
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS 
ESTADO DE SANTA CATARINA 
PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 

EDITAL Nº 001/2016  

CARGO: PSICÓLOGO  
 
NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  

 
INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 4(quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 40 (quarenta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 (dez) Português, 05 (cinco) de 

Matemática, 05 (cinco) de Conhecimentos Gerais/Atualidades e 20 (vinte) questões de Conhecimentos Específicos; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 40, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “h”; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
l) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
m) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar, nem tão pouco consultar qualquer tipo de 

material ou auxílio; 
n) Somente utilize caneta azul ou preta; 
o) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
p) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do gabarito; 
q) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova. 
 

  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (10 questões) 
 

(Texto 01) 

 

QUESTÃO 01. De acordo com as ideias do Texto 01, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
I. O objetivo principal do texto é destacar a importância, para a ciência e para o desenvolvimento da 

tecnologia, da descoberta dos colaboradores chineses sobre os elementos musculares e estruturais da mão. 
II. Os chineses precisaram excluir o artigo da revista devido à grande repercussão sobre a combinação de 

aspectos científicos e religiosos em um mesmo artigo. 
III. É preocupante o uso da censura em revistas científicas no exercício de preconceitos injustificados, mesmo 

que elas aparentemente defendam a neutralidade. 
 
(A) Apenas a afirmativa I está correta. 
(B) Apenas a afirmativa II está correta. 
(C) Apenas a afirmativa III está correta. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 02. O conceito que melhor define a palavra “intransigência” (linha 17) no contexto do Texto 01 é: 
 
(A) Qualidade daquele que não demonstra indulgência. 
(B) Característica daquele que é condescendente. 
(C) Que representa a tolerância de determinada pessoa. 
(D) Característica daquele que não possui limites morais ou materiais. 
 
 
 
 
 
  



QUESTÃO 03. Em relação à ocorrência de crase no Texto 01, assinale a alternativa correta: 
 
(A) A crase em “às” (linha 7) poderia ser substituída por uma preposição “a” simples, não alterando o sentido 

original do texto. 
(B) A crase em “à” (linha 8) é exigida pela regência do verbo “deu” (linha 8), introduzindo um objeto indireto. 
(C) A crase em “à” (linha 15) está erroneamente empregada, pois não é permitido gramaticalmente o uso de 

duas preposições em sequência. 
(D) A preposição “a” (linha 19) poderia ser corretamente substituída por “às”, determinando o termo 

subsequente e mantendo a correção gramatical. 
 
QUESTÃO 04. Assinale a alternativa em que a partícula “se” exerce a mesma função morfológica que no trecho 

abaixo retirado do Texto 01: “(...) os pesquisadores se referiam às finalidades que “o Criador” deu à 
anatomia da mão.” (linhas 7 e 8). 

 
(A) Ele foi-se embora como quem estivesse com pressa. 
(B) O rapaz se deitou embaixo da árvore à tarde. 
(C) Ofereciam-se bons empregos aqui quando eu era jovem. 
(D) A população queixou-se por seus baixos salários. 
 
QUESTÃO 05. Em relação à pontuação do Texto 01, assinale a alternativa correta: 
 
(A) A vírgula imediatamente após “ano” (linha 1) é obrigatória, pois isola termo deslocado na oração. 
(B) Os dois pontos imediatamente após “escândalo” (linha 7) são utilizados para introduzir uma citação feita 

pelo autor. 
(C) As aspas que isolam a palavra “recolheu” (linha 10) são utilizadas para dar outra conotação que não a 

denotativa do verbo. 
(D) As aspas que isolam “o Criador” (linha 8) são utilizadas para dar ênfase à expressão, destacando-a. 
 
