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Concurso Público
Chapecó/SC

Psicólogo
•

Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha,
solicite a substituição ao fiscal.

•

Este caderno de questões está assim constituído:

Caderno de questões • Instruções Gerais

DISCIPLINAS

Nº QUESTÕES

Conhecimentos Gerais
Português
Informática
Legislação Municipal
Conhecimentos Específicos
•

15
07
08
30

Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado.

•

O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à
caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no
cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro
cometido por candidato.

•

Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.

•

Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.

•

O tempo de duração da prova objetiva será de até 4 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo
início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido
copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.

•

Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.

•

Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor.

•

Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e
assinado.

•

Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais
até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após
concluído.
Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

Boa Prova!

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.
Nº de inscrição

Nome do(a) Candidato(a)


Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal.
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Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

CONHECIMENTOS GERAIS

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do
texto CORRETAMENTE:

Português
Eles sentem o que você sente
A foto correu mundo – ou melhor, “viralizou”.
Deitado ao lado do caixão de George Bush, que morreu
no início de dezembro, o labrador Sully parecia querer
transmitir seu luto, sua melancolia. A imagem provocou
comoção – mas não exatamente surpresa. Há muito o
_________ comum alerta a ciência: os cães esbanjam
empatia pelos seres humanos. Quem tem um em casa –
mais de 44% dos lares brasileiros, segundo o IBGE –
sabe que não é raro vê-los espelhar o estado de espírito
dos donos.
O que era apenas uma impressão ganhou agora
um patamar científico. Uma pesquisa realizada pela
Universidade de Linköping, na Suécia, revelou uma
extraordinária semelhança entre os índices de estresse
registrados em cachorros de duas raças bastante distintas
e em suas respectivas proprietárias.
O trabalho utilizou 58 cães, 33 deles pastores de
shetland e 25 border collies. Os cientistas analisaram os
níveis de cortisol – hormônio ______________ ao
estresse – presentes nos pelos dos animais e nos cabelos
de suas donas e chegaram à conclusão de que eles eram
muito parecidos.
A relação mais estreita entre a produção de
cortisol de um cão e a verificada em sua dona foi
encontrada nos animais do sexo feminino e naqueles que
eram treinados para competições diversas. Para o
primeiro caso, os cientistas não arriscam justificativas. Já
para o segundo, é possível que a explicação esteja nos
longos períodos de convivência indispensáveis para um
bom adestramento. Outra relevante descoberta foi que
aspectos como a idade dos cachorros e a das mulheres
não pesavam em nada no nível de cortisol registrado
pelos cientistas.
Estudos anteriores já haviam revelado que a
proximidade entre cachorros e seres humanos estava
estreitamente relacionada a hormônios. Uma pesquisa de
2015 feita no Japão mostrou que um simples olhar entre
cães e humanos é ______________ para estimular, em
ambos, a produção de oxitocina, substância responsável
pela sensação de apego e de prazer.
Não há dúvida de que o trabalho feito na Suécia
avançou na constatação científica da existência de
empatia entre cães e pessoas.
https://veja.abril.com.br/ciencia/... - adaptado.
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a) senso - associado - suficiente
b) censo - associado - sufisiente
c) senso - assosciado - suficiente
d) censo - assossiado - sufisiente

2) Com base no texto, analisar os itens abaixo:
I. Quanto à produção de cortisol, uma relação estreita –
entre cão e dona – foi verificada nos animais treinados
para competições, possivelmente devido à grande
quantidade de tempo que ficam juntos nos
treinamentos.
II. De acordo com a pesquisa, o nível de cortisol é afetado
principalmente pela idade dos cachorros e das donas.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

3) O termo sublinhado em “para estimular, em ambos, a
produção de oxitocina” (quinto parágrafo) pode ser
substituído, sem alteração de sentido, por:
a) Limitar.
b) Adquirir.
c) Perceber.
d) Fomentar.

4) A oração sublinhada em “Não há dúvida de que o
trabalho feito na Suécia avançou na constatação científica
da existência de empatia entre cães e pessoas.” (último
parágrafo) exerce função de:
a) Sujeito.
b) Objeto direto.
c) Objeto indireto.
d) Complemento nominal.

