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EDITAL Nº 22/2022 - CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 – PREFEITURA MUNICIPAL DE IPUMIRIM – SC 

 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 

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

Concurso Público: 

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 gabarito da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o círculo. Exemplo: 

 
➢ Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de 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 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 1 (uma) hora, com tempo máximo de 03h00min (três) 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  05 (cinco) 

Raciocínio Lógico  05 (cinco) 

Informática  05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais  05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos  20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

➢ 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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Língua Portuguesa

O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 1 a 5.

O         ESPETÁCULO         DA         VIDA

(1º§)         Que         você         seja         um         grande         empreendedor.         Quando
empreender,         não         tenha         medo         de         falhar.         Quando         falhar,
não         tenha         receio         de         chorar.         Quando         chorar,         repense         a
sua         vida,         mas         não         recue.         Dê         sempre         uma         nova         chance
para         si         mesmo.

(2º§)         Que         você         seja         contemplado         por         encontrar         um         oásis
em         seu         deserto.         Os         perdedores         veem         os         raios.         Os
vencedores         veem         a         chuva         e         a         oportunidade         de         cultivar.
Os         perdedores         paralisam-se         diante         das         perdas         e         dos
fracassos.         Os         vencedores         começam         tudo         de         novo.

(3º§)         Que         você         seja         sabedor         de         que         o         maior         carrasco         do
ser         humano         é         ele         mesmo.         Não         seja         escravo         dos         seus
pensamentos         negativos.         Liberte-se         da         pior         prisão         do
mundo:         o         cárcere         da         emoção.         O         destino         raramente         é
inevitável,         mas         sim         uma         escolha.         Escolha         ser         um         ser
humano         consciente,         livre         e         inteligente.

(4º§)         Que         você         seja         consciente         de         que         sua         vida         é         mais
importante         do         que         todo         o         ouro         do         mundo.         Mais         bela         que
as         estrelas:         obra-prima         do         Autor         da         vida.         Apesar         dos
seus         defeitos,         você         não         é         um         número         na         multidão.
Ninguém         é         igual         a         você         no         palco         da         vida.         Você         é         um         ser
humano         insubstituível.

(5º§)         Que         você         seja         um         persistente         dos         seus         anseios         e
que         jamais         desista         das         pessoas         que         ama.         Jamais         desista
de         ser         feliz.         Lute         sempre         pelos         seus         sonhos.         Seja
profundamente         apaixonado         pela         vida.         Pois         a         vida         é         um
espetáculo         imperdível.

(Dr.         Augusto         Cury.         Médico         Psiquiatra,         Professor         e         Escritor)         -         (Adaptado)

Questão 01
Sobre         a         frase         que         dá         título         do         texto,         marque         a         alternativa
INCORRETA.

(A) A         frase         é         composta         por         monossílabos,         dissílabo
paroxítono         e         polissílabo         proparoxítono.

(B) A         frase         está         escrita         com         exemplo         de         metonímia.

(C) Exemplifica         frase         nominal.

(D) A         contração         prepositiva         é         imposta         pela         regência
verbal.

(E) Há         concordância         nominal         de         artigo         com         substantivo.

Questão 02
Analise         as         assertivas:

I.A         numeração         crescente         em:         "jamais¹         desista         das²
pessoas         que³         ama!         -         identifica:         advérbio         dissílabo
oxítono,         contração         prepositiva         imposta         pela         regência
verbal,         pronome         relativo.

II.Em:         "Escolha         ser         um         ser         humano         consciente"         -         temos
exemplo         de         homônimos         perfeitos,         conforme         orientam         os
estudos         semânticos.

III.O         período:         "Mais         bela         que         as         estrelas:         obra-prima         do
Autor         da         vida"         é         denotativo         escrito         com         elementos
coesivos         com         ideia         consecutiva.

IV.A         primeira         oração         do         período:         "O         destino         raramente         é
inevitável,         mas         sim         uma         escolha"         -         está         escrita         com
objeto         direto,         a         segunda         oração         é         coordenativa
adversativa.

V.O         pronome         da         oração:         "Você         é         um         ser         humano
insubstituível".                  -         comprova         um         interlocutor         direto.

Estão         CORRETOS,         apenas:

(A) II,         III         e         IV.

(B) I,         III,         IV         e         V.

(C) I,         III         e         IV.

(D) I,         II         e         V.

(E) III,         IV         e         V.

Questão 03
Analise         as         assertivas         com         V,         para         verdadeiro,         ou         F,         para
falso:

(__)O         período:         "Que         você         seja         um         grande
empreendedor".         -         exemplifica         um         desejo         da         voz         do         texto,
escrito         em         tom         imperativo.

(__)No         trecho:         "Dê         sempre         uma         nova         chance         para         si
mesmo"         -         há         um         termo         que         serve         de         pista         para         identificar
que         a         voz         do         texto         se         dirige         a         um         interlocutor         masculino.

(__)O         uso         do         advérbio         "quando"         em         períodos         do         (1º§)
confirma         a         fragilidade         do         receptor         da         mensagem.

(__)No         (1º§),         temos         três         períodos         escritos         com         verbos         no
modo         verbal         sugestivo         de         aconselhamento.

(__)A         preposição         usada         em:         "Receio         de         chorar"         é
imposta         pela         regência         verbal.

