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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 11h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 01 (uma) hora, com tempo máximo de 02h30min (duas horas e trinta 

minutos). 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 04 (quatro) 

Matemática e Raciocínio Lógico 03 (três) 

Conhecimentos Gerais e Atualidades 03 (três) 

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 e 02 dizem respeito ao Título de uma reportagem. Leia-o atentamente antes de 

respondê-las. 

(Título da reportagem) 

 

(Fonte adaptada: https://www.conjur.com.br>Acesso em 30 de agosto de 2021) 

01 – Sobre a interpretação do Título da reportagem, analise: 

I – A despeito de pagamento à vista de débito fiscal, os juros de mora não serão excluídos. 

II – É prescindível que o pagamento de débito fiscal seja à vista para que haja a exclusão dos juros 

de mora. 

III – Há possibilidades de exclusão de juros de mora, uma delas é o pagamento à vista de débito 

fiscal. 

Dos itens acima: 

a) Apenas o item II está correto. 

b) Apenas o item I está correto. 

c) Apenas os itens I e II estão corretos. 

d) Apenas os itens II e III estão corretos. 

e) Todos os itens estão corretos. 

 

02 – 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 de “Pagamento” e artigo 

definido feminino. 

b) Há contração entre preposição exigida por regência verbal de “Pagamento” e artigo definido 

feminino. 

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

como, por exemplo, “à vista”. 
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d) É obrigatório o uso da crase em locuções prepositivas formadas por palavras femininas 

como, por exemplo, “à vista de”. 

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

por exemplo, “à vista”. 

 

03 – Assinale a alternativa em que a palavra “muito” exerce função morfológica de pronome: 

a) Parece ter muito apego ao dinheiro. 

b) O chefe agradeceu pelo muito que os funcionários fizeram durante o ano fiscal. 

c) Seria necessário muito para me tirar deste trabalho. 

d) Chorou muito quando soube da morte da amiga. 

e) Ele visitava muito sua mãe. 

 

04 – Há erro no emprego do hífen na seguinte alternativa: 

a) Aero-espacial 

b) Cor-de-rosa 

c) Erva-doce 

d) Ultra-humano 

e) Sub-região 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

05 – Analise a seguir os desenhos que serão dispostos na parede do quarto de João: 

 

Considerando que o desenho 1 somente poderá trocar de lugar com o desenho 6, assinale a alternativa 

que representa corretamente a quantidade de possibilidades de disposição desses desenhos na parede: 
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a) 52 possibilidades 

b) 24 possibilidades 

c) 48 possibilidades 

d) 40 possibilidades 

e) 60 possibilidades 

 

06 – César fez um financiamento no valor de R$ 8.000,00, o qual incidiu um juro de 1,5% ao mês. 

Considerando que ele pagará sua dívida em 8 meses, assinale a alternativa que representa 

corretamente o valor da parcela: 

a) R$ 1.125,00 

b) R$ 1.120,00 

c) R$ 1.150,00 

d) R$ 1.110,00 

e) R$ 1.098,00 

 

07 – Assinale a alternativa que representa corretamente a altura de um poço em formato cúbico para 

que suporte 24 litros d’água tendo sua base 3 metros de largura por 4 metros de comprimento: 

a) 5 metros 

b) 1 metro 

c) 4 metros 

d) 3 metros 

e) 2 metros 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 

08 – Todo ano, com a passagem do inverno para a primavera há um aumento considerável nas 

queimadas e incêndios em diversas regiões brasileiras, com destaque para os últimos anos que 

demonstram um crescimento no índice de incêndios criminosos. Desde a década de 1980, o órgão 

brasileiro responsável pelo levantamento de dados a respeito do desmatamento e queimadas é: 

a) FUNAI. 

b) INPE. 

c) IBGE. 
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d) Green Peace. 

e) IHGB. 

 

09 – O sistema político brasileiro garante a autonomia e a autogestão política de todos seus estados. 

Este tipo de sistema recebe o nome de: 

a) Parlamentarismo. 

b) Constitucionalismo. 

c) Presidencialismo. 

d) Oligarquismo. 

e) Federalismo. 