5) O pronome “eles” (terceiro parágrafo) representa que
termo anteriormente expresso?
a) Cães.
b) Cientistas.
c) Níveis de cortisol.
d) Pelos dos animais.
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6) Em relação ao uso dos porquês, assinalar a alternativa
que preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:

11) Em “Lua convida à prática da meditação”, o verbo
encontra-se em que voz?

A experiência _____________ passei trouxe muitas dores.
Ele não passou no teste e não sei _____________.
_____________ ela me enxotou, fui embora.

a) Ativa.
b) Passiva analítica.
c) Passiva sintética.
d) Reflexiva.

a) por que - por quê - Porque
b) por que - porque - Por que
c) porque - porquê - Porque
d) porque - por quê - Por que

12) Assinalar a alternativa que apresenta a figura de
linguagem utilizada na frase abaixo:
“Sua alma é o aroma das flores a desabrochar.”

7) Em relação à colocação do pronome oblíquo átono,
assinalar a alternativa INCORRETA:
a) Isso nos deixa confiantes.
b) Diga-me a verdade.
c) Não disseram-nos o assunto da reunião.
d) Nada me faz ir àquela festa.

a) Personificação.
b) Metáfora.
c) Metonímia.
d) Elipse.

13) Assinalar a alternativa cuja oração subordinada
adverbial sublinhada expressa uma consequência:
8) Considerando-se a relação masculino - feminino,
analisar os itens abaixo:
I. Diácono - diaconesa.
II. Hortelão - horteloa.
III. Solteirão - solteirona.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item III.
c) Somente os itens II e III.
d) Somente os itens I e III.

9) Quanto à concordância verbal, assinalar a alternativa
CORRETA:
a) Muda as pessoas, mas o mundo permanece o mesmo.
b) Havia várias pessoas no corredor do hospital.
c) Bateu dez horas no relógio da sala.
d) Eu, tu e ele dividireis o mesmo quarto.

10) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas
abaixo CORRETAMENTE:

a) A chuva era tão forte que provocou inundação na
cidade.
b) Embora os candidatos estivessem aptos ao cargo,
nenhum deles obteve classificação.
c) Caso chova, o passeio será cancelado.
d) Realizaram o trabalho a fim de obterem aprovação no
curso.

14) Algumas palavras são muito parecidas em sua grafia,
mas diferentes em seu significado. Considerando-se o
contexto e o significado das palavras “vem”, “vêm” e
“veem”, sublinhadas, marcar C para as sentenças Certas,
E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que
apresenta a sequência CORRETA:
(---) Meu pai e minha mãe veem de trem amanhã.
(---) Eles vêm correndo como se fossem gazelas.
(---) Vem para minha casa hoje à noite, Ana.
a) C - C - E.
b) C - E - C.
c) E - C - C.
d) E - E - E.

Era para ______ falar __________ sobre os assuntos
discutidos ontem na reunião.

15) Assinalar a alternativa na qual o termo sublinhado é
objeto direto:

a) eu - consigo
b) eu - com ele
c) mim - com ele
d) mim - consigo

a) Muitas vezes tive que ir junto com ela.
b) Eu precisava de dois colchões extras.
c) Como eu havia prometido, seguem os documentos.
d) Apesar de não perceber, Ana tinha muita sorte.
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Informática
Atenção! Para responder às questões de Informática, a
menos que seja explicitamente informado o contrário,
considerar que os programas mencionados encontram-se
na versão Português-BR e em sua configuração padrão
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está
configurado para destros, um clique ou duplo clique
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar
corresponde à operação de pressionar uma tecla e,
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez.
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que
compõem os programas abordados nesta prova
encontram-se na configuração padrão.

16) No explorador de arquivos do Windows 10, pode-se
aplicar diferentes modos de exibição às pastas, como
Ícones Médios, Lista e Detalhes. O grupo Layout, onde se
encontram esses modos de exibição, se encontra em qual
guia?

19) Com base na Cartilha de Segurança para Internet,
NÃO é um cuidado que se deve tomar ao usar redes:
a) Ser cuidadoso ao elaborar e ao usar senhas.
b) Utilizar mecanismos de segurança, como programa
antimalware e firewall pessoal.
c) Manter o computador desatualizado.
d) Utilizar conexão segura sempre que a comunicação
envolver dados confidenciais.

20) Considerando-se os softwares e hardwares, numerar
a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(1) Software.
(2) Hardware.

a) Arquivo.
b) Início.
c) Compartilhar.
d) Exibir.