Marque         a         alternativas         com         a         série         CORRETA:

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

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

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

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

(E) V,         V,         F,         V,         F.
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Questão 04
A         repetição         de:         "Que         você         seja"-         identifica         a         figura         de
linguagem         denominada:

(A) Metonímia.

(B) Pleonasmo         vicioso.

(C) Catáfora.

(D) Anáfora.

(E) Paradoxo.

Questão 05
Marque         a         alternativa         com         análise         INCORRETA.

(A) No         período:         "Os         perdedores         paralisam-se         diante         das
perdas         e         dos         fracassos".         -         temos         exemplo         de         voz
verbal         reflexiva         simples,         conferindo         a         ideia         de         que         os
perdedores         paralisam         a         si         mesmos.

(B) Se         o         verbo         "repense"         for         conjugado         no         mesmo         modo
imperativo         na         mesma         forma         afirmativa         na         segunda
pessoa         do         plural,         obtém-se         corretamente:
"REPENSAI".

(C) No         (2º§),         os         termos:         "perdedores"         e         "vencedores"
exemplificam         oposição         semântica.

(D) As         palavras:         "diante",         "tudo",         "sempre",         "para"         variam
apenas         em         número.

(E) Sintaxe         da         língua         portuguesa         estuda         a         função         e         a
relação         entre         as         palavras         e         as         orações,         permitindo
identificar.

Raciocínio Lógico

Questão 06
Flávia         e         Paulo         são         namorados         e         trabalham         em         uma
mesma         empresa,         os         dois         em         sistema         de         escalas.         Como
ela         trabalha         6         dias         para         folgar         no         7°         e         ele         trabalha         4         dias
para         folgar         no         5°,         os         dois         não         se         encontram         com         muita
frequência,         por         isso,         decidiram         que         toda         vez         que         suas
folgas         coincidirem         passarão         o         dia         juntos.         Se         hoje         os         dois
estão         de         folga,         daqui         a         quantos         dias         estarão         novamente?

(A) Daqui         a         5         dias.

(B) Daqui         a         35         dias.

(C) Daqui         a         60         dias.

(D) Daqui         a         15         dias.

(E) Daqui         a         7         dias.

Questão 07
Nádia         fez         uma         pesquisa         com         120         moradores         do         seu
bairro         para         saber         a         preferência         de         cada         um         pela
construção         de         uma         praça         ou         uma         quadra         poliesportiva
na         localidade         e         constatou         que         60%         dos         entrevistados
optaram         pela         praça         e         70%         optaram         pela         quadra.         Assim,
quantas         pessoas         disseram         concordar         com         qualquer         uma
das         duas         opções?

(A) Vinte         e         cinco         pessoas.

(B) Quarenta         e         uma         pessoas.

(C) Quarenta         e         três         pessoas.

(D) Dezenove         pessoas.

(E) Trinta         e         seis         pessoas.

Questão 08
Caio         participou         de         um         processo         seletivo         com         4         provas,
cada         uma         com         10         questões,         sendo         que         a         de         matemática
tinha         peso         4,         a         de         português         tinha         peso         3,         a         de
conhecimentos         gerais         tinha         peso         2         e         a         de         informática
tinha         peso         1.         Se         Caio         acertou         5         questões         de         matemática,
8         de         português,         8         de         conhecimentos         gerais         e         7         de
informática,         sabendo         que         a         nota         é         calculada         pela         média
ponderada,         qual         foi         a         nota         de         Caio?

(A) A         nota         de         Caio         foi         5,2.

(B) A         nota         de         Caio         foi         8,9.

(C) A         nota         de         Caio         foi         4,2.

(D) A         nota         de         Caio         foi         7,3.

(E) A         nota         de         Caio         foi         6,7.

Questão 09
Para         alcançar         um         galho,         Teodoro         usou         uma         escada         de
15         metros         de         comprimento,         cuja         base         se         fixou         a         9         metros
do         pé         da         árvore,         conforme         demonstra         a         imagem         abaixo:

Qual         é         a         altura         do         galho         que         ele         pretende         alcançar,         em
relação         ao         chão?

(A) A         altura         do         galho         em         relação         ao         chão         é         de         13
metros.

(B) A         altura         do         galho         em         relação         ao         chão         é         de         10
metros.

(C) A         altura         do         galho         em         relação         ao         chão         é         de         12
metros.

(D) A         altura         do         galho         em         relação         ao         chão         é         de         17
metros.

(E) A         altura         do         galho         em         relação         ao         chão         é         de         15
metros.

Questão 10
Em         uma         granja,         25         funcionários         embalam         5         mil         ovos         em
3         dias,         trabalhando         6         horas         por         dia,         porém,         o         patrão
resolveu         estabelecer         uma         meta         de         100         mil         ovos         em         trinta
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dias         e         para         isso         contratou         mais         5         funcionários.         Qual         deve
ser                  a         carga         horária         diária         de         trabalho         para         que         esta
meta         seja         cumprida?

(A) A         carga         horária         deve         ser         de         12         horas         por         dia.

(B) A         carga         horária         deve         ser         de         5         horas         por         dia.

(C) A         carga         horária         deve         ser         de         9         horas         por         dia.

(D) A         carga         horária         deve         ser         de         8         horas         por         dia.

