         uma         sessão         de
terapia         cognitiva:         breve         atualização,         ponte         com         a
sessão         anterior,         estabelecimento         da         agenda,
revisão         da         tarefa         de         casa,         discussão         do(s)         tópico(s)
estabelecido(s)         na         agenda,         indicação         de         nova
tarefa         de         casa,         e         resumo         da         sessão         e         feedback.

A         sequência         CORRETA         é:

(A) F,         F,         V,         V,         V.

(B) F,         F,         V,         F,         V.

(C) F,         V,         V,         F,         F.

(D) V,         F,         V,         F,         V.

Questão 10
Com         relação         aos         transtornos,         registre         V,         para
verdadeiro,         ou         F,         para         falso:

(__)O         Transtorno         de         Personalidade         Esquizoide         é
um         padrão         de         desconforto         agudo         em
relacionamentos         íntimos,         distorções         cognitivas         e/ou
da         percepção         e         comportamento         excêntrico.

(__)O         Transtorno         de         Personalidade         Paranoide
aponta,         entre         os         itens         que         o         caracteriza,
sensibilidade         excessiva         a         contratempos         e         rejeições;
tendência         a         guardar         rancores         persistentemente,         isto
é,         recusa         a         perdoar         insultos         e         injúrias         ou         desfeitas;
um         combativo         e         obstinado         senso         de         direitos
pessoais         em         desacordo         com         a         situação         real.

(__)O         Transtorno         Conversivo         é         um         tipo         de
Transtorno         Somatoforme         que         apresenta         queixas         de
dores         indiscriminadas         e         sentimentos         de         fragilidade
e         vulnerabilidade.

(__)Alguns         transtornos         são         decorrentes         do         stress
grave,         a         reação         aguda         ao         stress         possui         uma
sintomatologia         tipicamente         mista         que         comporta         um
estado         de         aturdimento         e         desorientação,
frequentemente         acompanhado         de         manifestações
neurovegetativas.

A         sequência         CORRETA         é:

(A) V,         F,         V,         V.

(B) V,         F,         F,         F.

(C) F,         V,         F,         V.

(D) V,         V,         F,         V.

Questão 11
A         Lei         nº         10.216/2001         de         06         de         abril         de         2001         dispõe
sobre         a         proteção         e         os         direitos         das         pessoas
portadoras         de         transtornos         mentais         e         redireciona         o
modelo         assistencial         em         saúde         mental.         Assinale         a
afirmativa         INCORRETA         sobre         a         garantia         desses
direitos.

(A) Receber         o         maior         número         de         informações         a
respeito         de         sua         doença         e         de         seu         tratamento.

(B) Ter         direito         à         presença         médica,         em         qualquer
tempo,         para         esclarecer         a         necessidade         ou         não
de         sua         hospitalização         involuntária.

(C) Ter         acesso         ao         melhor         tratamento         do         sistema         de
saúde,         consentâneo         às         suas         necessidades.

(D) Ser         tratada         em         ambiente         terapêutico         pelos
meios         invasivos         possíveis.

Questão 12
A         Atenção         Básica         será         a         principal         porta         de         entrada
e         centro         de         comunicação         da         Rede         de         Atenção         à
Saúde         (RAS),         coordenadora         do         cuidado         e
ordenadora         das         ações         e         serviços         disponibilizados
na         rede.         Sobre         a         atenção         básica,         pode-se         afirmar
que:

(A) Deverá         ser         ofertada         parcialmente         e
gratuitamente         a         todas         as         pessoas,         de         acordo
com         suas         necessidades         e         demandas         do
território,         considerando         os         determinantes         e
condicionantes         de         saúde.

(B) Poderá         ser         ofertada         integralmente         e
gratuitamente         a         todas         as         pessoas,         de         acordo
com         suas         necessidades         e         demandas         do
território,         excluindo         os         determinantes         e
condicionantes         de         saúde.

(C) Será         ofertada         parcialmente         a         todas         as         pessoas,
de         acordo         com         suas         necessidades         e         demandas
do         território,         considerando         os         determinantes         e
condicionantes         de         saúde.

(D) Será         ofertada         integralmente         e         gratuitamente         a
todas         as         pessoas,         de         acordo         com         suas
necessidades         e         demandas         do         território,
considerando         os         determinantes         e
condicionantes         de         saúde.