(---) É a parte lógica do computador, ou seja, é composta
por elementos que não são palpáveis.
(---) Alguns exemplos desse são: Internet Explorer,
Microsoft Word e Windows 10.
(---) Alguns exemplos desse são: placa de vídeo, caixa de
som e webcam.
(---) É um agrupamento de comandos escritos em uma
linguagem de programação que criam as ações dentro
de um programa e permite seu funcionamento.

17) No Word 2010, é possível comparar ou combinar
várias versões de um documento. Sobre essa opção,
analisar os itens abaixo:

a) 2 - 1 - 2 - 2.
b) 2 - 1 - 1 - 2.
c) 1 - 2 - 2 - 1.
d) 1 - 1 - 2 - 1.

I. É feita na guia Revisão, no grupo Alterações, ao clicar
em Comparar.
II. Quaisquer opções selecionadas após clicar no botão
Mais serão as opções padrão para comparação na
próxima vez que comparar documentos.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

18) No Excel 2010, sobre como selecionar células e
intervalos, analisar os itens abaixo:
I. Para selecionar uma única célula, pressionar as teclas
de direção para ir até a célula.
II. Ao se manter a tecla SHIFT pressionada enquanto
pressiona as teclas de direção para expandir a seleção,
permite-se selecionar mais de uma célula.
III. Para selecionar a planilha inteira pressionar Ctrl+X.
Está(ão) CORRETO(S):

21) Sobre a impressora WI-FI, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(---) Conecta-se ao computador através de uma rede sem
fio.
(---) Precisa de um cabo para se ligar a um computador ou
uma rede.
a) C - C.
b) E - E.
c) E - C.
d) C - E.

22) Para imprimir a página atual no Internet Explorer 11,
qual atalho de teclado se utiliza?
a) Alt+D
b) Ctrl+P
c) Ctrl+T
d) Ctrl+Tab

a) Somente o item III.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.
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Legislação Municipal
23) De acordo com a Lei Orgânica do Município, segundo
suas necessidades e no interesse de seus habitantes,
Chapecó poderá dividir-se em Distritos, Bairros e Vilas.
Com base nessa informação, assinalar a alternativa
INCORRETA:
a) A criação, organização, supressão, fusão ou troca de
Distritos dependem de Lei.
b) A criação, reorganização, supressão, fusão ou troca de
nomes de Bairros e Vilas dependem de Lei.
c) É facultada a descentralização administrativa com a
criação, nos Distritos e Bairros, de subsedes da
Prefeitura, na forma da Lei, de iniciativa do Poder
Legislativo.
d) É facultada a descentralização administrativa com a
criação, nos Distritos e Bairros, de subsedes da
Prefeitura, na forma da Lei, de iniciativa do Poder
Executivo.

24) De acordo com a Lei Orgânica do Município, a
Administração Municipal compreende Órgãos da
Administração:
a) Direta e entidades de administração direta ou
fundacional dotadas de personalidade jurídica própria.
b) Indireta e entidades de associações ou fundações
dotadas de aptidão para realizar os serviços públicos
pretendidos pelo município.
c) Direta e entidades de administração indireta ou
fundacional dotadas de personalidade jurídica mista,
pública e privada.
d) Indireta e entidades do executivo e legislativo ou
fundações dotadas de personalidade jurídica própria.

25) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, o
Município de Chapecó é dotado de:
a) Autonomia política, administrativa e financeira.
b) Dependência política somente do governador do
Estado de Santa Catarina.
c) Autonomia administrativa, organizacional e financeira.
d) Autonomia política, educacional e financeira.

26) De acordo com a Lei Orgânica do Município, a ação
municipal será desenvolvida em todo o seu território, sem
privilégios de distritos ou bairros, no sentido de:
a) Reduzir as desigualdades locais e de promover o bemestar dos cidadãos chapecoenses, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras
formas de discriminação.
b) Desenvolver com as comunidades movimentos sociais,
separando as causas pelo grau de relevância,
promovendo o bem-estar de todos, sem preconceitos
ou quaisquer outras formas de discriminação.
c) Garantir o desenvolvimento nacional, prosperando para
o crescimento da cidade de Chapecó.
d) Reduzir as desigualdades sociais e promover o bemestar de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo,
cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação.

www.objetivas.com.br

27) De acordo com a Lei Complementar nº 130/2001 Estatuto dos Servidores Públicos do Município, os cargos
públicos, acessíveis a todos os brasileiros, são criados
por:
a) Lei, com denominação própria e vencimento pago pelos
cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou
em comissão.
b) Decreto, com denominação própria e vencimento pago
pelos cofres públicos, para provimento em caráter
efetivo ou em comissão.
c) Lei, sem denominação própria e vencimento pago pelos
cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou
em comissão.
d) Decreto, com denominação própria e vencimento pago
pelos cofres públicos, para provimento em caráter
efetivo, comissão ou contratação de emergência.

