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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO nº 005/2019 

 
Caderno de prova para o cargo de PSICÓLOGO 

A prova tem 25 questões. Assinale UMA resposta para cada questão. 
 
 
Português: 
 
1 - Aponte a opção em que as duas palavras são acentuadas devido à mesma regra da nova 
ortografia: 
 
a) Fiéis; Sóis. 
b) Herói; Úteis. 
c) Caracóis; Hifens. 
d) Anéis; Saguões. 
 
2 - "A morfologia é o estudo da estrutura e da formação das palavras. A Análise 
morfológica analisa a .............................................. dos elementos que formam um enunciado 
linguístico individualmente, sem que haja ligação entre eles" (Fonte: Toda Matéria, 2017). 
Assinale a alternativa que completa a frase acima, CORRETAMENTE:  
 
a) Conjunção. 
b) Classe gramatical. 
c) Preposição. 
d) Invariável. 
 
3 - Observe as frases abaixo: 
 
I - Joana foi o motivo da briga. 
II- O bom é que ela sempre foi bem comportada. 
 
Os termos em negrito exercem a função sintática de: 
 
a) Adjunto adverbial. 
b) Predicativo do sujeito. 
c) Predicativo do objeto. 
d) Aposto. 
 
4 - As palavras nas duplas a seguir: 
 
I - Sessão (período de tempo) e seção (departamento). 
II - Verão (verbo) e verão (substantivo). 
III - Gosto (substantivo) e gosto (verbo). 
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São respectivamente: 
 
a) Homônimos perfeitos; homônimas homógrafas; homônimas homófonas. 
b) Homônimas homógrafas; homônimas homófonas; homônimos perfeitos. 
c) Homônimos perfeitos; homônimas homófonas; homônimas homógrafas. 
d) Homônimas homófonas; homônimos perfeitos; homônimas homógrafas. 
 
5 - Já__________ anos, ____________naquele local um bosque. Hoje, só 
_______________prédios. Complete a frase acima com a concordância verbal CORRETA: 
 
a) faz; havia; existem. 
b) faz; haviam; existe. 
c) fazem; havia; existe. 
d) fazem; haviam; existem 
 
Matemática: 
 
6 - O objetivo de uma função inversa é: 
 
a) Desenvolver estratégias de cálculo de porcentagem. 
b) Processo destinado a resolver problemas que envolvam diretamente ou inversamente 
proporcionais. 
c) Criar funções a partir de outras funções. 
d) Desenvolver cálculos de juros. 
 
7 - Joaquim tinha R$ 24.350,00 (vinte e quatro mil trezentos e cinquenta reais) em sua conta 
no banco. Ele gastou 27% (vinte e sete por cento) desse valor, comprando uma televisão 
moderna para a sua casa. Qual o valor em R$ (reais) que Joaquim pagou na televisão? 
 
a) R$ 2.953,80. 
b) R$ 6.574,50. 
c) R$ 3.325,50. 
d) R$ 6.625,80. 
 
8 - Uma empresa responsável pela limpeza de caixas de água, utiliza 50 litros de água sanitária 
para uma caixa de água com capacidade de 6.000 litros. Determine quantos litros de água 
sanitária são necessários para limpar uma caixa com capacidade de 15.000 litros. 
 
a) 75 litros. 
b) 115 litros. 
c) 135 litros. 
d) 125 litros. 
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9 - Quantas moedas oficiais o Brasil já teve: 
 
a) 9 moedas oficiais. 
b) 13 moedas oficiais. 
c) 10 moedas oficiais. 
d) 8 moedas oficiais. 
 
10 - O salário bruto atual de um empregado da empresa Y é de R$ 3.400,00. Esta empresa 
reajusta trimestralmente os salários de todos os seus empregados em 4%, após 2 trimestres 
esse empregado passará a ganhar um salário bruto de: 
 
a) R$ 3.228,98.  
b) R$ 4.163,00. 
c) R$ 3.577,33. 
d) R$ 3.677,44. 
 
Conhecimentos Gerais: 
 
11 - Qual destas doenças que estavam erradicadas retornaram em 2018?  
 
a) Dengue. 
b) Meningite. 
c) Sarampo. 
d) Tuberculose. 
 
12 - Nos últimos anos tivemos o rompimento de barragens que mudou para sempre a vida da 
população, com grandes danos ambientais e centenas de vítimas, qual o nome das barragens 
que ocorreram esta tragédia? 
 
a) Mariana e Brumadinho. 
b) Furnas e Mariana. 
c) Furnas e Forquilhas I. 
d) Barragem Capitão do Mato e Mariana. 
 
13 - Assinale a alternativa CORRETA dos municípios que não fazem divisa com o município de 
Benedito Novo: 
 
a) Rio dos Cedros.  
b) José Boiteux. 
c) Indaial. 
d) Ibirama. 
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14 - Colonização de imigrantes de Benedito Novo: 
 
a) Alemães, Italianos e Portugueses. 
b) Italianos e Alemães. 
c) Poloneses e Alemães. 
d) Italianos, Alemães e Poloneses. 
 