QUESTÃO 06. Em relação aos pronomes, suas funções sintáticas e suas relações de coesão no Texto 01, assinale 

a alternativa correta: 
 
(A) O pronome “a” (linha 4) exerce a função de objeto direto na oração a que pertence e refere-se ao termo 

“mão” (linha 4). 
(B) O pronome “outros” (linha 1) é um pronome substantivo e exerce a função sintática de adjunto adnominal. 
(C) O pronome relativo “que” (linha 4) retoma o termo “estruturais” (linha 4) e exerce a função de sujeito da 

oração a que pertence. 
(D) O pronome “seus” (linha 22) é um pronome demonstrativo e exerce a função de adjunto adnominal. 
 
QUESTÃO 07. Assinale a opção incorreta em relação ao período retirado do Texto 01: “A confusão foi tão grande 

que a revista “recolheu” o artigo, ou seja, ele foi excluído do seu catálogo.” (linhas 10 e 11): 
 
(A) A partícula “que” é uma conjunção subordinativa com valor semântico consecutivo. 
(B) É formado por uma oração principal, uma oração subordinada adverbial e uma oração coordenada 

assindética. 
(C) A palavra “grande” exerce a função sintática de predicativo do sujeito da oração a que pertence. 
(D) A locução verbal “foi excluído” poderia ser corretamente substituída por “excluíra”, mantendo-se o sentido 

original do texto. 
 
QUESTÃO 08.  Analise as relações das orações no Texto 01 e assinale a alternativa correta: 
 
(A) Faculta-se a retirada da vírgula antes do pronome relativo “que” (linha 22), mantendo-se a correção 

gramatical e o sentido das orações. 
(B) A partícula “que” (linha 17) é uma conjunção integrante e introduz uma oração subordinada substantiva 

predicativa. 
(C) A oração “Foram ignorados” (linhas 20 e 21) poderia ser introduzida pela conjunção “Portanto”, mantendo a 

coesão com o período anterior. 
(D) A conjunção “e” (linha 23) poderia ser corretamente substituída por “consoante”, sem alteração de sentido. 
 



QUESTÃO 09. Em relação aos verbos do Texto 01, analise as afirmativas abaixo e assinale a opção correta: 
 
I. A forma verbal “referiam” (linha 7) exprime um fato anterior ao atual e que se prolongou ao longo do tempo. 
II. Em “Foram ignorados” (linhas 20 e 21), há uma locução verbal em que o verbo “Foram” é o principal, pois é 

conjugado no tempo e modo desejados. 
III.  A forma “têm” (linha 22) é acentuada devido à seguinte regra gramatical: Acentuam-se os verbos 

conjugados na terceira pessoa do plural com acento circunflexo. 
 
(A) Apenas I está correta. 
(B) Apenas II está correta. 
(C) Apenas I e III estão corretas. 
(D) Todas estão corretas. 
 
(Texto 02) 

 
Fonte: (Retirado de releasevirtual.com.br, 03/04/2016) 

 
QUESTÃO 10. Analisando-se a figura do Texto 02 acima, é correto concluir que: 
 
(A) A tecnologia causa cada vez mais problemas ao homem. 
(B) Há uma disputa entre a censura e o controle social da mídia. 
(C) Os indivíduos são impedidos de exercerem suas preferências. 
(D) A tecnologia está dominando o mercado e o lazer nacional. 
 

II - PROVA DE MATEMÁTICA – (05 questões) 
 

QUESTÃO 11. Em determinada loja, um computador custa a vista R$ 1.900,00. A prazo tem taxa de juros 
compostos de 1,5 % a.m. Qual a diferença do valor do computador parcelado em 10 vezes? 

 
(A) R$ 285,10 
(B) R$ 305,02 
(C) R$ 312,78 
(D) R$ 356,17 
 
QUESTÃO 12. Qual o valor de x na seguinte equação de 2° grau: 2x² - 3x -2 =0 ? 
 