28) De acordo com a Lei Complementar nº 130/2001 Estatuto dos Servidores Públicos do Município, NÃO é
forma de provimento em cargo público:
a) Reintegração.
b) Recondução.
c) Aproveitamento.
d) Posse.

29) De acordo com a Lei Complementar nº 130/2001 Estatuto dos Servidores Públicos do Município, assinalar a
alternativa CORRETA:
a) A posse dar-se-á pela assinatura do respectivo contrato
de compromisso, no qual deverão constar as
atribuições, os deveres, as responsabilidades e os
direitos inerentes ao serviço a ser realizado, que não
poderão ser alterados unilateralmente, por qualquer das
partes, ressalvados os atos de resolução previstos em
lei.
b) A posse ocorrerá no prazo de 15 dias contados da
publicação do ato de provimento.
c) No ato da posse, o servidor apresentará declaração de
bens e valores que constituem seu patrimônio e
declaração quanto ao exercício ou não de outro cargo,
emprego ou função pública.
d) Só poderá ser empossado aquele que for julgado apto
fisicamente para o exercício do cargo.

30) De acordo com a Lei Complementar nº 130/2001 Estatuto dos Serviços Públicos do Município, a
responsabilidade civil decorre:
a) Somente de ato omissivo que resulte em prejuízo ao
erário ou a terceiros.
b) De ato comissivo e culposo que resulte em prejuízo a
terceiros.
c) Somente de ato culposo que resulte em prejuízo ao
erário ou a terceiros.
d) De ato omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que
resulte em prejuízo ao erário ou a terceiros.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31) Segundo a Constituição Federal, analisar os itens
abaixo:
I. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido
mediante políticas sociais e econômicas que visem à
redução do risco de doença e de outros agravos e ao
acesso universal e igualitário às ações e aos serviços
para sua promoção, proteção e recuperação.
II. Não são de relevância pública as ações e os serviços
de saúde, cabendo ao cidadão contribuinte dispor, nos
termos da Lei, sobre sua fiscalização e controle,
devendo sua execução ser feita unicamente através de
terceiros.
III. A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.

33) Sobre a Lei nº 8.080/1990, à direção nacional do
Sistema Único da Saúde (SUS) compete:
I. Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de
portos,
aeroportos
e
fronteiras,
devendo
obrigatoriamente a execução ser complementada pelos
Estados, Distrito Federal e Municípios.
II. Participar da definição de normas e mecanismos de
controle, com órgão afins, de agravo sobre o meio
ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão
na saúde humana.
III. Coordenar e participar da execução das ações de
vigilância epidemiológica.
IV. Estabelecer o Sistema Nacional de Auditoria e
coordenar a avaliação técnica e financeira do SUS em
todo o Território Nacional em cooperação técnica com
os Estados, Municípios e Distrito Federal.

Está(ão) CORRETO(S):

Estão CORRETOS:

a) Nenhum dos itens.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e II.
d) Somente os itens I e III.

a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II, III e IV.
d) Todos os itens.

32) Em conformidade com o Decreto nº 7.508/2011,
analisar a sentença abaixo:

34) Em conformidade com a Lei nº 8.080/1990, com
relação ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena,
assinalar a alternativa INCORRETA:

O acesso universal e igualitário às ações e aos serviços
de saúde será ordenado pela atenção primária e deve ser
fundado na avaliação da gravidade do risco individual e
coletivo e no critério cronológico, observadas as
especificidades previstas para pessoas com proteção
especial, conforme legislação vigente (1ª parte). O
processo de planejamento da saúde será ascendente e
integrado, do nível local até o estadual, ouvidos os
respectivos Conselhos de Saúde, compatibilizando-se as
necessidades das políticas de saúde com a
disponibilidade de recursos financeiros (2ª parte). O
acordo de colaboração entre os entes federativos para a
organização da rede interfederativa de atenção à saúde
será firmado por meio de Contrato Organizativo da Ação
Pública da Saúde (3ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.

