Município de Novo Horizonte - SC
Processo Seletivo 001/2019
Prova objetiva escrita para o cargo de:

PSICÓLOGO
ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
1. A Prova terá duração de 03 (três) horas, com horário previsto para o início as 09h00min e término
às 12h00min.
2. O tempo gasto pelo Fiscal para as orientações gerais será descontado, iniciando-se a partir do
momento em que o mesmo autorizar o inicio da realização da prova.
3. Esta prova contém 30 (trinta) questões objetivas, cada uma com 04 (quatro) alternativas, sendo
apenas uma a correta.
4. Leia atentamente todas as questões assinale a alternativa que achar que esteja correta e passe
para o cartão resposta, o qual possui sua identificação e a identificação por código de barras o
qual você deverá opor a sua assinatura.
5. O caderno de provas é o seu rascunho, pode utilizá-lo para isso.
6. A marcação no cartão resposta deve-se dar com caneta esferográfica da seguinte maneira:
Você deverá marcar a sua alternativa correta como no exemplo abaixo:
A

B

C

D

01
- preenchimento correto.
Não serão aceitos outros tipos de marcações, pois a correção será realizada por leitura óptica.
7. O cartão resposta é o único documento que comprova as respostas corretas.
8. Se durante a prova necessite ir ao banheiro, chame o fiscal, levantando uma das mãos. Lembrese que você só poderá sair da sala após 01 (uma) hora do inicio da prova.
9. Qualquer dúvida ou reclamação relativamente a alguma questão, você poderá utilizar o formulário
de recurso anexo ao Edital do Concurso Público 001/2018.
10. Boa prova.
11. Com auxilio do fiscal destaque, se desejar, o rascunho do seu cartão resposta.
12. Para levar o caderno de prova você deve permanecer na sala no mínimo até às 11h00min.
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Concurso Público Município de Novo Horizonte - SC
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Conhecimentos Gerais
A outra noite
Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite, uma noite de vento sul e chuva, tanto lá como
aqui. Quando vinha para casa de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até Copacabana; e contei
a ele que lá em cima, além das nuvens, estava um luar lindo, de lua cheia; e que as nuvens
feias que cobriam a cidade eram, vistas de cima, enluaradas, colchões de sonho, alvas, uma
paisagem irreal.
Depois que o meu amigo desceu do carro, o chofer aproveitou o sinal fechado para voltar-se
para mim:
- O senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir sua conversa. Mas, tem mesmo luar lá em
cima?
Confirmei: sim, acima da nossa noite preta e enlamaçada e torpe havia uma outra – pura,
perfeita e linda.
- Mas, que coisa...
Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o céu fechado de chuva. Depois continuou
guiando mais lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou pensava em outra coisa.
- Ora, sim senhor...
E, quando saltei e paguei a corrida, ele me disse um “boa noite” e um “muito obrigado ao
senhor” tão sinceros, tão veementes, como se eu lhe tivesse feito um presente de rei.
Rubem Braga.
01- Analise o texto acima e a seguir assinale a tipologia textual a qual pertence.
a)
b)
c)
d)

Conto.
Dissertativo argumentativo.
Crônica.
Injuntivo.

02- Levando em consideração a concordância verbal, assinale a alternativa incorreta.
a)
b)
c)
d)

Havia anos que não o via.
Já fazem muitos anos que não vejo minha família.
Naquela escola, havia mais de mil livros.
Ainda não eram seis horas da manha e as ruas estavam totalmente lotadas.

03- Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas das frases a seguir:
“ O paciente está com risco...................de perder a vida”.
“ Façamos um …..................de possíveis alunos”.
“ Os contos de fadas estão na ….........de literatura infantil”.
“ O juiz determinou a...................... imediata dos bens à outra parte interessada”.
a)
b)
c)
d)

Eminente - senso - cessão - sessão
Eminente - senso - sessão - seção.
Secção - iminente - sessão - seção.
Iminente - censo - seção - cessão.

04- Assinale a alternativa em que a concordância nominal está correta.
a)
b)
c)
d)

Discutimos um e outro caso inexplicáveis.
Carla anda meio preocupada.
Haverá bastantes oportunidades.
Ela ficou meia preocupada com a notícia.

05- Utilizando os conhecimentos teóricos de geometria espacial, é correto afirmar, exceto:
a)
b)
c)
d)

Três pontos distintos sempre determinam mais de uma reta.
Existem infinitos pontos pertencentes a um mesmo plano.
Uma reta e um ponto não pertencente a ela determinam um único plano.
Três pontos não colineares formam um plano.

06- Utilizando os conhecimentos de Função Quadrática, a respeito da função f(x) = x² - 5x + 6,
é correto afirmar que:
a)
b)
c)
d)

Têm como raízes, interceptando o eixo das ordenadas, nos pontos +2 e +3.
O nome do gráfico é parábola, que neste caso terá a concavidade voltada para baixo.
Têm como vértice da função: V = (2,5 ; - 0,25).
A parábola terá um valor máximo.