(A) 0,5 e 1 
(B) 1 e -1,5 
(C) -2 e 1 
(D) - 0,5 e 2 
 
  



QUESTÃO 13. Um terreno retangular tem sua medida frontal de 8 m. Qual sua medida lateral, se seu perímetro 
é de 56 metros? 

 
(A) 15 metros 
(B) 18 metros 
(C) 20 metros 
(D) 22 metros 
 
QUESTÃO 14. Quantos litros de água são necessários para encher uma piscina retangular de 3mx5m e 1,5 m de 

profundidade? 
 
(A) 15.900 litros 
(B) 18.700 litros 
(C) 20.200 litros 
(D) 22.500 litros 
 
QUESTÃO 15.  Em uma loja, a camiseta é vendida a R$ 40,00 com lucro de 55%, a calça é vendida a R$ 80,00 

com lucro de 52% e a bermuda é vendida a R$ 56,00 com lucro de 58%. Se em um dia, forem vendidas 19 
camisetas, 14 calças e 12 bermudas, qual será o lucro da loja? 

 
(A) R$ 1.295,78 
(B) R$ 1.315,05 
(C) R$ 1.390,16 
(D) R$ 1.458,58 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – (05 questões) 
 

QUESTÃO 16. São Domingos, quando ainda chamado distrito de Diogo Ribeiro (1937), pertencia ao município 
de Chapecó. Já em 1942, o distrito mudou de nome e passou a se chamar São Domingos, em homenagem à 
Fazenda São Domingos, que funcionava como sede da localidade. No ano de 1953, com a criação do 
município de Xaxim, São Domingos passou a integrá-lo como distrito. Somente no ano de 1962, através da 
Lei Estadual 864, São Domingos foi elevado a categoria de município. A instalação oficial foi no dia sete de 
abril de: 

 
(A) 1963. 
(B) 1965. 
(C) 1967. 
(D) 1968. 
 
QUESTÃO 17. A República Juliana foi considerada um braço da _________________ e ficou conhecida 

historicamente como um estado que pertenceu à Santa Catarina: 
 
(A) Revolta do Tenentismo. 
(B) Revolta do Quebra Milho 
(C) Revolução Farroupilha. 
(D) Guerra do Paraguai. 
 
QUESTÃO 18. Ao assumir o poder do país em 1894, Prudente de Morais deu início à chamada “política do café 

com leite”, segundo a qual os presidentes da República seriam escolhidos dentre os representantes dos 
estados mais ricos e populosos, que eram na época: 

 
(A) Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
(B) São Paulo e Minas Gerais. 
(C) Paraná e São Paulo. 
(D) Rio de janeiro e Minas Gerais. 
 



QUESTÃO 19. Assinale abaixo qual das alternativas apresenta um atleta medalhista olímpico, nascido no Estado 
de Santa Catarina: 

 
(A) Nalbert. 
(B) André Heller 
(C) Maurren Maggi. 
(D) Fernando Scherer. 
 
QUESTÃO 20. A Guerra do Contestado foi um conflito armado que ocorreu na região Sul do Brasil, entre os 

territórios do Paraná e de Santa Catarina. Este conflito teve início no ano de: 
 
(A) 1912. 
(B) 1915. 
(C) 1918. 
(D) 1920. 
 

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (20 questões) 
 

QUESTÃO 21. A Saúde do Trabalhador tem como objetivo o estudo, a análise e a intervenção nas relações entre 
o trabalho e o processo saúde-doença, por meio de programas implementados na rede de serviços de saúde 
pública (LACAZ, 1996). Nesse sentido, é correto afirmar que: 

 
(A) A Saúde do Trabalhador tem embasamento teórico na Medicina do Trabalho, a partir do qual as ações de 

atenção à saúde são desenvolvidas. 
(B) As vivências e os conhecimentos dos trabalhadores não são importantes na organização dos serviços de 

saúde, pois o conhecimento utilizado é o da epidemiologia. 
(C) As relações sociais de produção têm um papel secundário no processo saúde-doença. 
(D) A Saúde do Trabalhador compreende a ocorrência dos problemas de saúde com base nas condições e nos 

contextos de trabalho, tendo em vista que medidas de promoção, prevenção e vigilância deverão ser 
orientadas para mudar o trabalho. 

