
Prefeitura do Município de Cândido de Abreu 
Secretaria Municipal de Saúde 

  

 

CADERNO DE PROVA  
 
 

Processo Seletivo Simplificado  
Profissionais de Saúde - 2022  

 
Cargo: Psicólogo   

 
 

Nome do candidato: _____________________________________________ 

CPF: __________________________D/N:____________________________ 

 
 

INSTRUÇÕES: 
 

O candidato deverá marcar somente uma alternativa no gabarito, 

usando caneta esferográfica preta ou azul; 

O candidato deverá deixar sobre a mesa somente caderno de 

prova, caneta, folha resposta, lápis e RG; 

O recipiente com água deve ser transparente e sem rótulo; 

Os demais itens pessoais deverão estar guardados embaixo da 

cadeira; 

Os celulares e aparelhos eletrônicos deverão ser desligados e 

guardados junto com os pertences pessoais.      

 
 

 

 

Cândido de Abreu 

 

 

 



QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia a tirinha para fazer a questão 1 

 
Questão 1) No segundo quadrinho da tirinha vemos o uso de mais de um 

ponto de exclamação. A função deste uso é: 

A) Deixar a fala com mais humor já que esta é a função da tirinha. 

B) Reforçar a irritação presente na frase. 

C) Apontar para o fato de haver uma pergunta. 

D) Enfatizar a pausa antes da próxima frase. 

 

Leia o texto para as questões 2 e 3: 

 

Questão 2) Lendo o texto é possível entender que: 

A)  A melhora da celulite ocorre unicamente através do controle do açúcar 

e ingestão líquida adequada. 

B)  A causa do desenvolvimento da celulite é multifuncional, porém também 

tem várias possibilidades de tratamento. 

C)  A celulite surge devido ao aumento de colágeno no local associado à 

predisposição genética. 

D)  A celulite é uma queixa frequente que ataca homens e mulheres num 

mesmo patamar. 

CELULITE É POSSÍVEL MELHORAR A APARÊNCIA? 

    A Lipodistrofia Ginóide, conhecida popularmente como celulite, é uma queixa muito 

frequente que atinge até 98% das mulheres e em menor proporção os homens. Os 

locais mais afetados são nádegas, culotes, abdome e coxas. 

    A celulite surge devido a associação de fatores como predisposição genética, 

alterações hormonais e distúrbios circulatórios locais e se agrava devido à presença 

de gordura localizada e flacidez cutânea. Esses fatores levam a uma inflamação na 

pele que vão formar pontes endurecidas que se ligam ao tecido gorduroso. São essas 

pontes que puxam a pele pra baixo, dando o aspecto de “furinhos”. 

    Não existe um tratamento único para melhorar a causa, mas uma associação de 

medidas que melhoram seu aspecto. Dieta e atividade física são imprescindíveis para 

ter melhora do quadro como o controle do açúcar e ingestão líquida adequada. 

    Os principais tratamentos estéticos que nós temos na atualidade são os 

bioestimuladores de colágeno que vão melhorar o aspecto da flacidez de pele 

aumentando o colágeno local.  

    Outros tratamentos incluem a subincisão, ultrassom macrofocado, radiofrequência 

e não menos importante as drenagens linfáticas. Dessa forma, conseguimos através 

de associação de tratamentos ter uma melhora significativa do aspecto das 

indesejáveis celulites. 



 

Questão 3) Releia o trecho: “Dessa forma, conseguimos através de 

associação de tratamentos ter uma melhora significativa do aspecto das 

indesejáveis celulites.” 

- A palavra em destaque: 

A) É um conectivo conclusivo.  

B) Liga as orações sendo um conectivo de consequência. 

C) É uma locução adverbial de consequência. 

D) É um advérbio aditivo que acrescenta argumentos ao texto. 

 

Questão 4) Em qual das alternativas a frase está corretamente escrita? 

A) A redução das taxas de imunisação é uma das causas para doenças 

ressurgirem. 

B) A redução das taxas de imunização é uma das causas para doenças 

ressurgirem. 

C) A redução das tachas de imunisação é uma das causas para doenças 

ressurgirem. 

D) A redução das taxas de imunização é uma das causas para doenças 

ressurjirem. 

 

Leia:  

O profissional de Enfermagem é essencial para o funcionamento de hospitais e 

outras instituições de saúde. Mas não é um trabalho pra qualquer pamonha 

não! Muito menos para um manteiga derretida! 

 

Questão 5) As palavras destacadas no texto acima são figuras de linguagens 

classificadas como:  

A) Metáforas  

B) Antíteses  

C) Hipérboles   

D) Metonímia 

 

 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

QUESTÃO 6) Esta caixa de chocolate tem o formato de um prisma de base 

triangular; ela tem: 

A) 6 vértices, 9 arestas e 3 

faces. 

