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CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

 

1. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas abaixo. 

Pela atual Constituição da República Federativa do Brasil, “A administração Pública direita e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios” abaixo descritos, além dos incorporados pela Emenda Constitucional nº 19 de 1998. 

I. (__) Impessoalidade 

II. (__) Moralidade 

III. (__) Publicidade 

IV. (__) Legalidade e eficiência 

 

Estão verdadeiras as alternativas: 

a. I, II e III  

b. I, II e IV 

c. I, III e IV 

d. Todas as alternativas 

 

2. Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) para as alternativas abaixo. 

Conforme Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Ponte Alta/SC, as infrações 

disciplinares, entre outras, definidas nesta lei são puníveis:  

I. (__) Com repreensão 

II. (__) Com demissão simples 

III. (__) Com suspensão de até 30 dias 

IV. (__) Com suspensão de até 45 dias 

São verdadeiras as alternativas: 

a. I, II e III  

b. I, II e IV 

c. I, III e IV 

d. Todas as alternativas 

 

3. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, sintetiza três pilares do desenvolvimento humano: saúde, 

educação e renda. Este índice é a chave para os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio das Nações 

Unidas e tem sido usado, no Brasil, como um importante indicativo pelo governo federal bem como por 

administrações regionais através do IDH-M, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. 

Nesse contexto, segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil de 2010, o atual IDH-M de 

Ponte Alta é considerado médio, sendo ele de: 

a. 0,907 

b. 0,673 

c. 0,418 

d. 0,520 

 

Texto para a questão 4 

Reconstruindo o mundo 

O pai estava tentando ler o jornal, mas o filho pequeno não cansava de perturbá-lo. Já cansado com 

aquilo, arrancou uma folha que mostrava o mapa do mundo – cortou-a em vários pedaços, e entregou-a 

ao filho. 



Prefeitura Municipal de Ponte Alta/SC 
Concurso Público – Edital nº 002/2014 – PSICÓLOGA/O 

2 
 

“Pronto, aí tem algo para você fazer. Eu acabo de lhe dar um mapa do mundo e quero ver se você 

consegue montá-lo exatamente como é”. 

Voltou a ler seu jornal, sabendo que aquilo ia manter o menino ocupado pelo resto do dia. 

Quinze minutos depois, porém, o garoto voltou com o mapa. 

“Sua mãe andou lhe ensinando geografia?”, perguntou o pai aturdido. 

“Nem sei o que é isso”, respondeu o menino. “Acontece que, do outro lado da folha, estava o retrato de 

um homem. E, uma vez que eu consegui reconstruir o homem, eu também reconstruí o mundo”. 

(Paulo Coelho) 

 

4. No texto acima, analise a palavra “aturdido”: 

I. Quanto à morfologia, ela é um adjetivo. 

II. Seu sinônimo pode ser assombrado, surpreso, espantado. 

III. É formada por quatro sílabas, sendo uma palavra polissílaba. 

IV. Quanto à acentuação, ela é considerada uma palavra oxítona. 

 

a. As alternativas III e IV estão corretas. 

b. Todas as alternativas estão incorretas. 

c. As alternativas I, II e III estão corretas. 

d. Todas as alternativas estão corretas. 

 

5. Numa fileira de quatro casas os Brown vivem ao lado dos Smith, mas não ao lado dos Bruce. Se os 

Bruce não vivem ao lado dos Jones, quem são os vizinhos imediatos dos Jones? 

a. Os Smith 

b. Os Brown 

c. É impossível averiguar 

d. Os Brown e os Smith 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 15 QUESTÕES 

 

6. O código de ética profissional dos psicólogos estabelece padrões quanto à atuação de sua categoria 

profissional e orienta quanto às relações entre os psicólogos e a justiça. Conforme essas orientações, 

marque a alternativa correta: 

a. O psicólogo deve registrar todas as informações relativas ao caso atendido, a fim de qualificar o 

atendimento prestado e favorecer a troca entre profissionais. 

b. Não há restrição a que o psicólogo seja perito ou atue como avaliador em situações nas quais 

seus vínculos pessoais ou profissionais possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado. 

c. Em perícias, o psicólogo deve limitar-se a expor as informações de que tiver conhecimento por 

meio de seu trabalho e, em laudos, deve ater-se a exibir somente informações relevantes para 

tomadas de decisão. 

d. Em hipótese alguma o psicólogo poderá optar pela quebra de sigilo, mesmo com decisão 

fundamentada que busque o menor dano ou prejuízo. 