15 - A obesidade vem crescendo de forma acelerada no Brasil. Segundo um estudo da 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) está se aproximando 
das taxas dos países ricos. Quanto a obesidade assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) No brasil o crescimento da obesidade está mais acelerado que a média, dos países da 
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE). 
b) Pessoas de baixa renda tem maior probabilidade de consumir uma alimentação menos 
saudável com quantidade insuficiente de frutas e legumes e se tornarem obesas. 
c) No brasil atualmente mais de um quinto da população brasileira é obesa. 
d) O Índice de Massa corporal (IMC) é uma equação que leva em conta o peso e altura da 
pessoa, um IMC acima de 30 não aponta obesidade. 
 
Conhecimentos Específicos: 
 
16 - De acordo com a Norma Operacional Básica vigente no Sistema Único de Assistência Social, 
o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família deve ser ofertado exclusivamente no: 
 
a) CRAS. 
b) CREAS. 
c) SCFV. 
d) Serviço Especializado de Abordagem Social. 
 
17 - Analise a seguinte situação: “Quando se quer a exclusão de alguém do grupo, devemos 
pensar sobre o que o grupo está comunicando nesse momento. Uma hipótese corrente é a de 
que haja uma dificuldade do grupo inteiro de lidar com algum aspecto que aquela pessoa 
mobiliza; poderíamos também pensar que haja aí uma fantasia, por exemplo, a purificação do 
grupo através da expulsão de um membro”. No âmbito do grupo operativo, como proposto por 
Pichon-Rivière, tal pessoa é o: 
 
a) sabotador que explicita a tarefa e o objetivo a ser alcançado por todos os seus membros. 
b) porta-voz, que, enquanto bode expiatório, desvia o grupo de sua tarefa e de seu objetivo.  
c) protagonista que personifica a emergência e a possível resolução dos conflitos grupais.  
d) líder situacional que, por sua espontaneidade, permite a expressão dos conflitos pessoais. 
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18 - De acordo com o Código de Ética Profissional, são deveres fundamentais dos Psicólogos:  
 
I - 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.  
II - Orientar a quem de direito sobre os encaminhamentos apropriados, a partir da prestação 
de serviços terapêuticos, ficando o profissional desobrigado de fornecer os documentos 
pertinentes às consultas.  
III - Prestar serviços psicológicos a qualquer idade, em condições de trabalho dignas e 
apropriadas à natureza desses serviços, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas 
reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na ética e na legislação profissional.  
IV - Ter, para com o trabalho dos Psicólogos e de outros profissionais, respeito, consideração e 
solidariedade e, quando solicitado, colaborar com estes, salvo impedimento por motivo 
relevante.  
 
Assinale a alternativa CORRETA:  
 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente os itens I e II estão corretos. 
c) Somente os itens II e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
19 - Analise as ações de responsabilidade de todos os profissionais que compõem os NASF a 
serem desenvolvidas em conjunto com as Equipes de Saúde da Família (ESF): 
 
I - Identificar, em conjunto com as ESF e a comunidade, o público prioritário de cada uma das 
ações.  
II - Acolher os usuários e humanizar a atenção.  
III - Elaborar e divulgar material educativo e informativo referente à Estratégia Saúde da Família 
(ESF).  
IV - Elaborar projetos terapêuticos individuais e acompanhar os usuários por meio de ações 
solitárias e disciplinares.  
 
Assinale a alternativa CORRETA:  
 
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.   
d) Apenas a afirmativa IV está correta. 
 
20 - De acordo com Bock, Teixeira e Furtado (2011) a Psicologia nasce a partir de variadas 
matrizes de conhecimentos que hoje chamamos de linhas ou correntes de pensamento. As 
mais conhecidas são a Gestalt, a Psicanálise, o Behaviorismo e a Psicologia Histórico-Cultural. 
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Dito isto, assinale a alternativa abaixo que caracteriza esta última corrente de pensamento 
mencionada. 
 
a) A linguagem é o elemento de mediação entre o ser humano e o mundo e a condição básica 
para a relação com outro ser humano.  
b) O comportamento deveria ser estudado nos seus aspectos mais globais, levando em 
consideração as condições que alteram a percepção do estímulo.  
c) É um dos sistemas psicológicos mais conhecidos de toda a psicologia e, por isso mesmo, um 
dos mais vulgarizados.  
d) O homem começa a ser estudado a partir de sua interação com o ambiente, sendo tomado 
como produto e produtor dessas interações. 
 
21 - Os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) são instituições destinadas ao acolhimento e 
tratamento de pessoas com transtornos mentais com o objetivo de estimular sua integração 
social e familiar. Considerando a sua implantação nos municípios em função do número de 
habitantes, relacione os itens abaixo: 
  
1- CAPS I. 
2 - CAPS II. 
3 - CAPS III. 
4 - CAPSad. 
 