B) 6 vértices, 9 arestas e 2 

faces. 

C) 5 vértices, 6 arestas e 5 

faces. 

D) 6 vértices, 9 arestas e 5 

faces. 

 

 

 



Questão 7) As lutas de MMA (Mixed Martial Arts) têm sido cada vez mais 

adoradas no mundo todo. O UFC (Ultimate Fighter Championship) é o maior 

dos campeonatos desse esporte e cada vez ele é mais visto em todas as 

regiões do planeta. O octógono de MMA é o palco dos gladiadores do mundo 

moderno e com a popularização desse esporte, muitas pessoas começaram a 

praticar esse tipo de luta e tornar-se um profissional é um sonho bastante 

comum entre os jovens. Essas lutas ocorrem dentro de um octógono que é um 

polígono regular com oito lados de mesma medida como a representação a 

seguir: 

Se cada lado do 

octógono é 

cercado por uma 

tela de 

aproximadamente 

3,9 metros de 

comprimento e 2,0 

metros de altura, a 

medida do 

perímetro do 

octógono é: 

A) 31,2 metros. 

B) 16 metros. 

C) 23,4 metros. 

D) 5,9 metros. 
 

 

Questão 8) O médico receitou um remédio, mas orientou ao paciente para 

tomar 8 gotas para cada 12 kg de sua massa. Se o paciente tem 72 kg, ele 

deve tomar:  

A) 96 gotas. 

B) 48 gotas.  

C) 78 gotas.  

D) 36 gotas. 

 

Questão 9) Um atleta maratonista profissional percorre todos os dias, em 

treinamento vinte mil metros. Por semana, este atleta percorre quantos 

quilômetros? 

A) 14000 

B) 140 

C) 1400 

D) 140000 

 

Questão 10) A figura abaixo mostra a localização dos apartamentos de um 

edifício de 3 pavimentos que só tem alguns apartamentos ocupados: 



 
Sabe-se que: 

- Maria não tem vizinhos no seu andar, e seu apartamento localiza-se o mais a 

Leste 

possível; 

-Taís mora no mesmo andar de Renato e dois apartamentos a separam dele; 

- Renato mora num apartamento no segundo andar exatamente abaixo do de 

Maria; 

- Paulo e Guilherme moram no andar mais baixo, não são vizinhos e não 

moram 

abaixo de um apartamento ocupado. 

- No segundo andar estão ocupados apenas dois apartamentos. 

Se Guilherme mora a Sudoeste de Taís, o apartamento de Paulo pode ser: 

A) 1 ou 3 

B) 1 ou 4 

C) 3 ou 4 

D) 3 ou 5 

 

 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 

QUESTÃO 11) Em 1847, o médico francês, João Maurício Faivre, fundou na 

beira do Rio Ivaí, a "Colônia Tereza Cristina" que mais tarde daria origem aos 

Municípios de Cândido de Abreu e Reserva. Porque Faivre colocou esse nome 

na colônia?  

A) Em homenagem à sua esposa que morreu no parto.  

B) Em homenagem à sua filhinha que morreu logo depois de nascer.  

C) Em homenagem à Imperatriz do Brasil, que o apoiou.  

D) Em homenagem à sua avó que tinha esse nome. 

 



QUESTÃO 12) O Poder Legislativo tem suas várias funções ligadas à criação 

de leis e fiscalização do executivo. Qual dessas afirmativas contém somente 

representantes do Poder Legislativo?  

A) Senadores, deputados estaduais, ministros e vereadores. 

B) Senadores, deputados estaduais, ministros, deputados federais e 

vereadores. 

C) Vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. 

D) Vereadores, governadores, deputados estaduais, deputados federais e 

senadores. 

 

QUESTÃO 13) Observando o mapa dos limites do município de Cândido de 

Abreu, com qual município faz divisa ao leste? 

 

 

A) Rio Branco do Ivaí. 

B) Reserva. 

C) Prudentópolis. 

D) Ivaí. 

 

QUESTÃO 14) Dentre os nomes aqui citados, qual deles nunca foi prefeito de 

Cândido de Abreu?  

A) Elio Marques de Oliveira Vieira. 

B) Olgierde Malanowski. 

C) Richard Golba.  

D) Clemente Adamowicz.  

 

QUESTÃO 15) Uma “mata de transição” no Paraná que também ocupa parte 

dos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Recebe esse nome uma 

vez que a região está repleta de pinheiro-do-paraná. Outras espécies vegetais, 

que fazem parte da região são: imbuia, cedro, jacarandá, guabiroba, canela, 

erva-mate, ipês. Este texto descreve um tipo de vegetação paranaense e 

recebe o nome de: 

A) Mata Atlântica. 