 

7. O indivíduo diagnosticado com Transtorno Conversivo apresenta o seguinte quadro: 

a. Preocupação com o medo ou a ideia de ter uma doença grave, com base em uma interpretação 

errônea de sintomas ou funções corporais. 
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b. Envolve sintomas ou déficits inexplicáveis que afetam a função motora ou sensorial voluntária, 

sugerindo uma condição neurológica ou outra condição médica geral.  

c. Transtorno polissintomático que se inicia antes dos 30 anos, estende-se por um período de anos 

e é caracterizado por uma combinação de dor, sintomas gastrintestinais, sexuais e 

pseudoneurológicos.  

d. Tem a dor como foco predominante de atenção clínica. Presume-se que fatores psicológicos 

tenham um importante papel em seu início, gravidade, exacerbação ou manutenção.  

 

8. Na prática, a entrevista é vista como o contato social entre duas ou mais pessoas, sendo que as 

qualidades gerais de um bom contato social, sobre as quais se apóiam as técnicas clínicas específicas 

definem o sucesso da entrevista. Desse modo, a execução da técnica é influenciada pelas habilidades 

interpessoais do entrevistador. Essa interdependência das habilidades interpessoais do entrevistador 

associada ao uso da técnica é tão necessária que em certas ocasiões chega ser impossível separá-las. 

Assinale a alternativa que não corresponde ao modo adequado de condução da entrevista: 

a. Tolerar a ansiedade relacionada aos temas evocados na entrevista. 

b. Buscar esclarecimentos para colocações vagas ou incompletas. 

c. Reconhecer defesas e modos de estruturação do paciente, especialmente quando elas atuam 

diretamente na relação com o entrevistador (interferência).  

d. Aguardar a iniciativa do paciente em momentos de impasse.  

 

9. O transtorno de personalidade esquizóide é encontrado com mais frequência em pessoas que têm 

antecedentes familiares de esquizofrenia ou transtorno de personalidade esquizóide. Tem o seu início 

na idade adulta e costuma dar-se em diversos contextos socioculturais. Sua incidência e maior em 

sujeitos do sexo masculino do que do sexo feminino. Outra característica associada a esse transtorno é: 

a. Inibição social, sentimentos de inadequação e hipersensibilidade a associações negativas. 

b. Distanciamento dos relacionamentos sociais, com uma faixa restrita de expressão emocional. 

c. Apresenta instabilidade nos relacionamentos interpessoais, auto-imagem e afetos, bem como 

acentuada impulsividade.  

d. Excessiva emotividade e busca de atenção.  

 

10. Das técnicas indicadas para avaliação clínica de personalidade, especialmente no que se refere a 

agressividade, emocionalidade, extra e intratensão, tônus psicomotor, tendência a inibição ou excitação 

e aspectos psicopatológicos, avaliação de condições para orientação e seleção profissional, é correto 

afirmar que o instrumento indicado para uso é:  

a. PMK 

b. WISC - III 

c. TAT 

d. HTP 

 

11. De acordo com Lawrence A. Pervin e Oliver P. John, o termo “personalidade” é utilizado para definir um 

campo de estudo e usam a definição de trabalho de que a personalidade representa aquelas 

características da pessoa que explicam padrões consistentes de sentimentos, pensamentos e 

comportamentos. Apesar de ser uma ampla definição, nos permite concentrarmos em muitos aspectos 

diferentes da pessoa e, ao mesmo tempo, ela sugere que prestemos atenção a padrões consistentes de 

comportamentos e a qualidades internas à pessoa, que explicam essas regularidades. 

 



Prefeitura Municipal de Ponte Alta/SC 
Concurso Público – Edital nº 002/2014 – PSICÓLOGA/O 

4 
 

Para se aprofundar mais nos estudos da personalidade completa, os autores sugerem cobertura de 

áreas específicas, são elas: 

a. Estrutura, processos, crescimento e desenvolvimento, psicopatologia e mudança. 

b. Psicopatologia, organização, fatores, mudança e ambiente.  

c. Ambiente, processos, crescimento e desenvolvimento, fatores e estrutura. 

d. Psicopatologia, ambiente, fatores, estrutura e processos.  

 

12. O objetivo geral da Política Nacional de Promoção da Saúde é: 

I. Estimular as ações intersetoriais, buscando parcerias que propiciem o desenvolvimento integral das 

ações de Promoção da Saúde. 

II. Valorizar e otimizar o uso dos espaços públicos de convivência e de produção de saúde para o 

desenvolvimento das ações de Promoção da Saúde;. 