(E) A         carga         horária         deve         ser         de         10         horas         por         dia.

Informática

Questão 11
Para         inserir         vida         a         sua         apresentação         de         slides         criado         no
Power         Point         é         possível         modificar         a         forma         como         os         slides
vão         aparecer         a         cada         mudança         de         página.         Para         fazer         isso
é         necessário         utilizar         um         recurso         do         aplicativo         chamada
de:

(A) Tracejado.

(B) Design.

(C) Transição.

(D) WordArt.

(E) Layout.

Questão 12
No         editor         de         texto         word         é         possível         localizar         ou         substituir
uma         palavra,         frase         ou         texto.         Essa         ação         pode         ser
realizada         da         seguinte         forma:

I.Na         página         inicial         você         pode         ir         no         grupo         layout         clicar         em
localizar         ou         substituir.

Ou

II.Pode         clicar         na         tecla         LOCALIZAR         (CTRL+L)         E         para
SUBSTITUIR         (CTRL+U).

Sobre         os         excertos         acima,         marque         a         opção         CORRETA:

(A) Somente         a         afirmativa         I         está         correta.

(B) A         afirmativa         I         e         II         estão         corretas.

(C) A         afirmativa         I         e         II         estão         incorretas.

(D) A         afirmativa         I         está         incorreta         e         a         afirmativa         II         está
correta.

(E) A         afirmativa         II         está         parcialmente         correta         e         a         I         está
correta.

Questão 13
Na         internet         os         sites         de         busca         são         muito         utilizados
quando         necessitamos         encontrar         algo         que         não         sabemos
onde,         portanto         se         você         deseja         procurar         algo         é         digitar:

"Como         ganhar         dinheiro         hoje"

As         aspas         colocadas         na         frase         de         busca,         faz         com         que         o
google         identifique         que:

(A) Você         quer         substituir         a         palavra         entre         aspas         por
qualquer         palavra.

(B) Você         está         atrás         exatamente         desta         frase,         então         vai
exibir         resultados         em         que         ela         aparece         por         completo,
nesta         exata         sequência.

(C) Você         deseja         definir         a         nacionalidade         dos         sites         que
devem         aparecer         nas         respostas.

(D) Você         está         em         busca         de         palavras         similares         às         que
foram         definidas         na         caixa         de         busca.

(E) Você         deseja         traduzir         a         frase         para         outro         idioma.

Questão 14
Ana         possui         uma         lojinha         no         qual         ela         controla         as         suas
receitas         e         despesas         por         uma         planilha         desenvolvida         no
aplicativo         Excel         como         podemos         observar         na         imagem
abaixo:

Ana         deseja         saber         qual         foi         a         sua         receita         líquida         do         dia         01
até         o         dia         05,         ela         precisa         fazer         o         cálculo         do         total         de
receitas,         menos         o         total         de         despesas.         Diante         do         exposto
na         figura         acima         como         ele         poderia         fazer         esse         cálculo         no
Excel:

(A) =SOMA(D5:D9)         -         SOMA(C5:C9)

(B) =SOMA(C5:C9)         -         SOMA(D5:D9)

(C) =SOMA(D5:D9)

(D) =SOMA(D5:D9)         +         SOMA(C5:C9)

(E) =SOMA(C5:C9)

Questão 15
Para         a         performance         de         todas         as         funcionalidades         dos
computadores,         partes         como         mouse,         monitor         e         teclados
precisam         estar         em         perfeito         funcionamento.         Essas         partes
fazem         parte         do:

(A) Hardware         do         computador.

(B) Memória         ram         do         computador.

(C) Software         do         computador.

(D) Disco         rígido         do         computador.

(E) BIOS         do         computador.
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Conhecimentos Gerais

Questão 16
Apesar         da         existência         de         um         considerável         número         de
partidos,         a         política         brasileira         sempre         esteve         concentrada
sob         a         influência         de         grupos         específicos         e         este         movimento
se         tornou         ainda         mais         intenso         nos         últimos         anos,         pois         a
maior         parte         da         sociedade         se         divide         hoje         em         dois         grandes
grupos         que         defendem         suas         ideologias         como         verdades
absolutas.         Como         é         chamado         esse         processo?

(A) Limitação.

(B) Convergência.

(C) Autoritarismo.

(D) Monopolização.

(E) Polarização.

Questão 17
Não         há         dúvidas         que         as         questões         de         discriminação         racial
são         um         problema         mundial,         mas         todos         sabem         que         nos
Estados         Unidos         este         problema         é         muito         maior,         por         isso         o
senhor         Barack         Obama         entrou         para         história
contemporânea         mundial         como         sendo:

(A) Um         jovem         brutalmente         assassinado         pela         polícia.

(B) Um         pastor         e         ativista         estadunidense         que         defendia         os
direitos         da         população         negra         no         país.

(C) Primeiro         presidente         afro-descendente         do         Parlamento
dos         Estados         Unidos.

(D) O         primeiro         presidente         afro-americano         dos         Estados
Unidos.

(E) O         primeiro         presidente         afro-americano         da
Organização         das         Nações         Unidas.

Questão 18
O         nome         "Ipumirim"         deriva-se         da         língua         tupi-guarani         e
significa:

(A) Rio         Fundo.

(B) Vale         Pequeno.