07- Sejam os pontos A,B,C,D,E e F vértices de um hexágono regular, como apresentado na
imagem. Determine a quantidade de retas distintas que podem ser traçadas, de modo que
cada uma passe ao menos por dois dos pontos dados.

a)
b)
c)
d)
e)

12 retas
13 retas.
14 retas.
15 retas.

08- Um produtor artesanal de vinho tinto produziu 362,5 dm³ deste tipo de vinho no mês de
Janeiro de 2019. Pode-se dizer que sua produção, em ml, foi de:
a)
b)
c)
d)

36,250.
362.500.
3.625,00.
36.250.

09- Assinale abaixo a alternativa correta sobre dados do Município de Novo Horizonte:
a) População 3532 habitantes; área de 152km²; 510m de altitude e não faz divisa com
Galvão.
b) População 2532 habitantes; área de 152km²; 710m de altitude e faz divisa com Coronel
Martins.
c) População 3532 habitantes; área de 172km²; 510m de altitude e faz divisa com Galvão.
d) População 2532 habitantes; área de 170km²; 710m de altitude e não faz divisa com
Coronel Martins.
10- Assinale a alternativa que corresponde ao histórico de Novo Horizonte:
a) Originado de São Lourenço do Oeste o início de sua colonização se deu com a chegada
de migrantes gaúchos descendentes italianos e germânicos; por volta de 1950, quando
estes decidiram explorar matas virgens e criar novas colônias. Sua economia baseia-se
na agricultura e pecuária, assim como os outros municípios desta região, mas pode-se
citar também a suinocultura, avicultura.
b) Originado de Quilombo o início de sua colonização se deu com a chegada de imigrantes
italianos e alemães; por volta de 1960, quando estes decidiram explorar matas virgens e
criar novas colônias. Sua economia baseia-se na agricultura e pecuária, assim como os
outros municípios desta região, mas pode-se citar também a suinocultura, avicultura.
c) Originado de São Lourenço do Oeste o início de sua colonização se deu com a chegada
de imigrantes italianos e portugueses; por volta de 1940, quando estes decidiram
explorar matas virgens e criar novas colônias. Sua economia baseia-se na agricultura e
pecuária, assim como os outros municípios desta região, mas pode-se citar também a
suinocultura, avicultura.
d) Originado de São Lourenço do Oeste o início de sua colonização se deu com a chegada
de migrantes Argentinos e germânicos; por volta de 1950, quando estes decidiram
explorar matas virgens e criar novas colônias. Sua economia baseia-se na agricultura e
pecuária, assim como os outros municípios desta região, mas pode-se citar também a
suinocultura, avicultura.

Conhecimentos Específicos
11- O Código de Ética Profissional do Psicólogo trás em seu Art.3º - O psicólogo, para

ingressar, associar-se ou permanecer em uma organização, considerará a missão, a filosofia,
as políticas, as normas e as práticas nela vigentes e sua compatibilidade com os princípios e
regras deste código. Qual a alternativa abaixo refere-se ao parágrafo único deste Artigo?
a) Assegurará a qualidade dos serviços oferecidos independentemente do valor acordado.
b) Realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou apresentar resultados de serviços
psicológicos em meios de comunicação, de forma a expor pessoas, grupos ou
organizações.
c) Receber, pagar remuneração ou porcentagem por encaminhamento de serviços.
d) Existindo incompatibilidade, cabe ao psicólogo recusar-se a prestar serviços e, se
pertinente, apresentar denúncia ao órgão competente.

12- Com relação ao Art.2º do Código de Ética Profissional do Psicólogo - Ao Psicólogo é
vedado, marque “V” para as afirmativas verdadeiras e “F” para as afirmativas falsas:
( )Estabelecer com a pessoa atendida, familiar ou terceiro, que tenha vínculo com o atendido,

relação que possa interferir negativamente nos objetivos do serviço prestado;
( )Responsabilizar-se pelos encaminhamentos que se fizerem necessários para garantir a
proteção integral do atendido;
( )Quando requisitado a depor em juízo, o Psicólogo poderá prestar informações;
( )Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade ou opressão;
( )Comunicar e compartilhar conteúdos referentes aos atendimentos psicológicos.
a)
b)
c)
d)

F, V, V, F, V.
V, F, F, F, V.
V, F, F, V, F.
F, V, F, F, F.