III. Estruturação e fortalecimento das ações de Promoção da Saúde no Sistema Único de Saúde, 

privilegiando as práticas de saúde sensíveis à realidade do Brasil.  

IV. Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus 

determinantes e condicionantes – modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, 

educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais. 

V. A divulgação da Política Nacional de Promoção da Saúde é de responsabilidade exclusiva do gestor 

municipal da política de saúde. 

 

Assinale a alternativa correta: 

a. A afirmação I esta correta. 

b. As afirmações II e III estão corretas. 

c. A afirmação IV esta correta. 

d. Todas as afirmações estão corretas. 

 

13. A elaboração do projeto terapêutico, ou seja, do tratamento é um processo com momentos de atuação 

individual e momentos de troca com acordo da equipe de saúde (pactuação da equipe). Os 

profissionais devem ter momentos de encontros para discutir a situação do doente, os objetivos 

terapêuticos, as propostas de intervenção e a avaliação dos resultados. Esse processo ajuda na 

compreensão e no sucesso do tratamento. 

Quanto a uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, está incorreto dizer que: 

a. Permite que a equipe, de modo ágil, visualize a situação do paciente e as fases do atendimento. 

b. Contribui para a percepção do doente e da família sobre a evolução. 

c. Contribui para o distanciamento da família ao tratamento. 

d. Reforça e aprimora as opções na abordagem da sequência saúde/doença/tratamento. 

 

14. Marque V para Verdadeira e F para Falsa. 

Na violência sexual, são indicadores físicos da criança/adolescente vítima de abuso sexual: 

I. (__) Lesões, sangramento nas áreas genitais, dificultando muitas vezes sentar e caminhar. 

II. (__) Manifestações psicossomáticas. 

III. (__) Baixa rentabilidade escolar. 

IV. (__) Incontinência urinaria e fecal. 

V. (__) Rompimento do hímen, pênis com edemas e marcas de sucção no corpo. 

 

Assinale a alternativa que apresenta o preenchimento adequado: 

a. V – F – V – V – V 
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b. V – F – F – V – V 

c. V – V – F – V – V 

d. V – F – V – V – V 

 

15. São sinais mais comuns para diagnosticar sinais de demência em idosos: 

I. (__) Perda de memória, dificuldades de executar tarefas domésticas, alterações de humor e de 

comportamento. 

II. (__) Alterações de personalidade, perda da iniciativa – passividade, desorientação no tempo e 

espaço. 

III. (__) Dificuldade para se comunicar, problemas cardíacos ou pulmonares que afetam a nutrição e 

oxigenação do cérebro, problemas com desorientação, como se perder. 

IV. (__) Apatia, depressão, ansiedade, insônia, reação a medicações e interações medicamentosas 

V. exposição a substâncias poluentes ou tóxicas agitação, perda de memória. 

 

Assinale a alternativa que apresenta o preenchimento adequado: 

a. V – V – F – F – F 

b. V - F – V – V – F 

c. V – V - V - F – V 

d. V - V – F – F – V 

 

16. Maria, uma mulher de 65 anos, procura um medico psiquiátrico, falando de vários sintomas que estava 

sentindo, como, apatia, solidão, tristeza, perda de prazer na vida, falta de apetite, irritabilidade. Sua 

vida tornou-se “sem sentido” e “sem cor” depois que perdeu o marido, há04 meses. Sua família mora 

em outra cidade e ela não teve filhos. O psiquiatra diagnosticou como depressão, e lhe receitou 

medicamento antidepressivo e um para dormir, mas encaminhou-a ao serviço de acompanhamento 

psicológico. 

 

Assinale qual das alternativas seria a conclusão correta do psicólogo. 

a. Os transtornos descritos por Maria são sintomas da idade. 

b. O psiquiatra diagnosticou o caso de Maria corretamente. 

c. Analisando o caso, Maria estaria vivendo um processo de luto. 

d. O transtorno mental era devido a causas orgânicas. 

 

17. Em ”Psicologia de grupo e análise do ego”, Freud descreve sobre a força que mantém a coesão dos 

grupos e das massas, referindo-se a uma energia ou ligações sentimentais. Esta força é: 

a. O fanatismo 

b. O amor 

c. A compaixão 

d. A auto-estima 

 

18. O Sistema Conselhos de Psicologia, composto pelos Conselhos Regionais e pelo Conselho Federal de 

Psicologia, decidiu assumir responsabilidades frente às Políticas Públicas e incluir, entre suas metas e 

estratégias, ações em relação à esta temática. As crescentes demandas da população brasileira por 

Políticas Públicas para o atendimento de suas necessidades básicas e direitos precipitaram essa 

decisão. O Sistema Conselhos não poderia omitir-se como instituição organizada da sociedade civil 

brasileira e a Psicologia, enquanto ciência e profissão, tem a obrigação de oferecer contribuições nessa 

área social e política. Na luta e no esforço de construção das Políticas Públicas, os Conselhos de 
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Controle Social são espaços importantes para a materialização das políticas. Portanto, o engajamento 

do psicólogo, não só como cidadão, mas como profissional que possui conhecimentos e instrumentos 

técnicos, é bastante valiosa. 