(C) Vale         Bonito.

(D) Rio         Pequeno.

(E) Pedra         Pequena.

Questão 19
Na         divisão         dos         poderes         brasileiros,         executivo,         legislativo
e         judiciário,         sendo         este         último         o         único         cujos
representantes         não         são         escolhidos         por         voto         popular.         O
poder         maior         do         Poder         Judiciário         brasileiro         é         representado
pelo         Supremo         Tribunal         Federal,         que         hoje         tem         como
presidente         o         ministro:

(A) Celso         de         Mello.

(B) Dias         Toffoli.

(C) Alexandre         de         Morais.

(D) Luiz         Fux.

(E) Ayres         Britto.

Questão 20
"O         metano,         em         particular,         é         a         segunda         fonte         mais
importante         de         aquecimento,         atrás         apenas         do         CO2.
Emitido         em         grandes         quantidades         por         diversos         setores         da
economia,         o         CH4         se         destaca         pelo         elevado         potencial         de
retenção         de         calor         se         comparado         ao         CO2,         sobretudo         ao
longo         dos         primeiros         anos         após         sua         liberação         na
atmosfera."

Disponível         em:         https://pp.nexojornal.com.br/perguntas-que-a-ciencia-ja-respondeu

/2022/O-papel-do-metano-no-aquecimento-global-e-a-COP26

O         texto         acima         fala         da         influência         do         gás         metano         no
processo         de         aquecimento         global         e         ressalta         que         em
diversos         setores         da         economia         esse         gás         é         emitido         em
grandes         quantidades.

O         Brasil         responde         por         5%         das         emissões         de         CH4         no
mundo         e,         em         termos         de         indicador         per         capita,         fica         atrás
apenas         da         Rússia.         Qual         é         o         setor         da         economia         brasileira
que         mais         emite         gás         metano         e         de         que         forma         isso         se         dá?

(A) O         setor         moveleiro,         porque         pratica         o         desmatamento
para         aquisição         de         sua         matéria         prima.

(B) A         pecuária,         porque         o         boi         produz         o         gás         metano
durante         o         processo         digestivo.

(C) A         agroindústria,         porque         as         monoculturas         impedem         a
renovação         do         ar,         aumentando         a         concentração         do
metano         na         atmosfera.

(D) A         indústria         automotiva,         porque         faz         com         que         aumente
a         quantidade         de         carros         nas         ruas,         aumentando         a
emissão         do         gás         metano.

(E) A         indústria         têxtil,         porque         o         gás         é         produzido         durante         o
processo         de         tingimento         dos         tecidos.

Conhecimentos Específicos

Questão 21
As         diretrizes         voltadas         para         "Ética         e         Psicologia"         tratam         de
várias         questões         éticas.         Atendo-se         ao         que         pensam         os
cientistas         sociais         dar         atenção         a         algumas                  considerações
morais,         marque         aquela         que         salvaguarda         a         possibilidade
de         vazamento         de         algo         que         pode         prejudicar         um         indivíduo
ou         um         grupo.

(A) Defender         todos         as         relações         interpessoais         no         âmbito
profissional.

(B) Usar         a         gentileza         no         convívio         profissional.

(C) Ter         como         palavra         de         ordem         "respeito".

(D) Cumprir         formalidades         éticas.

(E) Manter         sigilo         das         informações         sobre         os         participantes
de         um         grupo         ou         de         alguém         que         o         psicólogo         atende
individualmente.

Questão 22
O         Behaviorismo         atraiu         muitos         seguidores         e,         de         certa
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forma,         dominou         a         Psicologia         por         cerca         de         trinta         anos
(1930/1960),         continuando         a         exercer         profunda         influência,
ainda         hoje.         Sobre         as         "Premissas         dos         Behavioristas",
tem-se         que,         entre         suas         ideias,         os         primeiros         behavioristas
defendiam         que:         A         introspecção         deve         ser         substituída         por
métodos         objetivos         (experimentação,         observação)         e         que
os         Psicólogos         devem         voltar-se         para         objetivos         científicos,
EXCETO:

(A) Explicação.

(B) Controle.

(C) Predição.

(D) Avaliação.

(E) Descrição.

Questão 23
A         Lei         nº         8.069,         de         13         de         julho         de         1990,         institui         o         Estatuto
da         Criança         e         do         Adolescente.

Sobre         a         Lei         enunciada,         considere         o         teor         deste         relato:         "Sr.
T.G.S,         pai         de         família,         que         não         sabia         ler         nem         escrever,
resolveu         deixar         dois         filhos,         um         de         6         anos         e         o         outro         de         8
anos         de         idade,         em         casa,         apenas         porque         ouviu         no         rádio         a
notícia         de         agressão         entre         colegas         na         escola         do         bairro         em
que         mora".

Analisando         a         atitude         do         Sr.         T.G.S.         à         luz         do         que         dispõe         o
ECA         Art.         55,         pode-se         afirmar,         corretamente,         que         ele
desrespeitou         o         direito         dos         filhos,         considerando         que:

(A) Qualquer         pai         pode         privar         seu         filho         de         frequentar         a
escola         que         oferecer         ameaça         à         integridade         física         do
seu         filho.

(B) O         pai         que         se         sentir         ameaçado         por         agressões         fora         de
casa         deve         prender         seus         filhos         em         casa.