 
QUESTÃO 22. Piaget elaborou uma teoria construtivista sobre o desenvolvimento humano. Com base nesta 

teoria é correto afirmar que: 
 
(A) Piaget privilegia a hereditariedade na compreensão dos processos de desenvolvimento e aprendizagem. 
(B) Piaget entende que a aprendizagem independe do desenvolvimento. 
(C) Os processos de desenvolvimento e aprendizagem são resultados da atividade do ser humano na interação 

com o ambiente. 
(D) A interação entre o ser humano e o ambiente é explicada pelos conceitos de memorização, organização e 

transformação. 
 
QUESTÃO 23. Vygotsky, em sua teoria sobre a relação entre desenvolvimento e aprendizagem, focaliza o 

processo de formação de conceitos, isto é, em como se transforma, ao longo do desenvolvimento, o sistema 
de relações e generalizações contido numa palavra. Decorre desta assertiva que: 

 
I. A linguagem é um sistema simbólico fundamental na mediação entre sujeito e objeto de conhecimento 

(mundo). 
II. A linguagem tem duas funções básicas: a de intercâmbio social e de pensamento generalizante. 
III. Os conceitos são construções hereditárias, internalizadas pelo indivíduo ao longo de seu processo de 

maturação biológica. 
IV. É o organismo biológico vai lhe fornecer ao indivíduo o universo de significados que ordena o real em 

categorias (conceitos). 
 
(A) Todas as alternativas estão corretas. 
(B) Somente as alternativas I e II estão corretas. 
(C) Somente as alternativas II e III estão corretas. 
(D) Somente as alternativas III e IV estão corretas. 



 
QUESTÃO 24. Freud formulou uma teoria da formação da personalidade conhecida como psicossexual. Assinale 

“V” para verdadeiro e “F” para falso, indicando a sequência correta, de cima para baixo: 
 
I. (__) A estrutura psíquica é formada por três instâncias, o id, o ego e o superego.  
II. (__) O id é a matriz da qual se originam o ego e o superego; é o reservatório inconsciente das pulsões e 

funciona de acordo com o princípio do prazer.  
III. (__) O ego contém as características do processo secundário (raciocínios maduros necessários para lidar 

racionalmente com o mundo exterior) e obedece ao princípio da realidade.  
IV. (__) O superego, último sistema da personalidade a se desenvolver, representa a força pulsional da pessoa, 

obtida por meio da introjeção dos valores e padrões dos pais e da sociedade. 
 
(A) V – V – V – V. 
(B) V – V – V – F. 
(C) V – F – V – F. 
(D) V – F – V – V. 
 
QUESTÃO 25. Erikson elaborou a teoria de desenvolvimento psicossocial sobre a qual é correto afirmar que: 
 
(A) Trata-se de uma teoria sociohistórica da personalidade. 
(B) O desenvolvimento da personalidade ocorre por meio dos processos biológico e psíquico. 
(C) Caracteriza-se pelos mesmos estágios de desenvolvimento da personalidade da teoria freudiana. 
(D) O sucesso em cada estágio do desenvolvimento humano depende do ajustamento nos estágios anteriores, 

isto é, cada um dos estágios deve ser satisfatoriamente resolvido para que o desenvolvimento avance sem 
problemas. 

 
QUESTÃO 26. Acerca da Psicologia behaviorista, é correto afirmar que: 
 
(A) Watson argumenta pela existência da consciência e que toda a aprendizagem depende dela. 
(B) Watson entende que algumas atividades humanas são condicionadas e condicionáveis e que não há 

influência da variação genética. 
(C) Skinner argumenta que o comportamento é aquilo que a consciência expressa, é aquela parte do 

funcionamento da consciência que está engajada em agir sobre ou manter intercâmbio com o mundo 
exterior. 