 

10 – Com base em seus conhecimentos a respeito da história do Município de Alto Bela Vista, leia o 

trecho e responda: 

Alto Bela Vista foi emancipado e recebeu sua elevação a categoria de município em 1995, 

deixando de ser Distrito de Concórdia. Desde sua criação, em 1953, o distrito era denominado 

___________________ até 1992, quando seu nome foi alterado por uma lei municipal.  

Assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente: 

a) Distrito de Paraisópolis. 

b) Distrito do Rio Doce. 

c) Distrito do Coalho. 

d) Distrito de Volta Grande. 

e) Distrito de Alberto Tessmann. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PSICÓLOGO 

11 – As políticas de saúde mental devem ter como pressupostos básicos a inclusão social e a 

habilitação da sociedade para conviver com a diferença. É de fundamental importância a integração 

desta política com outras políticas sociais, como educação, trabalho, lazer, cultura, esporte, habitação 

e habilitação profissional, visando garantir o exercício pleno da: 

a) Autonomia. 

b) Epidemiologia. 

c) Cidadania. 
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d) Descentralização. 

e) Responsabilidade social. 

 

12 – Ao permitir que a criança faça suas próprias escolhas alimentares e que perceba o quanto essas 

escolhas terão relação com aspectos da própria saúde, o componente psicossocial possibilita o 

desenvolvimento de aspectos como autonomia, autogestão, determinação e: 

a) Desempenho ocupacional. 

b) Formação de conceitos. 

c) Análise de componentes. 

d) Interligações de contexto. 

e) Desrealização. 

 

13 – O artigo 6º da Resolução CFP 9/18 discorre que os testes psicológicos, para serem reconhecidos, 

para uso profissional de psicólogas e psicólogos, devem possuir consistência técnico-científica e 

atender os requisitos mínimos obrigatórios. Não se enquadra nesses requisitos mínimos: 

a) Apresentação de fundamentação teórica, com especial ênfase na observação e descrição do 

comportamento humano, nas suas diversas formas de expressão padrão. 

b) Definição dos objetivos do teste e contexto de aplicação, detalhando a população-alvo. 

c) Apresentação de evidências empíricas sobre as características técnicas dos itens do teste, 

exceto para os métodos projetivos/expressivos. 

d) Pertinência teórica e qualidade técnica dos estímulos utilizados, nos testes. 

e) Apresentação explícita da aplicação e correção para que haja a garantia da uniformidade dos 

procedimentos. 

 

14 – Desde os primeiros textos, Osório Cesar denomina os autores das obras que analisa de “artistas” 

e não de pacientes. Em 1929, publica “A Expressão Artística dos Alienados”, falando de uma estética 

que inclui deformações e distorções figurativas, com caráter simbólico. Sua pesquisa insere-se na 

fronteira entre psiquiatria, psicanálise e arte. Quando criada a “Escola de Artes Plásticas do Juquery”, 

o trabalho, na Escola, fundamentava-se em teorias psicológicas e estéticas. Entre as teorias estéticas, 

o destaque era para o desenvolvedor do conceito de “arte bruta”, o artista: 

a) Phillippe Pinel.  

b) Hans Prinzhorn. 
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c) Jean Dubuffet. 

d) Salon Cayman. 

e) Ulbaldo Oppi. 

 

15 – Das atitudes globais do doente mental, ao se deparar com um paciente que provoca, irrita e 

parece querer confronto, identifica-se uma atitude: 

a) Reivindicativa. 

b) Expansiva. 

c) Gliscróide. 

d) Dissmuladora. 

e) Beligerante. 

 

16 – Para Freud, o inconsciente é bem mais do que um simples estado mental fora da consciência. 

Ele é, embora obscuro, a estrutura mental mais importante do psiquismo humano. O Professor 

Dalgalarrondo, com base nesse conceito, afirma que o sistema inconsciente funciona regido pelo 

princípio do prazer, por meio do processo primário, em forma de: 

a) Formação reativa. 

b) Condensação e deslocamento. 

c) Impulsos recalcados. 

d) Dinâmica e clínica. 

e) Atemporalidade. 

 

17 – Segundo Freud, a atenção do analista não deve privilegiar a priori qualquer elemento do 

discurso ou comportamento do paciente, o que implica deixar funcionar, livremente, sua própria 

atividade mental, consciente e inconsciente, deixando livre a atenção e suspendendo ao máximo as 

motivações, os desejos e os planos próprios, caracterizando a definição de: 

a) Atenção flutuante. 

b) Tenacidade. 

c) Descentração. 

d) Concentração. 

e) Amplitude de atenção. 
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18 – Analise o trecho a seguir: 

“A _______ configura-se quando os pais (ou responsáveis) falham em termos de atendimento às 

necessidades dos seus filhos (alimentação, vestir, etc.) e quando tal falha não é o resultado das 

condições de vida, além do seu controle.” 

Assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente: 

a) Omissão. 

b) Violência. 

c) Imprudência. 

d) Negligência. 

e) Negação. 

 

19 – É o Mecanismo de defesa do Ego utilizado para encobrir uma fraqueza por meio da atribuição 

de ênfase à outra característica mais desejada ou aceita, trata-se do/da: 

a) Racionalização. 

b) Compensação. 

c) Deslocamento. 

d) Introjeção. 

e) Repressão. 

 

20 – Algumas estratégias da comunidade contribuem para a proteção da criança e do adolescente, 

constituindo formas de apoio coletivo entre famílias em situação de vulnerabilidade social, sendo 

elas:  

I – Redes espontâneas de solidariedade entre vizinhos: a família recebe apoio em situações de 

crise como morte, incêndio ou doenças. 

II – Práticas informais organizadas: a comunidade compartilha com os pais ou responsáveis a 

função de cuidado com a criança e com o adolescente, bem como denuncia situações de violação 

de direitos, dentre outras. 

III – Práticas, formalmente, organizadas: a comunidade organiza projetos e cooperativas para a 

geração de emprego e renda, por exemplo. 

Dos itens acima: 

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 

b) Apenas os itens I e III estão corretos. 
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c) Todos os itens estão corretos.  

d) Apenas os itens II e III estão corretos. 

e) Nenhum dos itens está correto. 

 

21 – Analise o trecho a seguir: 

“Observamos, nos textos de Klein, sua concepção da gênese da imagem corporal a partir do corpo 

da mãe, pois ela a concebe como um resultante do movimento da libido, regido pelo princípio do 

______, que leva à identificação das partes do próprio corpo com as do corpo da mãe que 

proporcionam satisfação, assim a boca passa a existir, simbolicamente, no seio.” 

Assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente: 

a) Medo. 

b) Simbolismo. 

c) Inconsciente. 

d) Contraditório. 

e) Prazer. 

 

22 – Melanie Klein possuía uma verdadeira fé na importância de buscar a expressão de conteúdos 

inconscientes e acreditava que a criança estava em melhor posição que os adultos para encontrá-los. 

 "Podemos estabelecer um contato mais rápido e seguro com o inconsciente das crianças" (Klein, 

1975, P. 141), escreve ela, em 1927, por ocasião dos embates com Anna Freud, e acrescenta, as 

crianças não são, fundamentalmente, distintas dos adultos. Só o que ocorre é que nas crianças o 'eu' 

não se desenvolveu ainda, plenamente, e, portanto, elas estão: 

a) Em descaminhos de quem muito se preocupa com a consciência. 

b) Em condições de liberar expressões da perigosa sexualidade perversa polimorfa. 

c) Em uma constituição psíquica muito precoce, o que nos permitiria pensar em recalque e 

sintoma, na infância. 

d) Muito mais governadas pelo inconsciente. 

e) Com as passagens para entrar e sair dele e dos processos de fecundação e nascimento. 

 

23 – Bom funcionamento familiar e ocupacional, incapacidade de realizar a própria higiene, não sabe 

lidar com dinheiro, dependência de familiares ou serviços sociais nas atividades sociais ou na vida 

diária, são critérios que definem o diagnóstico, no eixo: 
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a) Transtorno Mental. 

b) Avaliação Global do Nível de Funcionamento Psicossocial. 

c) Problemas Psicossociais. 

d) Distúrbios Somáticos Associados. 

e) Eventos da Vida Desencadeantes ou Associados. 

 

24 – Analise o trecho a seguir: 

“Segundo Jung, _________ não é mais que o processo comum de projeção: o paciente tende a 

projetar, inconscientemente, no terapeuta, os afetos básicos que nutria (e nutre) pelas figuras 

significativas de sua vida.” 

Assinale a alternativa que completa a lacuna corretamente: 

a) Referência. 

b) Contratransferência. 

c) Transferência. 

d) Contrarreferência. 

e) Transmutação. 

