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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 fabricada em 

material transparente 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 
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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 08h30min com término às 11h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (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; 

 

 O Caderno de Provas será composto: 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 02 (duas) 

Matemática e Raciocínio Lógico 02 (duas) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 02 (duas) 

Informática 04 (quatro) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 30 (trinta) 

 

 

 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 de 01 a 02 dizem respeito à reportagem. Leia-a atentamente antes de respondê-las. 

 

(Reportagem) 

 

(Fonte adaptada: https://g1.globo.com>Acesso em 26 de julho de 2021) 

01 – Assinale a alternativa correta com base no acento grave indicador de crase no título da 

reportagem: 

a) Há contração entre preposição exigida por regência nominal e artigo definido feminino. 

b) É obrigatório o uso da crase em locuções prepositivas formadas por palavras femininas. 

c) É obrigatório o uso da crase em locuções conjuntivas formadas por palavras femininas. 

d) Há contração entre preposição exigida por regência verbal e artigo definido feminino. 

e) É obrigatório o uso da crase em locuções adverbiais formadas por palavras femininas. 

 

02 – Analise: 

“[...] faz 10 anos: [...]” 

Com base na concordância do título da reportagem, assinale a alternativa correta: 

a) Há erro no emprego do verbo “fazer”, uma vez que o correto é: Fazem 10 anos. 

b) O trecho poderia ser reescrito corretamente da seguinte forma: “A 10 anos...” 

c) O verbo “fazer”, no contexto em que está inserido, possui transitividade verbal indireta. 

d) O verbo “fazer” está corretamente empregado, uma vez que, na indicação de tempo 

transcorrido, ele é impessoal e fica na terceira pessoa do singular. 

e) O verbo “fazer”, no contexto em que está inserido, possui transitividade verbal direta e 

indireta. 
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

03 – Se de uma linha de produção de uma fábrica são retirados três objetos para conferência da 

qualidade, sendo que estes podem ser classificados em bom (B) ou defeituoso (D), é correto afirmar 

que a probabilidade de retirar um trio com no mínimo dois objetos defeituosos é igual a: 

a) 25% 

b) 40% 

c) 65% 

d) 50% 

e) 75% 

  

04 – Carlos foi ao mercado. Sua compra deu um valor total de R$ 161,75. Essa forma, analise a 

tabela abaixo: 

Produto Descrição 

Arroz - 

Feijão Custou R$ 3,00 a mais que o Arroz 

Atum Custou o triplo do Feijão 

Costela bovina Custou o quádruplo do Atum 

Detergente Custou 1/2 do Arroz 

 

É correto afirmar que o valor pago pelo detergente foi de: 

a) R$ 3,50 

b) R$ 4,00 

c) R$ 3,25 

d) R$ 4,25 

e) R$ 4,50 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

05 – A produção agrícola e industrial catarinense conta com um importante terminal portuário, 

responsável pelo escoamento de mercadorias como soja, milho, celulose e alumínio. O maior porto 

de Santa Catarina é o: 

a) Porto de Balneário Camboriú. 

b) Porto de São Francisco do Sul. 

c) Porto de Iguaçu. 

d) Porto de Venceslau Braz. 

e) Porto de Ferraz de Vasconcelos. 

 

06 – Antes da denominação corrente, Seara possuía outro nome, até o ano de 1944, quando deixou de 

ser distrito de Itá. Esta denominação era: 

a) Nova Milano. 

b) Dogello Goss. 

c) Concórdia. 

d) Distrito de Plaumann. 

e) Cruzália. 

 

INFORMÁTICA 

07 – O equipamento usado para captar dados impressos e transformá-los em dados digitais de 

imagem é denominado como: 

a) Bluetooth. 

b) Impressora. 

c) Mouse. 

d) Teclado. 

e) Scanner. 

  

08 – No Microsoft Excel a forma de apresentar, resumidamente, dados que em uma planilha normal 

seriam considerados complicados ou difíceis de analisar é denominada: 

a) Tabela incomum. 

b) Tabela geral. 

c) Tabela dinâmica. 
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d) Tabela fiscal. 

e) Tabela de folhas. 