(D) Skinner define a personalidade como uma coleção de padrões de comportamento e que situações diferentes 
evocam diferentes padrões de respostas. 

 
QUESTÃO 27. Na perspectiva centrada na pessoa de Carl Rogers tem-se que há um campo de experiência único 

para cada indivíduo. Este campo de experiência ou campo fenomenal contém tudo o que passa no 
organismo, em qualquer momento, e que está potencialmente disponível à consciência. Dentro do campo 
de experiência está o self. Sendo assim, assinale a alternativa incorreta:  

 
(A) A extensão da diferença entre o self e o self ideal é um indicador de conforto e satisfação, ou seja, é um sinal 

de saúde mental. 
(B) O self não é uma entidade estável, imutável; entretanto, observado num dado momento, parece ser estável. 
(C) O self é uma gestalt organizada e consistente num processo constante de formar-se e reformar-se à medida 

que as situações mudam. 
(D) O self ideal é o conjunto das características que o indivíduo mais gostaria de poder reclamar como descritivas 

de si mesmo. 
 
  



QUESTÃO 28. A percepção é o ponto de partida e também um dos temas centrais da Psicologia da Gestalt. 
Assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso, indicando a sequência correta, de cima para baixo: 

 

I. (__) Entre o estímulo que o meio oferece e a resposta do indivíduo encontra-se o processo de percepção.  
II. (__) O que o indivíduo percebe e como percebe são dados importantes para a compreensão do ser humano. 
III. (__) O comportamento deve ser estudado nos seus aspectos mais globais, levando em consideração as 

condições que alteram a percepção do estímulo. 
IV. (__) O comportamento é determinado pela percepção do estímulo e, portanto, estará submetido à lei da 

boa-forma. 
 

(A) V – V – V – V. 
(B) V – V – V – F. 
(C) V – F – V – F. 
(D) V – F – V – V. 
 

QUESTÃO 29. A perspectiva sócio-histórica entende que o ser humano constitui-se e se transforma ao atuar 
sobre a natureza com sua atividade e seus instrumentos. Portanto, os fenômenos psicológicos devem ser 
estudados como processos em permanente movimento e transformação. A partir desta assertiva assinale a 
alternativa incorreta: 

 

(A) A linguagem e o pensamento humano têm origem social. A cultura faz parte do desenvolvimento humano 
e deve ser integrada ao estudo e à explicação das funções psicológicas superiores. 

(B) A consciência e o comportamento são aspectos integrados de uma unidade, não podendo ser isolados pela 
Psicologia. 

(C) As funções psicológicas superiores devem ser vistas apenas como resultado da maturação de um organismo 
que já possui, em potencial, tais capacidades. 

(D) A mudança individual tem sua raiz nas condições sociais de vida. Assim, não é a consciência do ser humano 
que determina as formas de vida, mas é a vida que ele tem que determina a sua consciência. 

 

QUESTÃO 30. Sobre a discussão acerca das noções de normal e patológico, proposta por Canguilhem (2002) já 
em 1943, é incorreto afirmar que: 

 

(A) O autor critica o reducionismo positivista, que advém de uma visão organicista. 
(B) O patológico seria apenas uma variação quantitativa do normal.  
(C) O patológico é uma norma que tolera desvios das condições na qual é válida. 
(D) O patológico não possui uma existência em si, podendo apenas ser concebido numa relação. 
 

QUESTÃO 31. Considerando o atendimento psicológico, assinale a alternativa que não corresponde à definição 
conceitual de grupo: 

 

(A) Conjunto de pessoas reunidas por constantes de tempo e espaço, não articuladas por sua mútua 
representação interna, que não se propõe, implícita ou explicitamente, uma tarefa e não tem finalidade 
específica.  