Questão 13
Sobre         a         Psicologia         Organizacional,         marque         a
alternativa         CORRETA.

(A) O         ramo         industrial         da         Psicologia         é         o         mais
recente         e         busca         gerenciar         a         eficiência
organizacional         por         meio         do         uso         apropriado         dos
recursos         humanos.
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(B) O         foco         no         funcionário         como         indivíduo         é         maior
na         parte         industrial         do         que         na         organizacional.

(C) Na         prática,         os         psicólogos         organizacionais         lidam
diretamente         com         os         problemas         emocionais         ou
pessoais         do         funcionário.

(D) O         campo         da         Psicologia         Organizacional         contém
duas         divisões         principais         a         industrial         (ou         seja,
recursos         humanos)         e         a         organizacional.

Questão 14
A         técnica         dos         grupos         operativos         foi         introduzida         por
Pichon-Rivière         e         está         centrada         na:

(A) Aprendizagem.

(B) Cooperação.

(C) Tarefa.

(D) Ação         interpessoal.

Questão 15
Sobre         o         desenvolvimento         humano         é         CORRETO
afirmar         que:

(A) O         amadurecimento         dos         órgãos         reprodutores
traz         o         início         da         menstruação         nas         meninas         e         a
produção         de         esperma         nos         meninos.         O         principal
sinal         de         maturidade         sexual         nos         meninos         é         a
produção         de         esperma.         O         principal         sinal         de
maturidade         sexual         na         menina         é         a         menstruação.
A         primeira         menstruação,         denominada         menarca,
ocorre         relativamente         cedo         na         sequência         do
desenvolvimento         feminino;         seu         tempo         normal
de         ocorrência         pode         variar         dos         10         aos         16         anos         e
meio.

(B) As         emoções         autoconscientes,         como         o
constrangimento,         a         empatia         e         a         inveja,         surgem
somente         depois         que         a         criança         desenvolveu         a
autoconsciência:         compreensão         cognitiva         de         que
ela         tem         uma         identidade         reconhecível,         separada
e         diferente         do         resto         de         seu         mundo.         Essa
consciência         da         própria         identidade         parece         aos         3
anos         de         idade.         A         autoconsciência         é         necessária
para         que         a         criança         possa         estar         consciente         de
ser         o         foco         da         atenção,         identificar-se         com         o         que
outras         "identidades"         estão         sentindo,         ou         desejar
o         que         outra         pessoa         tem.

(C) O         desenvolvimento         do         cérebro         após         o
nascimento         está         intimamente         ligado         a
mudanças         na         vida         psicossocial:         as         experiências
emocionais                  e         ambientais         são         afetadas         pelo
desenvolvimento         do         cérebro         e         podem         causar
efeitos         duradouros         na         estrutura         cerebral.

(D) O         envelhecimento         primário         é         um         processo
gradual         e         inevitável         de         deterioração         física         que
começa         cedo         na         vida         e         continua         ao         longo         dos
anos,         não         importa         o         que         as         pessoas         façam         para
evitá-lo.         Nessa         visão,         o         envelhecimento         é         uma
consequência         inevitável         de         ficar         velho.         O
envelhecimento         secundário         resulta         de         doenças,
abusos         e         maus         hábitos,         fatores         que         em         geral
podem         ser         controlados.

Questão 16
De         acordo         com         o         Estatuto         da         Criança         e         do
Adolescente,         a         criança         e         o         adolescente         têm         direito
a         proteção         à         vida         e         à         saúde,         mediante         a         efetivação
de         políticas         sociais         públicas         que         permitam         o
nascimento         e         o         desenvolvimento         sadio         e
harmonioso,         em         condições         dignas         de         existência.
Sendo         assim,         é         CORRETO         afirmar         que:

(A) A         parturiente         será         atendida         preferencialmente
pelo         mesmo         médico         que         a         acompanhou         na         fase
pré-natal.

(B) A         gestante         será         encaminhada         aos         diferentes
níveis         de         atendimento,         segundo         critérios
médicos         específicos,         obedecendo-se         aos
princípios         de         regionalização         e         hierarquização
do         Sistema.

(C) Incumbe         ao         poder         público         propiciar         apoio
alimentar         à         gestante         e         à         nutriz         que         dele
necessitem.