 

09 – João Pedro, estudante da Universidade XPTO, estava elaborando seu trabalho de conclusão do 

curso e precisava formatar o texto de modo que o mesmo ficasse alinhado à direita. Para executar tal 

comando, as teclas de atalho a serem utilizadas no Microsoft Word são: 

a) Ctrl + J. 

b) Ctrl + G. 

c) Ctrl + Q. 

d) Ctrl + E. 

e) Ctrl + U. 

 

10 – O Grupo no Microsoft Word que apresenta recursos relativos à criação de índices de conteúdo é 

denominado como: 

a) Grupo Sumário. 

b) Grupo Notas de Rodapé. 

c) Grupo Correspondências. 

d) Grupo Referências. 

e) Grupo Legendas. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PSICÓLOGO 

11 – Consiste em canalizar impulso instintivo para objetivos construtivos socialmente. Por ex.: 

canalizar a agressão para esportes como judô etc. 

O mecanismo de defesa descrito acima corresponde a: 

a) Concatenação. 

b) Projeção. 

c) Deslocamento. 

d) Sublimação. 

e) Formação reativa. 
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12 – As terapias cognitivo - comportamentais compartilham alguns pressupostos básicos, ainda que 

existam diferentes abordagens conceituais e estratégicas para os diversos transtornos. Há algumas 

características essenciais no núcleo das terapias cognitivo - comportamentais: 

I - A atividade cognitiva influencia o comportamento. 

II - A atividade cognitiva não pode ser monitorada e alterada. 

III - O comportamento desejado pode ser influenciado mediante a mudança cognitiva. 

Dos itens acima: 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas os itens II e III estão corretos. 

c) Apenas o item II está incorreto. 

d) Apenas os itens I e II estão corretos. 

e) Apenas o item II está correto. 

 

13 – Definições: 

( ) Regressão: consiste em criar uma explicação pouco convincente, mas da qual se está 

plenamente convencido, para justificar certas ações. 

( ) Fixação: consiste em permanecer em um estágio primitivo de desenvolvimento. Por ex.: a 

criança não avança para outros estágios de seu desenvolvimento. 

( ) Racionalização: consiste em voltar a um estágio primitivo de desenvolvimento. Por ex.: uma 

criança voltar a ter atitudes de uma criança mais nova. 

( ) Deslocamento: consiste em deslocar o sentimento para outro objeto e não o que causou 

originalmente a ansiedade. Por ex.: deslocar o sentimento de raiva em relação ao pai para 

professores ou pessoas mais velhas. 

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) F – F – V – V  

c) V – V – F – F  

d) V – F – V – F  

e) F – V – V – F  
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14 – Sobre Neurose e Psicose é incorreto afirmar: 

a) Em essência, a principal diferença entre neurose e psicose é a forma em que elas afetam a 

saúde mental. 

b) O comportamento neurótico pode estar naturalmente presente em qualquer pessoa, ligado a 

uma personalidade desenvolvida. 

c) O comportamento psicótico pode ir e vir como resultado de várias influências. 

d) Os efeitos de medicamentos não são capazes de causar episódios psicóticos, apenas uma 

situação traumática que afeta o bem-estar psicológico de uma pessoa pode desencadear o 

episódio. 

e) A distinção entre as condições ou distúrbios neuróticos e psicóticos é realizada através de 

uma avaliação por um psiquiatra ou psicólogo, que pode tratar os sintomas com medicação 

ou terapia. 

 

15 – Abordagem Sistémica: 

( ) Parte da teoria geral dos sistemas e da teoria da comunicação de Wundt. 

( ) É um paradigma que emerge das ciências exatas e fornece uma grelha teórica e prática de 

compreensão dos sistemas humanos. 

( ) Nos anos 40, B. F. Skinner publicava uma série de princípios válidos para vários sistemas 

(biológicos, físico- químicos, sociais). 

( ) O sistema é uma complexidade organizada em múltiplos elementos que estão em interação 

recíproca no seu interior e com o meio. Um sistema pode ser aberto (auto- organização) ou 

fechado (entropia). 