B) Mata das Araucárias. 

C) Manguezais. 

D) Campos. 

 

 

 



QUESTÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 16) Qual desses dispositivos não é um dispositivo de saída? 

A) A – Impressora 

B) B – Monitor 

C) C – Teclado 

D) D – Modem 

 

QUESTÃO 17) Todos os computadores devem ter: 

A) A – Software de processamento de texto 

B) B – Um sistema operacional 

C) C – Uma impressora conectada 

D) D – Um programa de verificação de vírus 

 

QUESTÃO 18) O termo ____________ se refere a componentes físicos do 

computador, como o monitor, teclado, chips de memória e disco rígido. 

A) A – Firmware 

B) B – Output 

C) C – Hardware 

D) D – Software 

 

QUESTÃO 19) No MS-Word, qual combinação de teclas o usuário deverá 

pressionar para copiar um texto selecionado em um arquivo origem o colar o 

mesmo texto em um arquivo destino? 

A) A – Ctrl + C ... Ctrl + V 

B) B – Ctrl + X ... Ctrl + V 

C) C – Ctrl + C ... Ctrl + X 

D) D – Alt + C ... Alt + X 

 

QUESTÃO 20) No MS-Excel, os arquivos de planilhas são salvos por padrão, 

em um dos formatos “Pasta de Trabalho Excel” ou “Pasta de Trabalho Excel 

97-2003” conhecidos, respectivamente, como: 

A) .EXC e .EXCX 

B) .PLN e .PLNX 

C) XLS e .XLSX 

D) .DOC e .DOCX 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 21) De acordo com o DSM-5, as características essenciais que 

definem os transtornos psicóticos são: 

A) Delírios, alucinações, pensamento organizado, oscilação frequente de 

humor. 

B) Delírios, alucinações, desorganização do pensamento, comportamento 

motor grosseiramente desorganizado ou anormal, sintomas negativos. 



C) Delírios, alucinações, desorganização do pensamento, sintomas 

positivos. 

D) Delírios, alucinações, desorganização do pensamento, catatonia, 

impulsividade. 

 

QUESTÃO 22) A Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) divulgou um 

resumo científico informando o aumento em 25% dos casos de ansiedade e 

depressão no mundo no primeiro ano de pandemia, tendo como um dos 

principais fatores o estresse causado pelo isolamento social decorrente da 

condição pandêmica. Em conformidade com o Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais (DSM-5), assinale verdadeiro (V) ou falso (F) no que 

ser refere ao Transtorno de Ansiedade Generalizada: 

(  ) Dificuldade em controlar a preocupação. 

(  ) Irritabilidade e tensão muscular. 

(  ) Inquietação ou sensação de estar com os nervos à flor da pele. 

(  ) Hipersonia. 

A) V – F- F- V 

B) V- V- V – V 

C) V- V- V- F 

D) V- V- F- V 

Disponível em: Https://www.paho.org/pt/noticias/2-3-2022-pandemia-covid-19-desencadeia-

aumento-25-na-prevalencia-ansiedade-e-depressao-em. Acesso em: 30 mai. 2022. 

QUESTÃO 23) O Código de Ética do Psicólogo é: 

A) Um manual de práticas profissionais que busca atender demandas 

sociais, norteado por elevados padrões técnicos e pela existência de 

normas éticas. 

B) Pautado por normas a serem seguidas pelos psicólogos. 

C) Um instrumento que se direciona mais à prática clínica do psicólogo, por 

mais que tente abranger as demais áreas da psicologia. 

D) Pautado pelo princípio geral de aproximar-se mais de um instrumento de 

reflexão do que de um conjunto de normas a serem seguidas pelo 

psicólogo 

QUESTÃO 24) De acordo com o Código de Ética do Psicólogo, são 

responsabilidades do psicólogo: 

I - Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as 

quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente; 

II - Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de 

emergência, sem visar benefício pessoal; 

III - Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnicocientífica; 

IV - Induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus serviços; 



V - Sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por motivos justificáveis, 

não puderem ser continuados pelo profissional que os assumiu inicialmente, 

fornecendo ao seu substituto as informações necessárias à continuidade do 

trabalho. 

A) I, II e V. 

B) I, IV e V. 

C) III, IV e V. 

D) Todas estão corretas. 

QUESTÃO 25) Em conformidade com a Resolução nº 009/2018, do Conselho 

Federal de Psicologia (CFP), qual (is) fonte (s) de informação NÃO 

corresponde (em) às diretrizes para a realização de Avaliação Psicológica? 