a) As populações indígenas devem ter acesso garantido
ao SUS, em âmbito local, regional e de centros
especializados, de acordo com suas necessidades,
compreendendo a atenção primária, secundária e
terciária à saúde.
b) Caberá aos Municípios, com seus recursos próprios,
financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena.
c) O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá
ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e
regionalizado.
d) Dever-se-á obrigatoriamente levar em consideração a
realidade local e as especificidades da cultura dos
povos indígenas e o modelo a ser adotado para a
atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma
abordagem diferenciada e global, contemplando os
aspectos de assistência à saúde, saneamento básico,
nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de
terras, educação sanitária e integração institucional.
35) Considerando-se a Lei nº 13.146/2015, marcar C para
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) As ações e os serviços de saúde pública, destinados
à pessoa com deficiência, devem assegurar o
diagnóstico e a intervenção precoces, realizados por
equipe multidisciplinar.
(---) O atendimento domiciliar multidisciplinar, o tratamento
ambulatorial e a internação serão garantidos somente
em caso de sinistro.
(---) É assegurado o atendimento psicológico, inclusive
para os familiares e atendentes pessoais da pessoa
com deficiência.
a) C - E - C.
b) C - C - E.
c) E - E - C.
d) C - E - E.
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36) Segundo a Lei nº 8.069/1990 - ECA, analisar os itens
abaixo:

38) Com base na Lei nº 11.340/2006, analisar a sentença
abaixo:

I. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado
voltadas à saúde da criança e do adolescente, por
intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o
princípio da equidade no acesso a ações e serviços
para promoção, proteção e recuperação da saúde.
II. É obrigatória a aplicação a todas as crianças, nos seus
primeiros dezoito meses de vida, de protocolo ou outro
instrumento construído com a finalidade de facilitar a
detecção, em consulta pediátrica de acompanhamento
da criança, de risco para o seu desenvolvimento
psíquico.

A assistência à mulher em situação de violência
doméstica e familiar compreenderá o acesso aos
benefícios decorrentes do desenvolvimento científico e
tecnológico, incluindo os serviços de contracepção de
emergência, a profilaxia das Doenças Sexualmente
Transmissíveis (DST) e da Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida (AIDS) e outros procedimentos médicos
necessários e cabíveis nos casos de violência sexual
(1ª parte). A assistência à mulher em situação de violência
doméstica e familiar será prestada de forma articulada e
conforme os princípios e as diretrizes previstos na Lei
Orgânica da Assistência Social, no Sistema Único de
Saúde, no Sistema Único de Segurança Pública, entre
outras normas e políticas públicas de proteção, e
emergencialmente quando for o caso (2ª parte).

a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

A sentença está:
37) Em conformidade com a Lei nº 10.741/2003 - Estatuto
do Idoso, analisar a sentença abaixo:
Em todo atendimento de saúde, os maiores de 70 anos
terão preferência especial sobre os demais idosos, exceto
em caso de emergência (1ª parte). Incumbe ao Poder
Público
fornecer
aos
idosos,
gratuitamente,
medicamentos, especialmente os de uso continuado,
assim como próteses, órteses e outros recursos relativos
ao tratamento, à habilitação ou à reabilitação (2ª parte).
Considera-se violência contra o idoso qualquer ação ou
omissão praticada em local público ou privado que lhe
cause morte, dano ou sofrimento físico ou psicológico
(3ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes.
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.

a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

39) Sobre 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 de qualidade, 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.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens II e III.
c) Somente os itens I, III e IV.
d) Todos os itens.
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40) Sobre a NR 32 - Segurança e Saúde no Trabalho em
Serviços de Saúde, analisar os itens abaixo:
I. Toda trabalhadora com gravidez confirmada deve ser
afastada das atividades com radiações ionizantes,
devendo ser remanejada para atividade compatível com
seu nível de formação.
II. Na ocorrência ou suspeita de exposição acidental, os
dosímetros devem ser encaminhados para leitura no
prazo máximo de 36 horas.
III. Deve ser elaborado e implementado um programa de
monitoração periódica de áreas, constante do Plano de
Proteção Radiológica, para todas as áreas da
instalação radiativa.
IV. A monitoração individual externa, de corpo inteiro ou
de extremidades, deve ser feita através de dosimetria
com periodicidade anual e levando-se em conta a
natureza e a intensidade das exposições normais
previstas.