(C) Não         se         pode         prender         um         filho         em         casa,         salvo         se         ele
também         for         agredido         na         escola.

(D) Os         pais         ou         responsáveis         têm         a         obrigação         de
matricular         seus         filhos         ou         pupilos         na         rede         regular         de
ensino.

(E) Às         más         condições         de         sua         própria         casa,         para         as
crianças         poderem         estudar.

Questão 24
Costuma-se         definir         "Psicologia"         como         uma         disciplina
única.         Na         verdade,         trata-se         de         uma         área         formada         por         um
conjunto         de         subáreas.         Cada         uma         tem         suas
características         e         exigências         próprias         e         exclusivas,
podendo-se,         de         forma         geral,         ser         entendida         como         área         de
estudos         psicológicos,         ao         invés         de         Psicologia.

Nessa         perspectiva,         marque         a         especialidade         do         psicólogo
coerente         com         a         atividade         profissional         descrita.

(A) Psicólogo         experimental         -         Estuda         as         bases         da
cognição.

(B) Psicólogo         educacional         -         Acompanha         alunos         nos
processos         de         aprendizagem         e         nos         conflitos
familiares.

(C) Psicólogo         clínico         -         Avalia         e         trata         pessoas         com
problemas         psicológicos,         conduz         pesquisas.

(D) Psicólogo         conselheiro         -         Estuda         os         processos
mentais,         dedica-se         às         primeiras         terapias.

(E) Psicólogo         social         -         Acompanha         os         estuda         referentes         a
determinados         tipos         de         comportamentos         violentos.

Questão 25
De         acordo         com         a         Psicologia         Sócio         -         Histórica,         a
"Consciência"         é         um         reflexo         modificado         da         realidade
objetiva         vivida         pelos         sujeitos,         portanto,         centra-se:

(A) Na         sua         individuação.

(B) No         objeto         de         ação         individualizada.

(C) Nos         preceitos         sociais         que         extrapolam         a         razão.

(D) Na         razão,         na         emoção         e         na         ação.

(E) Nos         seus         próprios         objetivos.

Questão 26
Psicossomática         é         uma         ciência         interdisciplinar         que         gera
diversas         especialidades         da         medicina         e         da         psicologia,
para         estudar         os         efeitos         de         fatores         sociais         e         psicológicos
sobre         processos         orgânicos         do         corpo         e         sobre         o         bem-estar
das         pessoas.

Sobre         o         tema         enunciado,         analise         as         assertivas         com         V,
para         verdadeiro,         ou         F,         falso:

(__)Os         sintomas         de         uma         doença         psicossomática,         assim
como         os         sonhos,         a         criatividade         e         a         sincronicidade,         são
como         mananciais         simbólicos         que         irrompem         à
consciência,         quando         o         "si-mesmo"         deseja         comunicar-nos
algo         fundamental.

(__)A         Psicossomática         defende         que         o         indivíduo         é         o
causador         das         suas         próprias         doenças,         mas         que         também
pode         curá-las.

(__)De         acordo         com         a         Psicossomática,         o         indivíduo         atinge
suas         conquistas         quando         ele         entende         sua         própria         história
de         vida.

(__)Na         visão         dos         estudiosos         em         Psicossomática,         quando
o         indivíduo         consegue         compreender         quem         ele         é,         passa         a
ter         maior         controle         de         como         deve         reagir         a         determinadas
situações,         a         determinados         eventos.

Marque         a         alternativa         com         a         série         CORRETA.

(A) V,         F,         F,         V.

(B) F,         V,         F,         F.

(C) V,         F,         V,         F.

(D) V,         V,         V,         V.

(E) F,         V,         V,         V.
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Questão 27
Psicoterapia         breve         refere-se         de         um         tipo         de         tratamento
psicológico         que:

(A) Requer         análise         minuciosa         de         cada         paciente.

(B) Tem         foco         e         tempo         determinados.

(C) Atendimento         exclusivo         para         crianças         de         segunda
infância.

(D) Suas         dimensões         de         modalidades         específicas.

(E) Prioriza         atendimento         aos         aprendizes         no         início         da
adolescência.

Questão 28
Compreende-se         "Avaliação         psicológica"         como         um         amplo
processo         de         investigação,         no         qual         se         conhece         o         avaliado
e         sua         demanda,         com         o         intuito         de         programar         a         tomada         de
decisão         mais         apropriada         do         psicólogo,         mais
especialmente,         a         avaliação         psicológica         refere-se         a
aspectos         obtidos         por         meio         de         um         conjunto         de
procedimentos         confiáveis,         entendidos         como         os         que         são
reconhecidos         pela         ciência         psicológica.

De         acordo         com         o         conteúdo         enunciado,         os         aspectos
obtidos         referem-se:

(A) À         experiência         do         psicólogo         avaliador.

(B) Ao         problema         a         ser         avaliado.

(C) À         Coleta         e         interpretação         de         dados.

(D) Ao         contexto         social         daquele         que         fornece         dados         para
avaliação.

(E) Ás         demandas         de         quem         está         sob         avaliação.