(D) É         assegurado         a         todas         as         mulheres         o         acesso
aos         programas         e         às         políticas         de         saúde         da
mulher         e         de         planejamento         reprodutivo         e,         às
gestantes,         nutrição         adequada,         atenção
humanizada         à         gravidez,         ao         parto         e         ao         puerpério
e         atendimento         pré-natal,         perinatal         e         pós-natal
integral         no         âmbito         do         Sistema         Único         de         Saúde.

Questão 17
De         acordo         com         Jean         Piaget         o         conhecimento
humano         é         construído         através         da         interação         do
indivíduo         com         o         meio         externo,         ou         seja,         com         o
ambiente         físico         e         social.         Através         do         seu         método         de
trabalho         ele         concluiu         que         a         criança         é         uma
participante         ativa         no         seu         processo         de
desenvolvimento,         sendo         capaz         de         construir         seu
próprio         entendimento         e         conhecimento         do         mundo.
Para         que         esse         entendimento         sobre         o         mundo         seja
desenvolvido,         a         criança         começa         de         forma         inata         e         se
adaptar         de         maneira         cada         vez         mais         satisfatória         ao
meio         em         que         vive.         Para         que         esse         processo         de
desenvolvimento         cognitivo         ocorra         Jean         Piaget
definiu         três         processos:

(A) Assimilação,         organização         e         adequação.
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(B) Organização,         adaptação         e         equilibração.

(C) Adequação,         assimilação         e         organização.

(D) Acomodação,         equilibração         e         adaptação.

Questão 18
Segundo         o         Conselho         Federal         de         Psicologia         (2014),
um         Código         de         Ética         profissional,         ao         estabelecer
padrões         esperados         quanto         às         práticas         referendadas
pela         respectiva         categoria         profissional         e         pela
sociedade,         procura         fomentar         a         auto         reflexão         exigida
de         cada         indivíduo         acerca         da         sua         práxis,         de         modo         a
responsabilizá-lo,         pessoal         e         coletivamente,         por
ações         e         suas         consequências         no         exercício
profissional.

De         acordo         com         o         Código         de         Ética         do         Psicólogo,
assinale,         nos         parênteses,         V         para         as         afirmativas
verdadeiras,         e         F,         para         as         falsas:

(__)A         missão         primordial         de         um         código         de         ética
profissional         não         é         de         normatizar         a         natureza         técnica
do         trabalho,         e,         sim,         a         de         assegurar,         dentro         de
valores         relevantes         para         a         sociedade         e         para         as
práticas         desenvolvidas,         um         padrão         de         conduta         que
fortaleça         o         reconhecimento         social         daquela
categoria.

(__)No         atendimento         à         criança         ,         ao         adolescente         ou
ao         interdito,         o         psicólogo         comunicará         aos
responsáveis         o         estritamente         essencial         para         se
promoverem         medidas         em         seu         benefício.

(__)Nos         documentos         que         embasam         as         atividades
em         equipe         multiprofissional,         o         psicólogo         registrará
todas         as         informações         veiculadas         no         trabalho         em
equipe         multiprofissional         para         posterior         análise.

A         sequência         CORRETA         é:

(A) F,         V,         F.

(B) V,         V,         F.

(C) V,         F,         V.

(D) F,         V,         V.

Questão 19
Sobre         sofrimento         psíquico         no         trabalho,         marque         a
alternativa         CORRETA.

(A) As         estratégias         de         defesa         são         inconscientes,
elas         representam         uma         elaboração         psíquica         que
anulam         o         sofrer.

(B) O         trabalho         se         revela         essencialmente
desgastante         para         o         aparelho         psíquico         já         que
pode         causar         infelicidade,         alienação         e         doença
mental.

(C) A         erosão         da         vida         mental         individual         dos
trabalhadores         é         inútil         para         a         implantação         de         um
comportamento         condicionado         favorável         à
produção.

(D) Qualidade         do         sofrimento         está         relacionada         à
cadeia         biográfica         e         à         história         de         vida         do         sujeito,
ou         seja,         quando         as         condições         externas
salientam         esta         cadeia,         haverá         um         reencontro
das         relações         parentais         infantis         com         a         realidade
atual.

Questão 20
Sobre         a         Psicopatologia         é         CORRETO         afirmar         que:

(A) Nas         vivências         psicopatológicas,         têm-se,         de         um
lado,         os         transfundos         mutáveis         das         vivências
psicopatológicas,         espécie         de         palco,         de         contexto
mais         geral,         em         que         emergem         os         sintomas.         De
outro,         reconhecem-se         os         sintomas         específicos
vivenciados,         denominados         sintomas         imutáveis.