42) Analisar a sentença abaixo:
A Vigilância em Saúde do Trabalhador (Visat) é um
componente do Sistema Nacional de Vigilância em Saúde
que visa à promoção da saúde e à redução da
morbimortalidade da população trabalhadora, por meio da
integração de ações que intervenham nos agravos e
doenças, bem como em seus determinantes, decorrentes
dos modelos de desenvolvimento e processo produtivos
(1ª parte). Acidente de trabalho grave é o acidente que
ocorre no ambiente de trabalho ou no percurso de ida ou
volta ao trabalho ou durante o exercício do trabalho
(quando o trabalhador estiver realizando atividades
relacionadas à sua função, ou a serviço do empregador ou
representando os interesses deste), ocasionando lesão
que resulte em internação hospitalar, incapacidade para
as ocupações habituais por mais de 30 dias ou
incapacidade permanente para o trabalho (2ª parte).
A sentença está:

Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II, III e IV.
d) Todos os itens.

41) Sobre a estrutura do Sistema Único de Saúde (SUS),
analisar os itens abaixo:

a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

43) De acordo com BEE e BOYD, sobre as habilidades
dos bebês para influenciar pessoas e objetos em seu
ambiente, analisar os itens abaixo:

I. Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde
(Cosems): são reconhecidos como entidades que
representam os entes municipais, no âmbito federal,
para tratar de matérias referentes à saúde, ainda que
não estejam vinculados institucionalmente ao
Conasems.
II. Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde
(Cosems): são reconhecidos como entidades que
representam os entes municipais, no âmbito estadual,
para tratar de matérias referentes à saúde, desde que
vinculados institucionalmente ao Conasems, na forma
que dispuserem seus estatutos.
III. Secretaria Estadual de Saúde (SES): participa da
formulação das políticas e ações de saúde e presta
apoio aos municípios em articulação com o conselho
estadual.
IV. Ministério da Saúde: gestor nacional do SUS. Formula,
normatiza, fiscaliza, monitora e avalia políticas e ações
em articulação com o Conselho Nacional de Saúde.

I. As habilidades motoras, sensoriais e perceptuais
facilitam a aprendizagem inicial ou mudam devido à
experiência.
II. Quando os bebês têm de 3 a 4 semanas de idade, o
condicionamento clássico não é mais tão difícil de ser
estabelecido, ocorrendo facilmente com muitas
respostas diferentes.
III. O fato de que os bebês podem reconhecer vozes e
batimentos cardíacos nos primeiros dias de vida
também é importante, pois indica que a aprendizagem
esquemática está acontecendo.

Estão CORRETOS:

44) Segundo COLL, MARCHESI e PALACIOS, sobre o
estágio do personalismo descrito por Wallon, analisar os
itens abaixo:

a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II, III e IV.
d) Todos os itens.

Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e III.
d) Todos os itens.

I. Inicia com a crise da oposição ou teimosia.
II. Inicia por volta dos 2-3 anos.
III. Seria uma forma de estabelecer e consolidar uma
identidade recém-descoberta no final da primeira
infância.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e III.
d) Todos os itens.
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45) Qual a definição de aprendizagem significativa,
descrita por COLL, MARCHESI e PALACIOS?
a) Aquela na qual a nova informação se relaciona de
maneira significativa, isto é, não arbitrária, com os
conhecimentos que o aluno já tem, produzindo uma
transformação, tanto no conteúdo assimilado quanto
naquele que o estudante já sabia.
b) Estabelecem-se associações arbitrárias e literais entre
os conhecimentos prévios e os atuais do aluno.
c) Aquela que é definida pelo interesse do aluno
especificamente.
d) Aquela que utiliza da experiência de vida pessoal do
sujeito como ponto de partida da curiosidade.