(  ) Pode ser instalado em municípios que têm entre 20.000 e 70.000 habitantes. 
(  ) Pode ser instalado em municípios que têm entre 70.000 e 200.000 habitantes.  
(  ) Pode ser instalado em municípios que têm acima de 100.000 habitantes.  
(  ) Pode ser instalado em municípios que têm acima de 200.000 habitantes.  
 
A sequência CORRETA é:  
 
a) 1, 2, 3 e 4.  
b) 2, 3, 1 e 4.  
c) 2, 4, 3 e 1.  
d) 1, 2, 4 e 3.  
 
22 - Considerada “o mal do século” pela Organização Mundial de Saúde, a depressão é um 
desafio para profissionais de saúde e pacientes. Em relação a esse fenômeno, assinale a 
alternativa INCORRETA.  
 
a) As classificações psiquiátricas diagnósticas atuais, centradas na medicina baseada em 
evidências, tornaram o diagnóstico da depressão mais fácil, rápido e universal.  
b) A configuração narcísica da pós-modernidade associada à forma de interpretação atual dos 
quadros depressivos tende a apagar a dimensão psíquica envolvida na patologia, reduzindo-a 
unicamente à dimensão biológica.  
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c) Entre 2012-2016, houve um crescimento nos casos de depressão tratados no Sistema Único 
de Saúde e na dispensação de antidepressivos fornecidos pelo SUS.  
d) A depressão, segundo a psicanálise, caracteriza-se por um investimento frustrado da libido 
no objeto amado. 
 
23 - O significado de personalidade não é consenso entre os profissionais da Psicologia, tendo 
em vista a complexidade conceitual e as diversas correntes teóricas desenvolvidas. Ademais, 
poucos foram os teóricos da personalidade que procuraram conceituá-la, embora todos 
tenham apresentado a sua própria compreensão sobre ela, a partir de diversos interesses de 
estudo. Sobre as teorias da personalidade, identifique a alternativa INCORRETA: 
 
a) Na perspectiva psicanalítica freudiana, entende-se a personalidade sob o ponto de vista 
puramente social. As pulsões básicas surgem de fontes somáticas; a energia libidinal deriva da 
energia física e essa tensão determina os comportamentos.  
b) Albert Bandura, um dos autores das teorias cognitivistas, compreende que a personalidade 
é constituída por meio da interação recíproca e contínua entre determinantes cognitivos, 
comportamentais e ambientais, sendo, portanto, indivíduos e meio recíprocos um do outro. 
c) Abraham Maslow, um dos autores das teorias humanistas, compreende que a personalidade 
é constituída por meio das opções e decisões de uma pessoa ao longo da vida, sendo que a 
motivação e a satisfação das necessidades são centrais para o desenvolvimento de uma 
personalidade criativa e saudável.  
d) Na teoria biológica da personalidade de Hans J. Eysenck, descreve-se a personalidade como 
sendo a organização mais ou menos estável e permanente do caráter, temperamento, 
inteligência e aspectos físicos de um indivíduo, determinando a sua adaptação única ao meio. 
 
24 - A psicóloga do CRAS fez visita domiciliar a D. Isaura, de 75 anos, para saber o motivo de ela 
não estar mais frequentando o grupo de convivência para idosos. Muito triste, a idosa relatou 
que seu filho Álvaro afirmava que ela estava “esclerosada”, não permitindo mais que ela fosse 
ao CRAS e à missa aos domingos, assim como havia feito um empréstimo consignado em sua 
conta de pensionista. Diante desse cenário e de acordo com a legislação vigente, a psicóloga 
deverá: 
 
a) Respeitar as decisões e providências tomadas pelo tutor de D. Isaura na preservação de sua 
integridade física e psicológica. 
b) Comunicar a suspeita de prática de violência de Álvaro contra D. Isaura ao Ministério Público 
ou outro órgão de proteção. 
c) Notificar o Conselho Tutelar do Idoso, solicitando sindicância para averiguação de situação 
de risco envolvendo a idosa. 
d) Providenciar atendimento domiciliar a fim de avaliar e confirmar o diagnóstico de depressão 
para possível tratamento. 
 
25 - Cristiane, 18 anos, é mãe de uma menina de 2 anos e está grávida novamente de um ex-
namorado de quem se separou após sofrer agressões. Mãe e filha estão vivendo em um serviço 
de acolhimento para famílias. Cristiane confidenciou à psicóloga que havia tentado abortar e 
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perguntou à profissional se ela conhecia alguém a quem ela pudesse entregar o bebê. Deverá 
a psicóloga neste caso:  
 
a) Advertir Cristiane quanto aos riscos de perder a guarda da filha mais velha por conta do 
abandono do nascituro. 
b) Acolher o pedido de Cristiane sem julgamento moral e ajudá-la a encontrar uma nova família 
para o bebê. 
c) Encaminhar Cristiane para o PAEFI para que ela fortaleça os vínculos com o bebê e desista 
da entrega. 
d) Encaminhar Cristiane sem constrangimento para a Justiça da Infância e da Juventude para a 
garantia de seus direitos. 
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