Questão 29
As         normas         escritas,         como         os         códigos         de         ética,         são         de
grande         importância,         notadamente         no         aspecto         educativo,
porém         não         devem         ser         substituídas         pelas         normas
naturais,         estabelecidas         pelas         famílias         para         a         formação
das         pessoas.         (...)         Considerando         a         visão         que         abrange         a
"Ética         e         a         legislação         profissional",         marque         o         que         NÃO
integra         o         rol         dos         "Princípios         Fundamentais         do         Código         de
Ética         do         Psicólogo".

(A) A         atuação         profissional         do         Psicólogo         compreenderá
uma         análise         crítica         da         realidade         política         e         social.

(B) O         Psicólogo         atuará         na         instituição         de         forma         a
promover         ações         para         que         esta         possa         se         tornar         um
lugar         de         crescimento         dos         indivíduos,         mantendo         uma
posição         crítica         que         garante         o         desenvolvimento         da
instituição         e         da         sociedade.

(C) O         Psicólogo         trabalhará         visando         a         promover         o
bem-estar         do         indivíduo         e         da         comunidade,         bem         como
a         descoberta         de         métodos         e         práticas         que         possibilitem
a         consecução         desse         objetivo.

(D) O         Psicólogo,         em         seu         trabalho,         procurará         sempre
desenvolver         o         sentido         de         sua         responsabilidade
profissional         através         de         um         constante
desenvolvimento         pessoal,         científico,         técnico         e         ético.

(E) O         Psicólogo         baseará         o         seu         trabalho         no         respeito         à
dignidade         e         à         integridade         do         ser         humano.

Questão 30
Ainda         sobre         as         políticas         de         saúde         no         Brasil,         analise         as
assertivas         com         V,         para         verdadeiro,         ou         F,         para         falso:

(__)A         Lei         nº         8.080/90,         primeira         lei         orgânica         do         SUS,
detalha         os         objetivos         e         atribuições,         os         princípios         e
diretrizes,         a         organização,         direção         e         gestão,         a
competência         e         atribuições         de         cada         nível         (federal,
estadual         e         municipal),         a         participação         complementar         do
sistema         privado,         recursos         humanos,         financiamento         e
gestão         financeira         e         planejamento         e         orçamento.

(__)A         Lei         nº         8.142,         de         28         de         dezembro         de         1990,         dispõe
sobre         a         participação         da         comunidade         na         gestão         do         SUS         e
sobre         as         transferências         intergovernamentais         de         recursos
financeiros.         Institui         os         Conselhos         de         Saúde         e         confere
legitimidade         aos         organismos         de         representação         de
governos         estaduais         (CONASS         -         Conselho         Nacional         de
Secretários         Estaduais         de         Saúde)         e         municipais
(CONASEMS         -         Conselho         Nacional         de         Secretários
Municipais         de         Saúde).

(__)Com         a         Lei         nº         8.080/90         e         a         Lei         nº         8.142/90,
finalmente         estava         criado         o         arcabouço         jurídico         do         Sistema
Único         de         Saúde         (SUS),         mas,         conforme         registros         oficiais,
novas         lutas         e         aprimoramentos         ainda         seriam         necessários
(BRASIL,         1990).

(__)Em         1996         foi         publicada         a         NOB-SUS         96,         que         procura
restaurar         o         compromisso         da         implantação         do         SUS         e
estabelecer         o         princípio         da         municipalização,         tal         como
havia         sido         desenhada.         Institui         níveis         progressivos         de
gestão         local         do         SUS         e         estabelece         um         conjunto         de
estratégias,         que         consagram         a         descentralização
político-administrativa         na         saúde.         Também         define
diferentes         níveis         de         responsabilidade         e         competência
para         a         gestão         do         novo         sistema         de         saúde         (incipiente,
parcial         e         semiplena,         a         depender         das         competências         de
cada         gestor)         e         consagra         ou         ratifica         os         organismos
colegiados         com         grau         elevado         de         autonomia:         as
Comissões         Intergestoras         (Tripartite         e         Bipartite)         (BRASIL,
1996).

Marque         a         alternativa         com         a         série         CORRETA.

(A) V,         F,         V,         V.

(B) F,         V,         V,         V.

(C) F,         F,         V,         V.

(D) V,         V,         V,         F.

(E) V,         V,         V,         V.

Questão 31
Analise         esta         informação:         "Enfatiza         a         percepção         ao         invés
da         resposta,         que         é         considerada         como         o         sinal         de         que         a
aprendizagem         ocorreu         e         não         como         parte         integral         do
processo.         Não         enfatiza         a         sequência         estímulo-resposta,
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mas         o         contexto         ou         campo         no         qual         o         estímulo         ocorre         e         o
insight         tem         origem,         quando         a         relação         entre         estímulo         e         o
campo         é         percebida         pelo         aprendiz".

Os         elementos         enunciados         na         informação         identificam         o/a:

(A) Epistemologia         Genética         de         Piaget.

(B) Gestaltismo.

(C) Teoria         Construtivista         de         Bruner.

(D) Teoria         da         Inclusão.

(E) Teoria         Sociocultural         de         Vygotsky.

Questão 32
Alcoolismo         é         a         dependência         do         indivíduo         ao         álcool,
considerada         doença         pela         Organização         Mundial         da
Saúde.         O         uso         constante,         descontrolado         e         progressivo         de
bebidas         alcoólicas         pode         comprometer         seriamente         o         bom
funcionamento         do         organismo,         levando         a         consequências
irreversíveis.