A) Protocolos ou registros de observação de comportamentos obtidos 

individualmente ou por meio de processo grupal e/ou técnicas de grupo. 

B) Entrevistas psicológicas, anamnese. 

C) Testes Psicológicos não avaliados no site do SATEPSI. 

D) Técnicas e instrumentos não psicológicos que possuam respaldo da 

literatura científica da área e que respeitem o Código de Ética e as 

garantias da legislação da profissão. 

       

QUESTÃO 26) A Lei n° 8080, de 19 de setembro de 1990 assegura a saúde 

como um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício. No que diz respeito aos 

Princípios e Diretrizes desta lei, assinale a alternativa INCORRETA: 

A) igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de 

qualquer espécie. 

B) negar o acesso à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde 

nos casos de doença em fase terminal. 

C) preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade 

física e moral. 

D) participação da comunidade. 

QUESTÃO 27) De acordo com as abordagens psicológicas e descrições 

abaixo, numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I e em seguida 

assinale a sequência correta. 

I- Psicodrama 

II- Análise do Comportamento 

III- Terapia Cognitivo Comportamental 

(  ) É uma abordagem que se concentra primordialmente no aqui-e-agora. 

( ) Apesar de estar ligada à Psicanálise, tende a ser uma abordagem mais 

breve, tendo também um grande enfoque entre paciente e terapeuta. 



( ) O comportamento é consequência da interação do indivíduo com seu 

ambiente. 

A) II,I e III 

B) I,II e III 

C) III, I e II 

D) II, III e I 

QUESTÃO 28) Em sua teoria psicanalítica, Freud descreveu o aparelho 

psíquico em três dimensões. No que concerne a estas dimensões, preencha as 

lacunas do trecho abaixo e em seguida assinale a alternativa correta: 

O _________, segundo Freud, é regido pelo princípio do prazer e constitui o 

reservatório da energia psíquica. É o lugar onde se localizam as pulsões de 

vida e de morte. 

O ________ é o sistema que estabelece o equilíbrio entre as exigências do id. 

Suas funções básicas são a percepção, a memória, os sentimentos e os 

pensamentos. 

Já o ___________ se origina com o Complexo de Édipo, a partir da 

internalização das proibições, dos limites e da autoridade. A moral é sua 

função. 

A) Superego, Ego e Id. 

B) Superego, Id e Ego. 

C) Id, Ego e Superego. 

D) Ego, Superego e Id. 

 

QUESTÃO 29) De acordo com a Lei nº 10.216/2001, conhecida como Lei da 

Reforma Psiquiátrica, Lei Antimanicomial e Lei Paulo Delgado, a internação 

psiquiátrica só será indicada quando: 

A) Não houverem cuidadores disponíveis àquela pessoa. 

B) Houver interesse dos familiares responsáveis. 

C) Os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes. 

D) O internamento faz parte de todos os tratamentos psiquiátricos. 

 

QUESTÃO 30) Os níveis de atenção e assistência à saúde no Brasil são 

estabelecidos pela Portaria 4.279 de 30 de dezembro de 2010, que estabelece 

as diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do 

Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com as descrições abaixo, numere 

a COLUNA II de acordo com a COLUNA I associando o assunto com sua 

respectiva descrição e em seguida assinale a sequência correta. 

 

COLUNA I 

(1) Unidades Básicas de Saúde (UBS), estabelecimentos da APS. 

(2) Atenção Especializada 

(3) Alta Complexidade 

 

COLUNA II 

(  ) é composta por serviços especializados encontrados em hospitais e 

ambulatórios e envolve atendimento direcionado para áreas como pediatria, 



ortopedia, cardiologia, oncologia, neurologia, psiquiatria, ginecologia, 

oftalmologia entre outras especialidades médicas. 

 (  ) Hospitais gerais de grande porte, hospitais universitários, Santas Casas e 

unidades de ensino e pesquisa. São locais com leitos de UTI, centros cirúrgicos 

grandes e complexos. Também envolve procedimentos que demandam 

tecnologia de ponta e custos maiores, como os oncológicos, cardiovasculares, 

transplantes e partos de alto risco. 

(  ) conhecidos em muitos locais como postos de saúde, realizam ações e 

atendimentos voltados à prevenção e promoção à saúde. Mais do que prover 

assistência clínica, o objetivo é estar próximo às pessoas e promover a saúde e 

a qualidade de vida da comunidade. 

A) 1 – 2- 3 

B) 3- 1- 2 

C) 2- 3- 1 

D) 1- 3- 2 

 

 

 

 

 

 

 