(B) Não é um somatório de indivíduos, mas se constitui como uma nova entidade, com leis e mecanismos 
próprios. 

(C) Em cada grupo que se forma percebe-se que cada membro desempenha um papel ou uma posição 
diferente. 

(D) No atendimento grupal pressupõe-se o estabelecimento de enquadre (setting) e o cumprimento de 
combinações que visam à garantia caráter ético das relações que ali se constroem. 

 

QUESTÃO 32. No âmbito da Análise Institucional é incorreto afirmar que: 
 

(A) Os seus ideais máximos são a autoanálise e a auto-gestão das comunidades, coletivos, grupos nela 
envolvidos. 

(B) As comunidades, os coletivos, os grupos têm-se visto despossuídos de um saber que tinham acumulado 
acerca de sua própria vida, de seu próprio funcionamento em prol do conhecimento veiculado pelos experts 
não aliados dos interesses populares. 

(C) Em geral, os experts têm-se colocado a serviço dos interesses dos oprimidos. 
(D) Os processos de autoanálise e auto-gestão são produtores de um saber coletivo exercitado na vida cotidiana. 
 



QUESTÃO  33. De acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo: 
 

I. É vedado a este profissional emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico-científica, salvo em 
situações de urgência e emergência. 

II. É vedado a este profissional ser perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais 
ou profissionais, atuais ou anteriores, possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou a fidelidade 
aos resultados da avaliação, desde que não exigidos pela Justiça. 

III. É vedado a este profissional realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou apresentar resultados de 
serviços psicológicos em meios de comunicação, de forma a expor pessoas, grupos ou organizações. 

IV. O psicólogo poderá intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro 
profissional, nas seguintes situações: a) A pedido do profissional responsável pelo serviço; b) Em caso de 
emergência ou risco ao beneficiário ou usuário do serviço, quando dará imediata ciência ao profissional; c) 
Quando informado expressamente, por qualquer uma das partes, da interrupção voluntária e definitiva do 
serviço; d) Quando se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia 
adotada. 

 

(A) Todas as alternativas estão corretas. 
(B) Somente as alternativas I e II estão corretas. 
(C) Somente as alternativas II e III estão corretas. 
(D) Somente as alternativas III e IV estão corretas. 
 

QUESTÃO 34. A Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8.080/90) contempla como princípios do Sistema Único de Saúde, 
entre outros: 

 

I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência.  
II. Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos 

e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 
III. Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 
IV. Participação da comunidade. 
 

(A) Todas as alternativas estão corretas. 
(B) Somente as alternativas I e II estão corretas. 
(C) Somente as alternativas II e III estão corretas. 
(D) Somente as alternativas III e IV estão corretas. 
 

QUESTÃO 35. De acordo com a Lei nº 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do 
Sistema Único de Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde, é correto afirmar: 

 

(A) A Conferência de Saúde reunir-se-á quando o gestor da saúde considerar necessário com a representação 
dos segmentos sociais. 

(B) Em cada esfera de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, o SUS com as seguintes instâncias 
colegiadas: Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. 

(C) O Conselho de Saúde, em caráter provisório e consultivo, é um órgão colegiado composto por 
representantes do governo e dos prestadores de serviço. 

(D) Para os Municípios, os Estados e o Distrito Federal receberem os recursos de que trata esta lei eles deverão 
contar com exclusivamente um Fundo de Saúde. 

 

QUESTÃO 36. Preencha as lacunas indicando a sequência correta: A __________ fundamenta-se na 
interdisciplinaridade como possibilitadora da construção de um conhecimento ampliado da saúde e na 
multiprofissionalidade como forma de enfrentar a diversidade interna ao saber/fazer das práticas sanitárias. 
Constituída nos limites do biológico e do social, tem a tarefa de investigar, compreender e interpretar os 
determinantes da __________ das doenças e da organização social dos serviços de saúde. Introduz as 
__________ no campo da saúde, reestrutura as coordenadas desse campo, trazendo para o seu interior as 
dimensões simbólica, ética e política, o que revitaliza o discurso biológico.  