Considerando         o         uso         abusivo         do         álcool,         analise         as
assertivas         com         V,         para         verdadeiro,         ou         F,         para         falso:

(__)Causa         distúrbios         de         comportamento,         que         precisam
de         acompanhamento         médico         e         psicológico.

(__)Causa         desarmonias         domésticas         e         dimensiona-se
para         comportamentos         violentos.

(__)Estabelece         rupturas         de         relacionamentos,         a         exemplos
de         casamentos         que         são         desfeitos.

(__)Causa         problemas         no         trabalho,         como         alterações         na
percepção,         reação         e         reflexos,         aumentando         a         chance         de
acidentes         de         trabalho.

Marque         a         alternativa         com         a         série         dos         aspectos         corretos.

(A) V,         V,         V,         V.

(B) F,         V,         V,         V.

(C) V,         F,         F,         F.

(D) V,         V,         F,         F.

(E) F,         V,         F,         V.

Questão 33
Ao         psicólogo         compete         planejar         e         realizar         o         processo
avaliativo         com         base         em         aspectos         técnicos         e         teóricos.         A
escolha         do         número         de         sessões         para         a         sua         realização,
das         questões         a         serem         respondidas,         bem         como         quais
instrumentos/técnicas         de         avaliação         devem         ser         utilizados
com         base         nos         seguintes         elementos:

I.Contexto         no         qual         a         avaliação         psicológica         se         insere,
propósitos         da         avaliação         psicológica.

II.Construtos         psicológicos         a         serem         investigados.

III.Adequação          das          características          dos

instrumentos/técnicas         aos         indivíduos         avaliados.

IV.Condições         técnicas,         metodológicas         e         operacionais         do
instrumento         de         avaliação.

Marque         a         alternativa         com         a         série         dos         aspectos         corretos.

(A) Apenas,         I         e         III.

(B) Apenas,         II         e         IV.

(C) I,         II,         III         e         IV.

(D) Apenas,         I,         II         e         III.

(E) Apenas,         I,         III         e         IV.

Questão 34
Os         dados         desta         informação:         "Pode         ser         confundida         com
sonhar         acordado         ou         com         desatenção         em         crianças".         -
permitem         associá-la         coerentemente         a:

(A) Pequeno         mal.

(B) Sonambulismo.

(C) Crises         epiléticas.

(D) Mioclonias.

(E) Crises         acinéticas.

Questão 35
A         Criação         do         Sistema         Único         de         Saúde         (SUS)         se         deu
através         da         Lei         nº         8.080,         de         19         de         setembro         de         1990,         que
dispõe         sobre         as         condições         para:

I.A         promoção         da         saúde.

II.A         proteção         e         a         recuperação         de         clínicas         e         hospitais
públicos.

III.A         organização         e         o         funcionamento         dos         serviços
correspondentes         de         saúde.

IV.A         instituição         de         convênios         de         saúde         filiados         ao         SUS.

Estão         CORRETAS:

(A) Apenas,         I         e         II.

(B) Apenas,         I,         II         e         III.

(C) I,         II,         III         e         IV.

(D) Apenas,         II         e         IV.

(E) Apenas,         I         e         III.

Questão 36
A         teoria         do         desenvolvimento         humano         de         Jean         Piaget
divide         os         períodos         do         desenvolvimento         de         acordo         com         o
aparecimento         de         novas         qualidades         do         pensamento.
Neste         período,         o         que         acontece         de         mais         importante         é         o
aparecimento         da         linguagem.         Como         decorrência         do
aparecimento         da         linguagem,         o         desenvolvimento         do
pensamento         se         acelera.         A         interação         e         a         comunicação
entre         os         indivíduos         são         as         consequências         mais
evidentes         da         linguagem.         Um         dos         mais         relevantes         é         o
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respeito         que         a         criança         nutre         pelos         indivíduos         que         julga
superiores         a         ela.

Sobre         o         período         referido         no         enunciado,         marque         a
afirmação         INCORRETA.

(A) Na         idade         enunciada,         com         a         maturação
neurofisiológica,         a         criança         está         pronta         para         iniciar         um
processo         de         aprendizagem         sistemática.

(B) No         "Período         das         operações         concretas"         registra-se         a
fase         da         infância         propriamente         dita         -         (5         a         9         anos).

(C) A         maturação         neurofisiológica         completa-se,
permitindo         o         desenvolvimento         de         novas         habilidades,
como         a         coordenação         motora         fina         -         pegar         pequenos
objetos         com         as         pontas         dos         dedos,         segurar         o         lápis
corretamente         e         conseguir         fazer         os         delicados
movimentos         exigidos         pela         escrita.

(D) Na         faixa         etária         em         estudo,         a         criança         adquire         uma
autonomia         crescente         em         relação         ao         adulto,         passando
a         organizar         seus         próprios         valores         morais.

(E) No         período         focado         na         questão,         a         grupalização         com         o
sexo         oposto         diminui,         a         criança,         que,         no         início         do
período         ainda         considerava         bastante         as         opiniões         e         as
ideias         dos         adultos,         no         final         passa         a         enfrentá-los.

