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CARGO: PSICÓLOGO 

 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

Devido a declaração de pandemia da Organização Mundial de Saúde datada de 30 de janeiro 

de 2020, em decorrência da Infecção Humana provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), 

serão adotadas medidas de proteção à infecção aos candidatos, fiscais de sala, corredor e 

organização, de acordo com a Portaria SES nº 714/2020. 

 

É obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes do local da prova. 

 

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

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tubo 

transparente, com 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 
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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 09h00min com término às 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 02h00min (duas) 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; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 02 (dois) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 02 (dois) 

Conhecimentos Gerais/Atualidades 02 (dois) 

Conhecimentos Específicos da Atribuição do Cargo 14 (quatorze) 

Total de Questões 20 (vinte) 

 

 

 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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CADERNO DE PROVA 

LÍNGUA PORTUGUESA 

As questões 01 e 02 dizem respeito à reportagem abaixo. Leia-a atentamente antes de respondê-las. 

(Reportagem) 

 

01 – A crase foi empregada no título da reportagem pela mesma regra que na seguinte alternativa: 

a) Eles foram à praia. 

b) Vou à Campinas das andorinhas. 

c) Eles partiram às pressas sem se despedir. 

d) Ela se vestiu à cigana. 

e) Sentimos medo à medida que crescia o movimento de soldados na praça. 

 

02 – A seguir, analise o trecho retirado da reportagem: 

“[...], um vasto mercado que valoriza...” 

Assinale a alternativa que, dentro do mesmo contexto, representa uma palavra sinônima daquela 

destacada acima:  

a) Estreiro. 

b) Exíguo. 

c) Ancho. 

d) Conciso. 

e) Acanhado. 
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

03 – Analise as premissas a seguir: 

Se João é engenheiro, então Paulo é pedreiro. 

Paulo é pedreiro ou Márcio é arquiteto. 

Ora, Paulo não é pedreiro. 

Tomando por base que todas as proposições acima são verdadeiras, assinale a alternativa correta: 

a) João é engenheiro. 

b) Márcio é arquiteto. 

c) Paulo é pedreiro. 

d) Márcio não é arquiteto. 

e) É mentira que João não é engenheiro. 

 

04 – Um financiamento foi concedido com as seguintes condições: 

Capital R$ 3.000,00 

Taxa de juros simples mensal 1,50% 

Tempo ? 

Juros R$ 225,00 

Com base na tabela, assinale a alternativa que representa corretamente o tempo, em meses, do 

financiamento: 

a) 5 meses 

b) 8 meses 

c) 4 meses 

d) 6 meses 

e) 7 meses 
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES 

05 – De acordo com a história do município de Itá, os pioneiros da colonização da região onde 

atualmente se localiza o município foram os integrantes da família de origem alemã, cujo sobrenome 

é: 

a) Stein. 

b) Otto. 

c) Scheuble. 

d) Bianchi. 

e) Sartoretoo. 

 

06 – As cidades catarinenses, São Joaquim e Urupema estão entre as mais frias do país, ambas 

localizadas na região geográfica conhecida como: 

a) Serra do mar. 

b) Planalto serrano. 

c) Chapada da diamantina. 

d) Planalto central. 

e) Planície atlântica. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ATRIBUIÇÃO DO CARGO 

PSICÓLOGO 

07 – O Plano de Atendimento de alta complexidade: 

I - Tem como objetivo orientar o trabalho de intervenção durante o período de acolhimento. 

II - Visa à superação das situações que ensejaram a aplicação da medida. 

III - Não deve basear-se em um levantamento das particularidades. 

Dos itens acima: 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas III está incorreto. 

c) Apenas o item I está correto. 

d) Apenas o item II está correto. 

e) Apenas o item III está correto. 
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08 – Não corresponde a uma psicopatologia: 

a) Miopatia de Helmer. 

b) Esquizofrenia. 

c) Adicção. 

d) Psicose. 

e) Anorexia. 