48) Segundo WHITBOURNE e HALGIN, sobre o curso do
tratamento, marcar C para as afirmativas Certas, E para
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta
a sequência CORRETA:
(---) Acima e além de quaisquer técnicas que um
profissional utilize para tratar os problemas de um
cliente, a qualidade do relacionamento entre eles é um
determinante crucial de a terapia ser ou não bemsucedida.
(---) A psicoterapia é um empreendimento conjunto no
qual o cliente desempenha um papel ativo.
(---) As atitudes do cliente em relação à terapia e ao
terapeuta não são uma parte importante no
relacionamento terapêutico.

46) Segundo CORDIOLI, sobre as evidências de eficácia
e indicações da terapia cognitiva, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.

(---) Transtornos alimentares.
(---) Depressão unipolar de intensidade leve ou moderada,
não psicótica.
(---) Transtornos de ansiedade (associados à terapia
comportamental e a drogas).

49) Considerando-se MYERS, sobre o autocontrole
percebido, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e,
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:

a) C - C - E.
b) C - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.

47) De acordo com VALSINER, sobre cultura e ação,
analisar os itens abaixo:
I. Compreender a herança cultural requer o delineamento
de contrastes entre comunidades, de modo a superar
as cegueiras dos pressupostos implícitos existentes.
II. Cultura é apenas o que as pessoas fazem.
III. Práticas
culturais
não
são
mutuamente
interdependentes.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e III.
d) Todos os itens.
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(1) Autoeficácia.
(2) Locus de controle.
(3) Desamparo aprendido.
(---) Senso de desesperança e resignação adquirido
quando um ser humano ou um animal percebe que
não tem controle sobre maus eventos repetidos.
(---) O grau em que as pessoas percebem os resultados
como internamente controláveis por seus próprios
esforços ou como externamente controlados pelo
acaso ou por forças externas.
(---) O senso de que somos competentes e eficazes,
distinguindo da autoestima, que é nosso senso de
valor próprio.
a) 1 - 2 - 3.
b) 3 - 2 - 1.
c) 2 - 3 - 1.
d) 2 - 1 - 3.
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50) De acordo com HALL, LINDZEY e CAMPBELL, sobre
o estágio genital, analisar os itens abaixo:
I. As catexias dos períodos pré-genitais têm um caráter
narcísico.
II. O indivíduo obtém gratificação a partir da estimulação e
da manipulação do próprio corpo, e que as outras
pessoas só são catexizadas porque proporcionam
formas adicionais de prazer corporal para a criança.
III. Durante a adolescência, parte desse autoamor, ou
narcisismo, é canalizada para escolhas objetais
genuínas.
IV. O adolescente começa a amar os outros por motivos
altruístas e não simplesmente devido a razões egoístas
ou narcísicas.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens I, III e IV.
d) Todos os itens.

53) Segundo SIQUEIRA, sobre clima organizacional,
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e,
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) É um conceito importante para a compreensão do
modo como o contexto do trabalho afeta o
comportamento e as atitudes das pessoas neste
ambiente, sua qualidade de vida e o desempenho da
organização.
(---) Devido às rápidas mudanças que vêm ocorrendo nos
anos da globalização, as empresas têm tentado
conhecer melhor a dinâmica da vida organizacional.
(---) As empresas buscam identificar como trabalhadores
expostos a uma série de estímulos oriundos da
organização e do ambiente de trabalho têm
percepções similares e atribuem significados
semelhantes aos aspectos importantes da vida
organizacional.
a) C - C - E.
b) C - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.

51) Com base em CUNHA, sobre a entrevista
motivacional, marcar C para as afirmativas Certas, E para
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta
a sequência CORRETA:
(---) O objetivo principal é auxiliar nos processos de
mudanças comportamentais, trabalhando a resolução
da ambivalência.
(---) Foi delineada para ajudar os clientes na decisão de
mudanças nos comportamentos aditivos, tais como os
transtornos alimentares, tabagismo, abuso de álcool e
drogas, jogo patológico e outros comportamentos
compulsivos.
(---) Inspira-se em várias abordagens, principalmente nas
terapias cognitivo-comportamental, sistêmica e
centrada na pessoa, combinando elementos diretivos
e não diretivos.
a) C - C - C.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.

54) Segundo Cattel e Horn, descrito por STUARTHAMILTON, todas as habilidades intelectuais utilizam uma
capacidade intelectual geral, mas se utilizam também de
habilidades especializadas identificadas como inteligência:
a) Decorrente e inteligência recorrente.
b) Cristalizada e inteligência fluida.
c) Social e inteligência emocional.
d) Paradoxal e inteligência convexa.