 

25 – Sobre a postura geral dos pacientes, durante a entrevista, considera-se como postura passiva 

quando o paciente apresenta-se: 

a) Apático, “largado”, indiferente ao que acontece na entrevista. Quadros demenciais, 

depressões, são quadros característicos. 

b) Fazendo comentários críticos a toda hora, mas não revela superioridade como o arrogante. 

c) Com um comportamento caricatural, curva-se diante do entrevistador, diz “vossa 

excelência”. 

d) Difícil de encerrar a conversa, querendo atenção na sua prolixidade. 

e) Com contato, extremamente, fácil, próximo, fisicamente, trata como se conhecesse o 

entrevistador há anos, fala e pergunta sobre intimidades, sem inibição. 

 

26 – A queixa de insônia ou recusa de iniciar o sono é, geralmente, trazida, ao consultório de 

psicologia, de forma dramática pelos pais, que sempre dão maior ênfase à pior noite, e não à rotina 

das noites. São causas de insônia relacionadas à faixa etária: 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2021 – PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO BELA VISTA – SC 

 

12 
 

I – Lactentes: Hábito de alimentação ou ingestão noturna excessiva de líquidos, Alergia ao leite de 

vaca, Doenças crônicas ou agudas. 

II – Pré-escolares: Falta do estabelecimento de limites, Medo, pesadelos, Doenças crônicas ou 

agudas. 

III – Adolescentes: Ansiedade, Pressão familiar ou escolar, Distúrbios emocionais (anorexia, 

esquizofrenia, mania), Doenças crônicas ou agudas. 

Dos itens acima:  

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 

b) Apenas os itens I e III estão corretos. 

c) Nenhum dos itens está correto. 

d) Todos os itens estão corretos.  

e) Apenas os itens II e III estão corretos. 

 

27 – No transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH): 

I – Há dificuldade marcante de prestar atenção a estímulos internos e externos, pois o paciente, 

geralmente, criança ou adolescente, tem a capacidade prejudicada em organizar e completar 

tarefas, assim como relutância em controlar seus comportamentos e impulsos. 

II – A atenção constante prejudicada não parece ser o aspecto primário dessa condição. A 

dificuldade maior ocorre quando se faz necessário um estado de vigilância para detectar 

informação frequente, sobretudo quanto tal informação é, motivacionalmente, importante para o 

sujeito. 

III – Crianças têm prejuízo relacionado à filtragem de estímulos irrelevantes à tarefa (embora seja 

questionável se a filtragem atencional é ou não o principal problema das pessoas). 

Dos itens acima: 

a) Apenas os itens I e II estão corretos. 

b) Apenas os itens II e III estão corretos. 

c) Nenhum dos itens está correto. 

d) Apenas os itens I e III estão corretos. 

e) Apenas os itens I estão corretos. 

 

28 – Uma atitude global simuladora de um paciente psiquiátrico pode ser descrita como: 

a) Atende, passiva e imediatamente, sem questionar, a todas as solicitações do entrevistador. 
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b) Tenta parecer que tem um sintoma ou problema que realmente não tem. 

c) Hiperemocional, quer chamar a atenção, dá grande expressão a coisas corriqueiras. 

d) Elogia e tenta agradar o examinador, às vezes, sexualmente. 

e) Discute ou briga com o entrevistador por se sentir ofendido ou prejudicado. 

 

29 – A Resolução CFP nº 1/99 estabelece normas de atuação para os psicólogos, em relação à 

questão da Orientação Sexual. Com base nessa resolução, indique a alternativa incorreta: 

a) A homossexualidade não constitui doença, nem distúrbio e nem perversão. 

b) A forma como cada um vive sua sexualidade faz parte da identidade do sujeito, a qual deve 

ser compreendida, na sua totalidade. 

c) Os psicólogos colaborarão, opcionalmente, com eventos e serviços que proponham 

tratamento e cura das homossexualidades. 

d) Os psicólogos não se pronunciarão, nem participarão de pronunciamentos públicos, nos 

meios de comunicação de massa, de modo a reforçar os preconceitos sociais existentes em 

relação aos homossexuais como portadores de qualquer desordem psíquica. 

e) A Psicologia pode e deve contribuir com seu conhecimento para o esclarecimento sobre as 

questões da sexualidade, permitindo a superação de preconceitos e discriminações. 

 

30 – Para Nise da Silveira, o interesse pelas atividades artísticas era parte de uma preocupação com 

os rumos da psiquiatria de sua época e do compromisso em criar procedimentos terapêuticos para a 

esquizofrenia de caráter: 

a) Humanista. 

b) Existencialista. 

c) Científica. 

d) Modernista. 

e) Conceitualista. 

 