 

09 – Os serviços de acolhimento exige aferição de potencialidades e necessidades específicas de cada 

caso e delineação de estratégias para atendimento. Tal levantamento constitui um estudo da situação 

que deve contemplar, dentre outros aspectos, exceto: 

a) Demandas generalizantes e assimétricas da criança, do adolescente e de sua família que 

requeiram encaminhamentos imediatos para a rede (sofrimento psíquico, abuso ou 

dependência de álcool e outras drogas, etc.), bem como potencialidades que possam ser 

estimuladas e desenvolvidas. 

b) Motivos que levaram ao acolhimento e se já esteve acolhido neste ou em outro serviço 

anteriormente, dentre outros. 

c) Configuração e dinâmica familiar, relacionamentos afetivos na família nuclear e extensa, 

período do ciclo de vida familiar, dificuldades e potencialidades da família no exercício de 

seu papel. 

d) Rede de relacionamentos sociais e vínculos institucionais da criança, do adolescente e da 

família, composta por pessoas significativas na comunidade, colegas, grupos de 

pertencimento, atividades coletivas que frequentam na comunidade, escola, instituições 

religiosas, etc. 

e) Violência e outras formas de violação de direitos na família, seus significados e possível 

transgeracionalidade. 

 

10 – Podem ser sintomas da neurose: 

( ) Paranoia. 

( ) Isolamento social. 

( ) Apatia. 
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( ) Insônia. 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso a sequência correta 

das proposições acima é, respectivamente: 

a) V – F – F – V  

b) F – F – V – V  

c) F – V – V – F 

d) F – V – F – V  

e) V – V – V – V 

11 – Erikson dividiu o desenvolvimento da personalidade em oito fases, do nascimento à velhice, que 

caracterizam as oito idades do homem ou as crises do Ego. É uma dessas crises: 

a) Velocidade x morosidade. 

b) Relativização x absolutismo. 

c) Intenção x gesto. 

d) Integridade x desespero. 

e) Introspecção x exasperação.  

 

12 – Assinale a alternativa incorreta. O psicólogo, ao promover publicamente seus serviços, por 

quaisquer meios, individual ou coletivamente: 

a) Informará o seu nome completo, o CRP e seu número de registro. 

b) Fará referência apenas a títulos ou qualificações profissionais que possua. 

c) Utilizará o preço do serviço como forma de propaganda. 

d) Divulgará somente qualificações, atividades e recursos relativos a técnicas e práticas que 

estejam reconhecidas ou regulamentadas pela profissão. 

e) Não proporá atividades que sejam atribuições privativas de outras categorias profissionais. 

 

13 – O adotado tem direito de conhecer sua origem biológica, bem como de obter acesso irrestrito ao 

processo no qual a medida foi aplicada e seus eventuais incidentes: 

a) Apenas após completar 16 anos. 
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b) Apenas após completar 18 anos, mas o acesso ao processo de adoção poderá ser também 

deferido ao adotado menor de 18 anos, a seu pedido, assegurada orientação e assistência 

jurídica e psicológica. 

c) Apenas após completar 20 anos. 

d) Apenas após completar 16 anos, mas o acesso ao processo de adoção poderá ser também 

deferido ao adotado menor de 16 anos, a seu pedido, assegurada orientação e assistência 

jurídica e psicológica. 

e) Apenas após completar 21 anos. 

 

14 – As transgressões dos preceitos do nosso Código de Ética constituem infração disciplinar com a 

aplicação das seguintes penalidades, na forma dos dispositivos legais ou regimentais: 

( ) Advertência privativa, a portas fechadas. 

( ) Multa. 

( ) Censura privada. 

( ) Suspensão do exercício profissional, por até 30 (trinta) dias, ad referendum do Conselho 

Federal de Psicologia. 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso a sequência correta 

das proposições acima é, respectivamente: 

a) F – V – F – V  

b) V – F – F – V 

c) V – V – F – F  

d) F – F – V – V  

e) F – V – V – F  

 

15 – Não é sinal indicativo de transtorno de desenvolvimento da linguagem:  

a) Pode aparecer disfluências, como hesitações. 

b) Vocabulário incomensurável. 

c) Pode ocorrer repetições de silabas e de palavras (sinais parecidos com uma gagueira). 

d) Não conseguem relatar fatos, recontar uma história. 
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e) Dificuldade para compreender piadas, duplo sentido. 