(B) O         exame         do         estado         mental         do         paciente         com
transtornos         mentais,         ao         contrário         do         que         alguns
supõem,         quando         realizado         de         forma         adequada,
pode         ser         um         excelente         "instrumento"         de
aproximação         afetiva,         principalmente         com
pacientes         muito         regredidos,         inseguros,         e
mesmo         com         os         pacientes         psicóticos.

(C) A         psicopatologia         é,         impreterivelmente,         uma
ciência         "a         duas         vozes",         fundamentada         em
determinado         encontro         de,         pelo         menos,         dois
seres         humanos.         O         que         conta         são         os         sinais         em
conjunto         com         os         sintomas         e         o         fundo         mental         e
inter         humano         do         qual         eles         procedem         e         no         qual
se         realizam.

(D) Há         vários         critérios         de         normalidade         e
anormalidade         em         psicopatologia.         A         adoção         de
um         ou         outro         depende,         entre         outras         coisas,         de
opções         filosóficas,         ideológicas         e         pragmáticas         do
profissional.

Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder
às questões de 21 a 30.

O         que         é         gaslighting         e         como         reconhecer         que
você         está         sendo         manipulado

Mais         conhecida         como         uma         forma         de         manipulação
emocional         em         relacionamentos,         a         prática         pode
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conferir         abuso         psicológico         em         diversos         âmbitos.

É         muito         comum,         nas         relações         interpessoais,         que
haja         algum         atrito,         algum         desentendimento         ou
discordância.         Mas,         quando         este         contexto         é         palco
para         uma         pessoa         distorcer         as         percepções         do         outro
para         ganhar         poder,         ainda         mais         de         maneira
sistêmica,         estabelece-se         uma         maneira         de         abuso
psicológico         chamada         gaslighting.         O         termo         tem
origem         no         filme         Gaslight,         de         1944,         estrelado         por
Charles         Boyer         e         Ingrid         Bergman.         Na         trama,         o
marido         tenta         enlouquecer         sua         esposa,         diminuindo         e
piscando         as         luzes         (que         eram         movidas         a         gás)         em
sua         casa         e,         então,         ele         nega         quando         a         mudança         das
luzes         é         apontada         pela         esposa.

É         uma         forma         extremamente         eficaz         de         abuso
emocional,         que         faz         com         que         a         vítima         questione
seus         próprios         sentimentos,         instintos         e         sanidade.         Em
um         relacionamento         tóxico,         por         exemplo,         uma         vez
que         um         parceiro         abusivo         tenha         prejudicado         a
capacidade         da         vítima         de         confiar         em         suas         próprias
percepções,         é         mais         provável         que         ela         permaneça         na
relação.         As         técnicas         de         gaslighting         podem         incluir         o
questionamento         da         sanidade         do         outro,         assumindo
que         a         pessoa         está         "louca";         fingir         a         não
compreensão         do         assunto         ou         reclamação;
menosprezar         ou         desconsiderar         os         sentimentos         da
outra         pessoa         e,         até         mesmo,         negar         a         existência         da
situação.         Isso         pode         ocorrer         em         relações         amorosas,
familiares,         políticas,         de         trabalho         e         em         outras
instâncias.

Um         artigo         da         American         Sociological         Review,
publicado         em         2019,         afirma         que         uma         pessoa         que
usa         técnicas         de         gaslighting         também         pode         usar,
intencionalmente,         estereótipos         negativos         de         gênero,
raça,         etnia,         sexualidade,         nacionalidade         ou         idade         de
uma         pessoa         para         manipulá-la.         Para         superar         esse
tipo         de         abuso,         é         importante         começar         a         reconhecer
os         sinais         e,         eventualmente,         aprender         a         confiar         em         si
mesmo         novamente.         Uma         vez         possível         nomear         essa
dinâmica,         há         como         trabalhar         para         mudá-la         ou         sair
dela.         De         acordo         com         a         autora         e         psicanalista         Robin
Stern,         em         artigo         publicado         no         periódico         Psychology
Today,         alguns         dos         sinais         são:         constante
questionamento         do         próprio         comportamento;
sensação         de         confusão         e         loucura         no         trabalho;
desculpar-se         constantemente         com         os         familiares,
parceiros,         chefes;         esconder         informações         de         amigos
e         familiares         para         não         precisar         explicar         ou         dar
desculpas,         entre         outros.