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

das proposições acima é, respectivamente: 

a) F – F – V – V  

b) F – V – F – V  

c) V – V – F – F  

d) F – V – V – F  

e) V – F – V – F  

 

16 – As abordagens cognitivistas podem-se distinguir em tradições: 
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- Centra-se no conteúdo, pensamento interno, mecanicista. (Ellis, Beck, Meichenbaum, D´Zurilla, 

etc). 

- Promulga que o conhecimento e a experiência humana implicam uma pro-atividade do sujeito, a 

importância das emoções e os problemas psicológicos refletem diferenças entre as exigências do 

ambiente e a capacidade adaptativa do cliente. 

As definições acima correspondem respectivamente a: 

a) Cognitivismo Corporativista Alusivo – Cognitivismo Adjetivo Pragmático. 

b) Cognitivismo Interacionista Referencial – Cognitivismo Anímico Venal. 

c) Cognitivismo Geracionista Inatista – Cognitivismo Atávico Racional.  

d) Cognitivismo Construtivista Desenvolvimental – Cognitivismo Substantivo Racionalista. 

e) Cognitivismo Substantivo Racionalista – Cognitivismo Construtivista Desenvolvimental. 

 

17 – Alguns sintomas mais prováveis da neurose: 

( ) Isolamento social 

( ) Apatia 

( ) Insônia 

( ) Exortação 

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) V – V – V – F  

d) F – V – V – F  

e) F – V – F – V  

18 – Leia com atenção: 

I – Os atendimentos de urgência em psicologia podem ser solicitados na rede pública de Saúde. 

II – Há diferenças entre Plantão Psicológico e Atendimento de Urgência. 

III - O plantão psicológico pode ser realizado em instituições, escolas, hospitais, clínicas e é 

destinado a pessoas que buscam um atendimento de apoio emergencial, em situações de crise 

como: tomadas de decisão, luto, ou qualquer outra situação que tire o equilíbrio momentâneo. 

Dos itens acima: 

https://www.vittude.com/blog/isolamento-social/
https://www.vittude.com/blog/insonia-quando-procurar-tratamento/
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a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas os itens II e III estão corretos. 

c) Apenas o item I está correto. 

d) Apenas o item II está correto. 

e) Apenas o item III está correto. 

 

19 – Sinal indicativo de transtorno de desenvolvimento da linguagem:  

I - Apresentar sérias dificuldades para aprender a leitura e escrita. 

II - Fala inteligível. 

III - Inversão da ordem das palavras. 

Dos itens acima: 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas os itens II e III estão corretos. 

c) Apenas o item III está correto. 

d) Apenas o item II está incorreto. 

e) Apenas o item I está correto. 

 

20 – Não corresponde a um preceito ético de nossa profissão: 

a) O psicólogo deve respeitar os valores contidos na OMS (liberdade, dignidade e 

individualismo. Assim como zelar pela integridade da psicologia, usando-a apenas para 

promover o bem. 

b) A psicologia tem que lutar contra a discriminação, violência e crueldade, zelando pela saúde 

e qualidade de vida. 

c) Atuar na profissão com responsabilidade e contribuir para o desenvolvimento da psicologia 

como ciência. 

d) A prestação de seus serviços deve ser feita em condições dignas de trabalho. 

e) É vedado a qualquer psicólogo ser conivente com práticas contrárias ao código de ética 

profissional. 

 

21 – Há a necessidade de uma Ética na Avaliação Psicológica. Em suma, esta não supõe:  
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a) O reconhecimento e identificação da especificidade da avaliação psicológica e da sua 

necessidade e utilidade para melhor compreender, julgar e tomar decisões. 

b) Uma atitude e um movimento de questionamento permanente onde o formular de 

interrogações acerca do sentido, valores, princípios e imperativos a que deve obedecer a 

conduta da avaliação psicológica. 

c) A adoção de explicações hegemónicas e onipotentes, subjacentes à ideia de possibilidade de 

um conhecimento total acerca do sujeito que é objeto de avaliação psicológica. Neste 

contexto convém relembrar que a avaliação psicológica não se esgota numa racionalidade 

técnico/ científica e prática. 

d) Importa estar consciente de que o esforço constante na delimitação de Princípios e de 

valores da conduta profissional dos psicólogos prolonga-se numa melhor fundamentação ao 

nível das teorias e dos modelos na avaliação psicológica, nesta linha os princípios éticos e 

morais devem ser igualmente procurados fora da psicologia. 

e) O exame constante do modo como o psicólogo produz-constrói as suas observações e toma 

decisões acerca do(s) sujeito(s), exige uma grande atenção aos seus sentimentos para com o 

Outro e um trabalho permanente de reflexão pessoal (auto avaliação, introspecção e 

autoconhecimento), sobre os fundamentos, valor e sentido dos seus atos. 