 

16 – Analise o trecho a seguir: 

A agenda de __________ é um conjunto __________ de ações intersetoriais e __________ nas 

esferas federal, estadual, municipal e do Distrito Federal para prevenção e intervenção em 

situações de ameaça e risco aos direitos de crianças e adolescentes decorrentes da preparação e 

realização de grandes eventos, obras e empreendimentos. A iniciativa congrega atividades do 

governo (federal, estadual e municipal), do Sistema de Justiça, de responsabilidade social 

empresarial e da sociedade civil. 

Preenchem adequadamente as lacunas acima as respectivas palavras: 

a) Dicotomia – Heterogêneo – Propositivas. 

b) Ingerência – Intermitente – Exponenciais. 

c) Transferência – Homogêneo – Institucionais. 

d) Convergência – Articulado – Interinstitucionais. 

e) Referência – Homogêneo – Não institucionais. 

 

17 – O psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e atividades voltadas para a produção de 

conhecimento e desenvolvimento de tecnologias:  

( ) Avaliará os riscos envolvidos, tanto pelos procedimentos, como pela divulgação dos 

resultados, com o objetivo de proteger as pessoas, grupos, organizações e comunidades 

envolvidas. 

( ) Garantirá o caráter voluntário da participação dos envolvidos, mediante consentimento 

dirigido, salvo nas situações previstas em legislação específica e respeitando os princípios do 

Código de Ética. 

( ) Garantirá a exposição das pessoas, grupos ou organizações, salvo interesse manifesto destes. 

( ) Garantirá o acesso das pessoas, grupos ou organizações aos resultados das pesquisas ou 

estudos, após seu encerramento, sempre que assim o desejarem. 

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso a sequência correta 

das proposições acima é, respectivamente: 

a) V – V – V – V  
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b) V – V – F – F  

c) F – V – V – F  

d) F – V – F – V  

e) V – F – F – V  

 

18 – O papel da Psicologia nas Políticas Públicas deve ser construído tendo em vista o processo de: 

I - Emancipação social. 

II - Superação do risco. 

III - Vulnerabilidade social. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item I está correto. 

b) Apenas os itens II e III estão corretos. 

c) Todos os itens estão corretos. 

d) Apenas o item III está correto. 

e) Apenas o item II está correto. 

 

19 – A personalidade tipo A é definida por três características:  

I – Compassividade.  

II - Senso de urgência. 

III - Hostilidade. 

Sobre os itens acima, podemos afirmar: 

a) Apenas o item III está correto. 

b) Todos os itens estão corretos. 

c) Apenas os itens II e III estão corretos. 

d) Apenas o item I está incorreto. 

e) Apenas o item II está correto. 

 

20 – Leia com atenção: 

( ) Falar sobre a família como foco de intervenção exige aprofundar a discussão sobre o que é 

uma família e como ela pode servir ou não de recurso em programas de intervenção. 

( ) Falar sobre a família exige problematizar um elemento básico do processo de intervenção: a 

comunicação entre técnicos que atuam na intervenção e a população-alvo. 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 –  

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DO SERVIÇO SOCIOASSISTENCIAL DE ALTA COMPLEXIDADE – 

MODALIDADE DE ABRIGO INSTITUCIONAL 

11 
 

( ) Da perspectiva metafísica, redes de parentesco se estendem além do grupo consanguíneo e 

da unidade doméstica para esferas mais amplas. 

( ) Da perspectiva temporal, as pessoas se inserem em uma sucessão de gerações, possibilitando 

projeções para o futuro ou resgates de elementos do passado.   

Levando-se em consideração que (V) significa Verdadeiro e (F) significa Falso a sequência correta 

das proposições acima é, respectivamente: 

a) V – V – V – V  

b) V – V – F – V  

c) V – V – F – F  

d) V – F – F – V  

e) F – V – F – V  

 

 