Atos         de         abuso         emocional,         como         o         gaslighting,
tendem         a         ocorrer         ao         lado         de         outros         tipos         de         abuso.
Em         caso         de         emergência,         a         mulher         ou         alguém         que
esteja         presenciando         alguma         situação         de         violência,
pode         pedir         ajuda         por         meio         do         telefone         190         da

Polícia         Militar         ou         ligar         para         a         Central         de
Atendimento         à         Mulher,         por         meio         do         número         180.

(Disponível         em:         https://revistagalileu.globo.com/Sociedade/Comportamento/

noticia/2022/03/o-que-e-gaslighting-e-como-reconhecer-que-voce-esta-sendo

-manipulado.html.                  Adaptado.)

Questão 21
'Mais         conhecida         como         uma         forma         de         manipulação
emocional         em         relacionamentos,         a         prática         pode
conferir         abuso         psicológico         em         diversos         âmbitos'.

Assinale         a         alternativa         CORRETA         quanto         ao         novo
uso         de         pontuação         na         frase         sem         alteração         de
sentido         original.

(A) A         prática,         mais         conhecida         como         uma         forma         de
manipulação         emocional         em         relacionamentos,
pode         conferir         abuso,         psicológico         em         diversos
âmbitos.

(B) A         prática         pode         conferir,         abuso         psicológico         em         -
diversos         âmbitos         -         mais         conhecida         como,         uma
forma         de         manipulação         emocional         em
relacionamentos.

(C) A         prática         mais         conhecida,         como         uma         forma         de
manipulação         emocional,         em         relacionamentos,
pode         conferir         abuso,         psicológico         em         diversos
âmbitos.

(D) A         prática         pode         conferir         abuso         psicológico         em
diversos         âmbitos         -         mais         conhecida         como         uma
forma         de         manipulação         emocional         em
relacionamentos.

Questão 22
'Na         trama,         o         marido         tenta         enlouquecer         sua         esposa,
diminuindo         e         piscando         as         luzes         (que         eram         movidas
a         gás)         em         sua         casa         e,         então,         ele         nega         quando         a
mudança         das         luzes         é         apontada         pela         esposa'.

Em         relação         aos         Elementos         de         Comunicação,
pode-se         afirmar         que:

(A) A         mensagem         emitida         na         trama         não         acontece,
pois         a         esposa         não         percebe         o         que         se         passa;
uma         vez         que         ela         não         entende         o         ocorrido,         não
há         mensagem.

(B) O         emissor         da         ação         é         o         ator         e         o         receptor         da
manipulação         é         a         atriz         no         filme         de         1944,
denominado         Gaslight.

(C) A         mensagem         justamente         não         ocorre         pelo         fato
de         os         ruídos         interferirem         na         intenção         do         marido,
já         que         as         luzes         a         gás         piscam,         distorcendo         a
realidade         para         a         mulher.
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(D) A         ambiência         na         Comunicação         é         um         problema,
já         que         não         se         pode         estabelecer         as         luzes         a         gás
como         um         ambiente         perfeito,         uma         vez         que         elas
são         alteradas,         não         havendo         feedback.

Questão 23
'As         técnicas         de         gaslighting         podem         incluir         o
questionamento         da         sanidade         do         outro'.

Assinale         a         opção         CORRETA.

(A) Há         dois         artigos         definidos         de         mesmo         gênero         na
frase.

(B) A         locução         'pode         incluir'         é         uma         locução         verbal
adjetiva.

(C) As         palavras         'técnicas',         'gaslighting'         e         'sanidade'
são         todas         substantivos         comuns.

(D) Existem         três         preposições         combinadas         com
artigos         na         frase.

Questão 24
'Ele         nega         quando         a         mudança         das         luzes         é         apontada
pela         esposa'.

Assinale         a         opção         CORRETA         cujos         verbos         foram
conjugados         no         pretérito         mais         que         perfeito         do
indicativo.

(A) Ele         negara         quando         a         mudança         das         luzes         fora
apontada         pela         esposa.

(B) Ele         negava         quando         a         mudança         das         luzes         era
apontada         pela         esposa.

(C) Ele         negaria         quando         a         mudança         das         luzes         seria
apontada         pela         esposa.