 

22 – Não corresponde a uma psicopatologia: 

a) Anorexia 

b) Autismo 

c) Esquizofrenia 

d) Psicose 

e) Osteogênese imperfeita 

  

23 – Assinale a alternativa que apresenta uma afirmativa incorreta tendo em vista a nossa teoria e / ou 

a prática profissional: 

a) O Construtivismo é expresso numa ampla gama de perspectivas sobre a experiência humana. 

b) A experiência humana envolve uma atividade intermitente. Somos participantes passivos nas 

nossas vidas. As nossas escolhas provocam diferenças, pois somos agentes passivos no 

mundo. 
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c) Nós organizamos os nossos mundos e respondemos à ordem dentro dele. Desenvolvemos 

padrões e criamos significados e fazemos muito disto sem estarmos conscientes. Somos 

seres de hábitos, em que rapidamente aprendemos uma nova competência que é interiorizada 

e entra na nossa estrutura de padrões de pensar e sentir. 

d) As emoções são uma força importante na nossa auto-organização. 

e) As emoções definem as nossas percepções, organizam a memória e motivam-nos a um 

envolvimento ativo com a aprendizagem na vida.  

 

24 – Exemplos de Conceitos e Técnicas Humanistas: 

( ) Empatia: capacidade de ver o mundo a partir da perspectiva da outra pessoa. Transmite a 

sensação de ser ouvido e compreendido. 

( ) Aceitação condicional: aceitar totalmente os sentimentos e pensamentos do cliente. 

( ) Auto- atualização: as pessoas tendem a procurar o crescimento e a atingir o seu máximo 

potencial. 

( ) Incongruência: o terapeuta manifesta sentimentos autênticos durante a consulta. É uma 

harmonia entre os sentimentos e as ações. 

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

das proposições acima é, respectivamente: 

a) V – F – V – F  

b) V – V – V – V  

c) F – F – V – V  

d) F – V – V – F  

e) F – V – F – V  

 

25 – Freud definiu vários estágios psicossexuais do desenvolvimento da personalidade. No decorrer 

destes estágios, as crianças são auto eróticas ao obter prazer erótico quando estimulam as zonas 

erógenas do corpo. Cada estágio tende a estar localizado numa determinada zona erógena. Estes 

incluem as fases oral, anal, fálica, latente e genital: 

I - O estágio fálico vai desde o nascimento até ao segundo ano de vida. A estimulação da boca 

(sugar, morder, etc) é a fonte de satisfação erótica. 

II - No estágio anal, a satisfação vai da boca para o ânus e as crianças têm prazer na zona anal. 

Nesta fase treinam a higiene pessoal e as crianças podem reter ou expelir fezes. 
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III - No estágio oral, por volta do quarto ano de idade, a satisfação erótica passa para zona genital, 

havendo manipulação e exibição dos órgãos genitais. Neste estágio há o desenvolvimento do 

Complexo de Édipo, em que o rapaz desenvolve um desejo incestuoso e de morte, desejando unir-

se à mãe e eliminar o pai. Os medos de retaliação e de castração resultam na repressão destes 

impulsos e na identificação com o pai. 

Dos itens acima: 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas os itens II e III estão corretos. 

c) Apenas o item II está correto. 

d) Apenas o item III está correto. 

e) Apenas o item I está correto. 