 

Com base na afirmação acima, assinale a alternativa correta: 

a. O profissional de psicologia precisa ter sua participação ética, crítica e articulada, o psicólogo 

pode ser um ator social importante, sensível às demandas sociais e criativo na busca de 

soluções. 

b. Psicologia e os psicólogos precisam ter a percepção da dimensão coletiva do indivíduo, com 

suas subjetividades. 

c. Ao realizar seu trabalho o psicólogo deve inspirar-se nos Direitos Humanos e na Democracia, 

para a construção das Políticas Públicas. 

d. A sua participação deve ocorrer numa perspectiva individualista, mas expressar uma 

contribuição da categoria de forma organizada politicamente, estabelecendo parcerias efetivas 

com a sociedade, em suas diferentes instâncias. 

 

19. Por mais que, para muitos, o conceito de “políticas públicas” possa parecer abstrato, elas são muito 

concretas e estão muito presentes na vida dos cidadãos brasileiros. Essas políticas são ações 

destinadas ao coletivo, ou seja, como o próprio nome sugere, ao público. Elas ocorrem em todas as 

áreas da gestão pública, como saúde, educação, moradia, transporte, assistência social, cultura etc. 

Políticas públicas configuram-se não como ações de um governo, mas políticas do Estado em sua 

interação com os movimentos do público e voltadas para o atendimento de suas demandas e 

necessidades. O que essa afirmação significa? 

a. Isso significa que as políticas que apresentarem resultados positivos devem permanecer 

independentemente da gestão que assumir o governo em determinado momento. 

b. Isso não significa que as políticas que apresentarem resultados positivos devem permanecer 

independentemente da gestão que assumir o governo em determinado momento. 

c. Isso significa que apenas gestores devem ter compromisso social, e a sociedade deve ser 

apenas conhecedora de seus direitos e deveres respeitando-os. 

d. Isso significa que as políticas que apresentarem resultados mais negativos do que positivos 

devem permanecer independentemente da gestão que assumir o governo em determinado 

momento. 

 

20. Em nossa sociedade, o trabalho é mediador de integração social, seja por seu valor econômico, seja 

pelo aspecto cultural, tendo assim, importância fundamental na constituição da subjetividade, no modo 

de vida e, portanto, na saúde física e mental das pessoas. No âmbito da ciência psicológica, o Conselho 

Federal de Psicologia (CFP), através do Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas, 

elaborou documento (Centro De Referência Técnica Em Psicologia E Políticas Públicas, 2008) no qual 

assinala que o psicólogo, independente do lugar em que esteja atuando, poderá deparar-se com 

questões do processo saúde-doença em sua relação com o trabalho. 

Entende-se que os preceitos do campo da Saúde do Trabalhador repercutem na prática profissional, 

implicando numa releitura teórica e metodológica dessa prática, proporcionando um olhar sobre o ser 

humano na relação com a sua atividade, isto é, na forma pela qual se insere no processo produtivo, 

além das condições, da organização e da divisão do trabalho. Independentemente do seu espaço de 

atuação e de quem o contrata, o psicólogo deve sempre colaborar. 
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Sendo assim, quais algumas das formas que um profissional da área da psicologia pode adotar, tendo 

em vista que ele sempre deve colaborar? 

 

I. O psicólogo pode atuar de forma interdisciplinar e em equipes multiprofissionais – com a luta 

pela vida e saúde dos humanos, inclusive em seu trabalhar. 

II. O psicólogo pode atuar levantando aspectos da organização do trabalho e identificar as 

exigências físicas e mentais. 

III. O psicólogo pode atuar inquirindo sobre a percepção do trabalhador a respeito dos riscos e 

obter informações sobre o posto de trabalho, as condições ambientais e o processo de trabalho. 

 

 

Assinale a alternativa correta: 

a. I e III estão corretas. 

b. II e III estão corretas. 

c. Todas estão incorretas. 

d. Todas estão corretas. 
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