(D) Ele         negava         quando         a         mudança         das         luzes         fora
apontada         pela         esposa.

Questão 25
'A         mulher         ou         alguém         que         esteja         presenciando
alguma         situação         de         violência,         pode         pedir         ajuda         por
meio         do         telefone         190         da         Polícia         Militar         ou         ligar         para
a         Central         de         Atendimento         à         Mulher,         por         meio         do
número         180'.

Na         presente         frase,         nas         expressões         'A         mulher',         'para
a         Central',         'Atendimento         à         Mulher',         a         presença         dos
vocábulos         'A',         'a'         e         'à'         são         exemplos         de:

(A) Preposição,         preposição         e         crase.

(B) Preposição,         artigo         definido         e         crase.

(C) Artigo         definido,         artigo         definido         e         crase.

(D) Artigo         definido,         preposição         e         crase.

Questão 26
'Um         artigo         da         American         Sociological         Review,
publicado         em         2019,         afirma         QUE         uma         pessoa         QUE
usa         técnicas         de         gaslighting         também         pode         usar,
intencionalmente,         estereótipos         negativos         de         gênero
[...]'.

Assinale         a         alternativa         cuja         função         dos         termos
destacados         está         CORRETA.

(A) Pronome         relativo         e         conjunção         integrante.

(B) Pronome         relativo         e         pronome         relativo.

(C) Conjunção         integrante         e         conjunção         integrante.

(D) Conjunção         integrante         e         pronome         relativo.

Questão 27
Assinale         a         alternativa         CORRETA         de         acordo         com         o
texto.

(A) A         origem         do         termo         é         inglesa,         advinda         do         filme
de         1944,         Gaslight,         quando         o         marido         Charles
Boyer         tenta         enlouquecer         sua         esposa,         Robin
Stern,         diminuindo         as         luzes         a         gás         e         negando         tal
fato,         deixando-a         perturbada.

(B) Embora         o         gaslighting         seja         mais         manifesto         em
situações         emocionais,         como         relacionamentos
abusivos,         ao         termo         também         podem         ser
acrescidos         abuso         de         poder,         com         ou         sem
violência.

(C) De         acordo         com         o         periódico         Psychology         Today,
publicado         em         2019,         o         gaslighting         pode         ser
usado         como         motivo         de         preconceito,         envolvendo
cor,         gênero,         sexualidade,         idade,         etc.         com         o
intento         de         manipulação         da         pessoa-alvo.

(D) Segundo         o         artigo         denominado         American
Sociological         Review,         alguns         dos         sinais         são:
constante         questionamento         do         procedimento         do
outro,         causando-lhe         sensação         de         confusão         e
loucura         no         trabalho.

Questão 28
Em         relação         à         acentuação         gráfica,         de         acordo         com         os
padrões         cultos         da         língua,         pode-se         afirmar         que:

(A) No         terceiro         parágrafo,         existem         três         paroxítonas
acentuadas         pelas         mesma         regra;         duas         oxítonas
acentuadas         por         regras         diferentes         e         três
proparoxítonas.

(B) No         quinto         parágrafo,         existem:         um         vocábulo
oxítono,         dois         vocábulos         paroxítonos         e         um
vocábulo         proparoxítono.
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(C) No         segundo         parágrafo,         há         dois         vocábulos
proparoxítonos         e         somente         um         vocábulo
monossílabo         tônico         acentuado         que         se         repete
três         vezes.

(D) No         primeiro         parágrafo,         temos         três         vocábulos
acentuados         pela         mesma         regra         gramatical.

Questão 29
'Uma         vez         possível         nomear         essa         dinâmica,         há         como
trabalhar         para         mudá-la         ou         sair         dela'.

Na         frase,         as         palavras         'la'         e         'dela'         referem-se         à(s)
palavra(s):

(A) Nomear         essa         dinâmica.

(B) Vez.

(C) Dinâmica.

(D) Uma         vez.

Questão 30
'Atos         de         abuso         emocional,         como         o         gaslighting,
tendem         a         ocorrer         ao         lado         de         outros         tipos         de         abuso'.

Assinale         a         alternativa         CORRETA         quanto         à         sintaxe.

(A) A         expressão         'ao         lado         de         outros         tipos         de         abuso'
é         o         objeto         direto.

(B) A         expressão         'como         o         gaslighting'         é         adjunto
adverbial         de         circunstância.

(C) O         predicado         da         oração         é         verbo-nominal.