 

26 – Analise o trecho a seguir:  

O Plantão Psicológico tem por objetivo ser um atendimento _________, que atenda a pessoa no 

momento em que está necessitando. Esta é a característica inovadora do serviço. O Plantão 

Psicológico pretende enfrentar o desafio de atender um número _________ de pessoas, ampliando, 

dessa forma, os recursos disponíveis em Saúde Mental, já que estes são insuficientes, 

especialmente no contexto da saúde pública. Além disso, deve-se levar em consideração a pouca 

informação da população quanto às especialidades e à diversidade de cada área da saúde. Esses 

fatores, em conjunto, geram um _________ da demanda, fazendo com que sejam atendidos como 

prioridade apenas os casos mais graves. O atendimento no Plantão é baseado no aconselhamento 

psicológico centrado na pessoa. O desafio do plantonista é o de ouvir, acolher, acompanhar o 

cliente. Amparado pela crença na tendência ao desenvolvimento dos potenciais inerentes à 

existência humana, o trabalho do plantonista é o de estimular esta tendência, ajudar o cliente a 

encontrar caminhos para seu sofrimento, dentro da sua própria experiência. 

Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas: 

a) Breve – Menor – Selecionamento. 

b) Prologado – Menor – Aprimoramento. 

c) Intermitente – Menor – Açodamento. 

d) Racional – Maior – Nivelamento. 

e) Breve – Maior – Afunilamento. 
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27 – Leia com atenção: 

I - Com relação às políticas públicas de saúde, a psicologia atua com foco na atenção, promoção, 

prevenção de saúde, não apenas nos casos de doença, mas nas ações que visam a melhoria da 

qualidade de vida da população. 

II - Segundo o Plano Nacional de Saúde 2012-2015, o campo de atuação do psicólogo em saúde 

pública é amplo, podendo-se atuar na Atenção Básica; Atenção Especializada; Atenção às 

Urgências; Vigilância em Saúde; Atenção Integral à Saúde; Rede de Saúde Mental; Atenção 

Integral à Saúde da Pessoa Idosa; Atenção aos Portadores de Doenças Crônicas e Atenção à Saúde 

Indígena. 

III - O psicólogo atua desde a atenção primária até o nível terciário de atenção, embora não atue 

nos projetos e na gestão dos serviços de saúde.  

Dos itens acima: 

a) Apenas III está incorreto. 

b) Todos os itens estão corretos. 

c) Apenas o item II está correto. 

d) Apenas o item III está correto. 

e) Apenas o item I está correto. 

 

28 – O plantão psicológico foi concebido baseado na Abordagem Centrada na Pessoa, de Carl 

Rogers, que, como o próprio nome diz, enfatiza a forma como o cliente utiliza sua capacidade de 

superar adversidades e fazer com que elas resultem em crescimento pessoal. A hipótese central da 

abordagem centrada na pessoa é que os indivíduos possuem dentro de si vastos recursos para a auto 

compreensão e para modificação de seus autoconceitos, de suas atitudes, de seu comportamento 

autônomo. Esses recursos podem ser ativados se houver um clima passível de definição, de atitudes 

psicológicas facilitadoras. As características da abordagem centrada na pessoa são: 

I – Simulação. 

II – Aceitação. 

III – Compreensão empática. 

Dos itens acima: 

a) Todos os itens estão corretos. 

b) Apenas os itens I e III estão corretos. 

c) Apenas os itens I e II estão corretos. 
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d) Apenas o item III está correto. 

e) Apenas o item I está incorreto. 

 

29 – Na Atenção Primária à Saúde a atuação do psicólogo acontece com pessoas em que os distúrbios 

já estão instalados. Não corresponde a um dos tipos de intervenção:  

a) Psicoterapia. 

b) Orientação de mães, psicodiagnóstico. 

c) Ludoterapia. 

d) Terapia radiônica. 

e) Processos grupais, tais como: grupos de usuários de substâncias psicoativas, portadores de 

HIV, tuberculose, hanseníase, entre outros.  

 

30 – O plantão psicológico: 

( ) É concebido como um espaço no qual qualquer pessoa que chegue até um profissional será 

atendida. 

( ) A ideia central desta modalidade de atendimento é oferecer a quem procura a possibilidade 

de acolhimento e de ser ouvida. 

( ) A partir da escuta, questões emergentes não poderão ser trabalhadas. 

( ) Há temas ou questões que não serão abordadas. 

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) F – F – V – V  

c) V – V – F – F  

d) F – V – V – F  

e) F – V – F – V  

 

 

 

 