55) Segundo DSM-5, sobre o transtorno de escoriação,
analisar os itens abaixo:
I. Caracterizado essencialmente pelo sujeito beliscar, de
modo recorrente, a própria pele.
II. Início mais frequente na adolescência ou no final da
puberdade.
III. O ato de beliscar não requer que cause lesões
cutâneas.
Está(ão) CORRETO(S):

52) De acordo com BAPTISTA e TEODORO, sobre os
módulos de intervenção no tratamento da depressão na
família, analisar os itens abaixo:
I. Estabelecimento de vínculo e educação
depressão.
II. Treino de comunicação.
III. Programação de atividades agradáveis.
IV. Solução de problemas.

sobre

a) Somente o item I.
b) Somente o item III.
c) Somente os itens I e II.
d) Todos os itens.

Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens I, III e IV.
d) Todos os itens.
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56) Sobre os transtornos de personalidade descritos no
DSM-5, analisar os itens abaixo:
I. O transtorno de personalidade paranoide pode aparecer
pela primeira vez na infância e adolescência por meio
de solidão, relacionamento ruim com colegas,
ansiedade social, baixo rendimento escolar e
hipersensibilidade.
II. Indivíduos com transtorno esquizoide podem ter uma
dificuldade particular para expressar raiva, mesmo em
resposta à provocação direta, o que contribui para a
impressão de que carecem de emoção.
III. O transtorno de personalidade esquizoide é
diagnosticado com um pouco mais de frequência em
indivíduos do sexo feminino.
IV. A prevalência média do transtorno de personalidade
borderline na população é estimada em 0,6%.

58) Segundo FELDMAN, sobre a pesquisa em psicologia,
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(1) Estudo de caso.
(2) Pesquisa de levantamento.
(3) Pesquisa de arquivo.
(---) Pesquisa na qual pessoas selecionadas para
representar uma população maior são solicitadas a
responder a uma série de questões sobre seu
comportamento, seus pensamentos ou suas atitudes.
(---) Pesquisa em que dados existentes, tais como
documentos censitários, registros universitários e
recortes de jornal são examinados para testar uma
hipótese.
(---) Investigação intensiva em profundidade de um
indivíduo ou de um pequeno grupo de pessoas.

Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens I, III e IV.
d) Somente os itens II, III e IV.

57) Uma paciente descreve sua sintomatologia a um
profissional de saúde da seguinte forma: “Tenho
necessidade de movimentar minhas pernas, pois sinto
certo desconforto. Isto fica pior quando estou repousando
ou parada e também no final da tarde. Quando movimento
as pernas parece que desaparece aquele formigamento e
queimação. Já não consigo dormir ao lado de meu marido,
pois ele não aguenta mais a intensidade com que me
movimento à noite. Já fui a vários médicos, que
descartaram aspectos físicos como causa deste
desconforto. E sou alguém muito saudável em meus
hábitos: não fumo, nem bebo e não uso drogas”. Que
patologia estaria vivenciando a paciente, considerando-se
os critérios descritos no DSM-5?
a) Transtorno de Déficit de Atenção por Hiperatividade.
b) Tique.
c) Síndrome das Pernas Inquietas.
d) Esquizofrenia.

a) 1 - 2 - 3.
b) 3 - 2 - 1.
c) 2 - 3 - 1.
d) 2 - 1 - 3.

59) Segundo STUART-HAMILTON, memória pode ser
classificada como memória episódica, que:
a) São memórias de experiências pessoais.
b) É igualmente conhecida como memória autobiográfica.
c) São memórias explícitas de datas históricas.
d) É uma listagem de palavras afetivas que retomam
momentos da vida.

60) De acordo com MCSHANE e VON GLINOW, sobre a
Teoria junguiana da personalidade e do indicador
tipológico de Myers-Briggs, analisar os itens abaixo:
I. Sensação envolve a percepção da informação
diretamente por meio dos cinco sentidos, baseando-se
em uma estrutura organizada para adquirir detalhes
factuais e preferencialmente facultativos.
II. A intuição está fundamentada mais na perspicácia e na
experiência subjetiva para enxergar as relações entre
as variáveis.
III. Os tipos intuitivos se concentram no aqui e agora,
enquanto os tipos sensoriais, nas possibilidades
futuras.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e II.
d) Todos os itens.
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