(D) O         sujeito         da         frase         é         a         expressão         'Atos         de         abuso
emocional'.

Conhecimentos Gerais

Questão 31
De         acordo         com         o         §         2º         do         Art.         15         da         Lei         Orgânica         do
Município         de         Guarujá         do         Sul-SC         o         número         de
vereadores         será:

(A) O         número         de         vereadores         será         um         vereador
para         cada         trezentos         habitantes         do         população         do
Município,         será         fixado         pela         Câmara         Municipal,
por         meio         de         lei         específica,         em         cada         legislatura
para         a         subsequente,         em         até         180         (cento         e
oitenta)         dias         antes         das         eleições,         obedecidos         os
limites         estabelecidos         na         Constituição         Federal.

(B) O         número         de         vereadores         será         proporcional         à
população         do         Município,         será         fixado         pela
Câmara         Municipal,         por         meio         de         lei         específica,
em         cada         legislatura         para         a         subsequente,         em         até
180         (cento         e         oitenta)         dias         antes         das         eleições,
obedecidos         os         limites         estabelecidos         na
Constituição         Federal.

(C) O         número         de         vereadores         será         definido         pelo
prefeito         eleito         do         Município,         será         fixado         pela
Câmara         Municipal,         por         meio         de         lei         específica,
em         cada         legislatura         para         a         subsequente,         em         até
180         (cento         e         oitenta)         dias         antes         das         eleições,
obedecidos         os         limites         estabelecidos         na
Constituição         Federal.

(D) O         número         de         vereadores         será         pré         estabelecido
por         votação         na         câmara         do         Município,         será
fixado         pela         Câmara         Municipal,         por         meio         de         lei
específica,         em         cada         legislatura         para         a
subsequente,         em         até         180         (cento         e         oitenta)         dias
antes         das         eleições,         obedecidos         os         limites
estabelecidos         na         Constituição         Federal.

Questão 32
Acerca         do         Art.         60         da         Lei         Orgânica         do         Município         de
Guarujá         do         Sul-SC,         define         que         o         Prefeito         e         o
Vice-Prefeito,         quando         no         exercício         do         cargo,         não
poderão         se         ausentar         do         Município         por         mais         de:

(A) 60         (sessenta)         dias         ou         do         país         por         mais         de         15
(quinze)         dias,         salvo         em         caso         de         férias         ou         de
licença         precedida         de         autorização         legislativa.

(B) 60         (sessenta)         dias         ou         do         país         por         mais         de         30
(trinta)         dias,         salvo         em         caso         de         férias         ou         de
licença         precedida         de         autorização         legislativa.

(C) 30         (trinta)         dias         ou         do         país         por         mais         de         20         (vinte)
dias,         salvo         em         caso         de         férias         ou         de         licença
precedida         de         autorização         legislativa.

(D) 30         (trinta)         dias         ou         do         país         por         mais         de         15
(quinze)         dias,         salvo         em         caso         de         férias         ou         de
licença         precedida         de         autorização         legislativa.
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Questão 33
Na         história         de         Guarujá         do         Sul-SC         existem         muitas
teorias         sobre         a         presença         do         caboclo         no         município,
visto         que         já         existia         evidência         da         presença         na
chegada         dos         primeiros         colonizadores.         Uma         delas
afirmava         que         eles         eram         fugitivos         de         um         conflito
conhecido         como         a:

(A) Guerra         do         Contestado.

(B) Guerra         dos         Mascates.

(C) Guerra         dos         Palmares.

(D) Guerra         dos         Canudos.

Questão 34
Anvisa         aprovou         alguns         medicamentos         de         uso
emergencial         para         tratamento         da         COVID-19         no
Brasil.         Das         alternativas         abaixo         qual         é         único         que
NÃO         é         um         desses         medicamentos:

(A) Rendesivir.

(B) Paxlovid.

(C) Evusheld.

(D) Sibutramina.

Questão 35
A         história         do         nome         da         cidade         de         Guarujá         do
Sul-SC,         é         que         um         rico         empresário         da         região         batizou
a         vila         recém-fundada         por         uma         praia         de         estado
frequentada         por         ele.         Essa         praia         que         inspirou         o
nome         da         cidade         fica         localizada         em:

(A) Rio         de         Janeiro.

(B) Fortaleza.

(C) São         Paulo.

(D) Bahia.
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