13- O Código de Ética Profissional do Psicólogo em seu artigo 5º O Psicólogo, quando
participar de greves ou paralisações, garantirá que: Qual a alternativa correta?
a) Levará em conta a justa retribuição pelos serviços prestados.
b) O psicólogo responsabilizar-se-á pelos encaminhamentos que se fizerem necessários
para garantir a proteção integral do atendido.
c) Não fará divulgação sensacionalista das atividades profissionais.
d) Haja prévia comunicação da paralisação aos usuários ou beneficiários dos serviços
atingidos pela mesma.
14- Segundo Jean Piaget, o comportamento inteligente reside na capacidade de se adaptar.
Logo, todo comportamento pré-verbal é inteligente se manifesta uma adaptação da criança a
uma situação nova. Cada estágio é qualitativamente diferente dos outros e resulta da interação
de fatores ligados ao crescimento orgânico (maturação) e daqueles ligados ao meio-ambiente
(a família e a escola, por exemplo). Cada estágio exprime, de fato, uma nova adaptação do
indivíduo ao que o rodeia. Qual a ordem correta dos estágios descritos por Piaget?
a)
b)
c)
d)

Sensório-motor, operatório formal, pré-operatório, operatório concreto.
Sensório-motor, pré-operatório, operatório-concreto, operatório-formal.
Operatório concreto, sensório-motor, pré-operatório, operatório-formal.
Pré-operatório, operatório concreto, sensório-motor, operatório-formal.

15- Correlacione as colunas.
1)Virginia Satir.
2)Burrhus Frederic Skinner.
3)Boris Cyrulnik.
4)Sigmund Freud.
5)Ivan Pavlov.
a)
b)
c)
d)

1B, 2E, 3D, 4A, 5C.
1C, 2D, 3E, 4A, 5B.
1B, 2E, 3D, 4A, 5C.
1D, 2C, 3E, 4A, 5B.

A)Psicanálise.
B)Terapia Familiar.
C)Condicionamento Clássico.
D)Psicologia Positiva.
E) Behaviorismo Radical.

16 //0- A psicologia é uma matéria muito abrangente cujas descobertas interessam a todos nós.
Sob qualquer um de seus prismas, serve de base a muitas decisões de governos, empresas,
indústrias, publicidade e mídias de massa. Ela nos afeta como grupo e como indivíduo,
contribuindo na mesma medida para o debate público sobre o funcionamento e as
possibilidades de organização das sociedades quanto para o diagnóstico e tratamento de
distúrbios mentais. Em 1879 foi fundado o primeiro laboratório de Psicologia Experimental na
Universidade de Leipzig, na Alemanha. Quem foi o fundador deste laboratório?
a)
b)
c)
d)

Jean Martin Charcot.
Charles Darwin.
Sigmund Freud.
Wilhelm Wundt.

17- Segundo Jean Piaget, quais das características a baixo está representando o período préoperacional?
I – O interesse fundamental da criança é a aparência das coisas.
II – As crianças aprendem que quantidades podem assumir formatos diferentes.
III – Desenvolve-se o raciocínio verbal e o pensamento hipotético.
IV - Os pequenos começam a demonstrar habilidades como organizar itens de maneira lógica.
a)
b)
c)
d)

Apenas os itens I, II e IV estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas os itens I e IV estão corretos.
I, II, III e IV estão corretos.

18- O processo de avaliação psicológica deve considerar que os objetos deste procedimento
(as questões de ordem psicológica) têm determinações históricas, sociais, econômicas e
políticas, sendo as mesmas elementos constitutivos no processo de subjetivação. O
DOCUMENTO, portanto, deve considerar a natureza dinâmica, não definitiva e não cristalizada
do seu objeto de estudo. Assinale “V” para as afirmativas verdadeiras e “F” para as falsas no
que se refere aos documentos decorrentes da avaliação psicológica, de acordo com o Manual
de elaboração de documentos escritos, segundo a resolução CFP nº 007/2003.
(
(
(
(

)Declaração, atestado psicológico, laudo psicológico e parecer psicológico.
)Atestado psicológico, relatório, parecer psicológico.
)Atestado e laudo psicológico.
)Declaração e parecer psicológico.

a)
b)
c)
d)

F, F, V, F.
V, V, F, F.
V, F, F, V.
F, V, V, F.

19- Carl Gustav Jung baseou sua teoria de personalidade no pressuposto de que a mente, ou
psique, possui um nível consciente e inconsciente. Contudo, afirmava que a porção mais
importante do inconsciente origina-se não das experiências pessoais do indivíduo, mas do
passado distante da existência humana, são herdados e transmitidos de uma geração para a
seguinte como potencial psíquico. Este conceito que Jung denominava era o:
a)
b)
c)
d)

Inconsciente Pessoal.
Memórias ancestrais.
Inconsciente Coletivo.
Arquétipos.

20- O “teste de QI” desenvolvido é considerado até hoje a base do conceito de inteligência.
Apesar de seus defeitos, gerou um volume de pesquisa que permitiu alargar nosso
conhecimento sobre a inteligência humana. O autor ressaltou que o desenvolvimento mental
progride em ritmos diferentes e pode ser influenciado por fatores ambientais. Preferia
considerar seus testes como um instrumento para avaliar o nível mental em um momento
específico, pois isso permitia que o nível do indivíduo mudasse segundo as circunstâncias. Que
autor é esse?
a)
b)
c)
d)

Wilhelm Wundt.
Alfred Binet.
Ivan Pavlov.
John B. Watson.