 

(A) Saúde coletiva - produção social - ciências humanas 
(B) Saúde pública - produção social - ciências sociais aplicadas 
(C) Medicina Social - produção econômica - ciências humanas 
(D) Psicologia - produção subjetiva - variáveis psicológicas 



QUESTÃO 37. De acordo com a Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 
portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, é correto afirmar: 

 
(A) Entre outros, são direitos da pessoa portadora de transtorno mental: ser protegida contra qualquer forma 

de abuso e exploração; ter garantia de sigilo nas informações prestadas; e ser tratada em ambiente 
terapêutico preferencialmente por meios invasivos. 

(B) A internação, em qualquer de suas modalidades, será indicada quando os recursos extra-hospitalares forem 
inexistentes. 

(C) A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os 
seus motivos. 

(D) São considerados os seguintes tipos de internação psiquiátrica: internação voluntária: aquela que se dá com 
o consentimento do usuário; internação involuntária: aquela que se dá sem o consentimento do usuário e 
a pedido de terceiro; e internação compulsória: aquela determinada pela família. 

 
QUESTÃO 38. O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) tem, entre outros, os seguintes objetivos: 
 
I. Estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios. 
II. Afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos. 
III. Definir os níveis de gestão, uniformizando as diversidades regionais e municipais. 
IV. Não estabelecer as responsabilidades dos entes federativos na organização, regulação, manutenção e 

expansão das ações de assistência social. 
 
(A) Todas as alternativas estão corretas. 
(B) Somente as alternativas I e II estão corretas. 
(C) Somente as alternativas II e III estão corretas. 
(D) Somente as alternativas III e IV estão corretas. 
 
QUESTÃO 39. No trabalho do psicólogo junto ao Sistema Único de Saúde este profissional deve considerar a 

dimensão da saúde e subjetividade. Sobre isso é incorreto afirmar: 
 
(A) A saúde é um construto multifatorial cujos determinantes incluem idade, sexo, fatores hereditários, estilos 

de vida individual, influências sociais e comunitárias, condições de habitação e trabalho, bem como 
condições socioeconômicas, culturais e ambientais. 

(B) O objeto da Psicologia é o sujeito psicológico e suas relações com os fatores multideterminantes da saúde, 
nos diferentes níveis de atenção. 

(C) As práticas dos psicólogos devem reforçar o modelo biomédico, centrado nas práticas individuais, curativas 
e medicamentosas. 

(D) A atuação da Psicologia se dá por meio da aplicação dos conhecimentos e das técnicas psicológicas aos 
cuidados individuais e coletivos com a saúde e ao enfrentamento das doenças. 

 
QUESTÃO 40. São atribuições do cargo de psicólogo de acordo com o edital deste processo seletivo: 
 
I. Emitir diagnóstico psicológico e social através da avaliação da clientela alvo, usando para tanto recursos 

técnicos e metodológicos apropriados, prestando atendimento, acompanhamento e/ou encaminhamento a 
outras especialidades. 

II. Participar de equipe multidisciplinar em programas e ações comunitárias de saúde, objetivando integrar as 
ações desenvolvidas, planejar, orientar, coordenar supervisionar, acompanhar e avaliar as estratégicas de 
intervenção psicossocial, partindo das necessidades da clientela identificada. 

III. Executar atendimento psicossocial através de psicoterapia em sessões grupais ou individualizadas. 
IV. Participar efetivamente da política de saúde do município, através dos programas implantados pela 

Secretaria Municipal de Saúde. 
 
(A) Somente as alternativas I e II estão corretas. 
(B) Somente as alternativas II e III estão corretas. 
(C) Somente as alternativas III e IV estão corretas. 
(D) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 