Questão 37
A         Psicologia         Sócio         -         Histórica         chegou         ao         Brasil         nos         anos
80         através         da         Psicologia         Social         e         da         Psicologia         da
Educação.

Nesse         contexto,         marque         a         alternativa         INCORRETA:

(A) No         Brasil         a         Psicologia         Sócio         -         Histórica         critica         a         visão
liberal         de         homem         por         algumas         ideias.

(B) De         acordo         com         a         concepção         da         Psicologia         Sócio         -
Histórica,         os         humanos         criam         a         relação         fundamental
que         permitirá         todo         o         processo         de         transformação         do
mundo         e         de         si         mesmo.

(C) As         categorias         de         análise         da         Psicologia         Sócio         -
Histórica         tornam-se         prescindíveis         no         tocante         à
individuação.

(D) De         acordo         com         a         Psicologia         Sócio         -         Histórica:         "O
homem         é         um         ser         autônomo,         responsável         pelo         seu
próprio         processo         de         individuação".

(E) A         Psicologia         Sócio         -         Histórica         integram         também
categorias         básicas         do         psiquismo.

Questão 38
Analise         as         assertivas         à         luz         do         Capítulo         V         -         Do         Direito         à
Profissionalização         e         à         proteção         no         trabalho,         instituído         no
Estatuto         da         Criança         e         do         Adolescente:

I.É         proibido         qualquer         trabalho         a         menores         de         quatorze
anos         de         idade,         salvo         na         condição         de         aprendiz.

II.A         proteção         ao         trabalho         dos         adolescentes         é         regulada
por         legislação         especial,         sem         prejuízo         do         disposto         nesta

Lei.

III.Considera-se         aprendizagem         a         formação
técnico-profissional         ministrada         segundo         as         diretrizes         e
bases         da         legislação         de         educação         em         vigor.

IV.Ao         adolescente         até         dezoito         anos         de         idade         é
assegurada         bolsa         de         aprendizagem,         instituída         para         os
estados         e         municípios.

V.Ao         adolescente         aprendiz,         maior         de         dezessete         anos,
são         assegurados         os         direitos         trabalhistas         e
previdenciários.

VI.Ao         adolescente         portador         de         deficiência         é         assegurado
trabalho         protegido         à         distância         e/ou         acompanhado         pelo
respectivo         cuidador.

Estão         em         conformidade         com         a         Lei         nº         8.069/90,         apenas:

(A) I,         IV         e         V.

(B) III         e         VI.

(C) I,         III,         V         e         VI.

(D) II,         III         e         VI.

(E) I,         II         e         III.

Questão 39
A         Psicoterapia,         em         geral         chamada         apenas         de         terapia,
refere-se         a         qualquer         um         dos         inúmeros         tratamentos
psicológicos         de         pessoas         mentalmente         perturbadas.

Nessa         dimensão         teórica,         analise         esta         assertiva:         "O
principal         objetivo         desta         terapia         assemelha-se         àquela         da
terapia         centrada         no         cliente:         recuperar         capacidades         inatas
para         o         crescimento.         As         duas         terapias,         entretanto,
seguem         caminhos         diferentes         para         alcançar         este         objetivo.
Os         Clínicos         que         adotam         esta         terapia         impõem         tarefas
severas         para         eles         mesmos.         Precisam         quebrar         bloqueios
do         paciente,         fachadas,         jogos,         fingimentos         e         defesas.
Precisam         estimular         a         autoconsciência.         Acima         de         tudo,
precisam         a         ajudar         o         cliente         a         integrar         todas         as         facetas         do
self         harmoniosamente,         ser         o         que         eles         realmente         são         e
viver         "o         agora".

O         texto         apresenta         elementos         que         caracterizam         a:

(A) Psicoterapia         institucional.

(B) Terapia         da         Gestalt.

(C) Psicoterapia         de         grupo.

(D) Psicoterapia         Psicanalista.

(E) Terapia         centrada         no         cliente.

Questão 40
A         partir         da         NOB/96,         novos         mecanismos         de         classificação
determinam         os         estágios         de         habilitação         para         a         gestão,         no
qual         os         municípios         são         classificados         em         duas         condições:
gestão         plena         da         atenção         básica         e         gestão         plena         do
sistema         municipal         (BRASIL,         1996).

PSICÓLOGO - 1 10



Nessa         linha         de         entendimento,         tem-se         que:

I.A         União         permanecerá         no         comando         das         gestões
interestaduais.

II.Na         gestão         plena         da         atenção         básica,         os         recursos         são
transferidos         de         acordo         com         os         procedimentos
correspondentes         ao         PAB         -         Piso         da         Atenção         Básica.

III.A         atenção         ambulatorial         especializada         e         a         atenção
hospitalar         continuam         financiadas         pelo         Sistema         de
Informações         Ambulatoriais         (SIA-SUS)         e         pelo         Sistema         de
Informações         Hospitalares         (SIH-SUS).

IV.No         caso         dos         municípios         em         gestão         plena         do         sistema,
a         totalidade         dos         recursos         é         transferida         automaticamente.

Estão         CORRETOS:

(A) Apenas,         II,         III         e         IV.

(B) Apenas,         I         e         IV.

(C) Apenas,         I,         II         e         IV.

(D) Apenas,         I         e         III.

(E) Apenas,         I         e         II.

PSICÓLOGO - 1 11


