ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORLEANS
CONCURSUL ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2011.

CADERNO DE PROVA ESCRITA
CARGO: PSICÓLOGO DO NASF

Nº de Inscrição Nome do Candidato

SETEMBRO DE 2011.
INSTRUÇÕES
* PREENCHA A TABELA ACIMA COM SEU NÚMERO DE INSCRIÇÃO E NOME
COMPLETO
* Duração da prova será de 03 horas, compreendidas entre as 09:00 hs e 12:00 hs.
I

-

Para fazer a prova você usará:

a) Este caderno de prova;
b) Um cartão-resposta.
II
Verifique no caderno de prova se constam todas as questões e se há falta ou
imperfeições gráficas que lhe causem dúvidas. Qualquer reclamação só será aceita durante os 20
minutos iniciais da prova.
III
O caderno de prova conterá 25 questões de múltipla escolha com até cinco
alternativas (“a” a “e”), sendo:
Questões de nº 01 a 05 - 1ª Prova: Português
Questões de nº 06 a 10 - 2º Prova: Conhecimentos Gerais
Questões de nº 11 a 25 - 3º Prova: Conhecimentos Específicos
IV
As questões deverão ser elaboradas no caderno de prova e após transferidas ao
CARTÃO RESPOSTA, onde você deverá preencher o espaço quadriculado, que representa a
resposta da questão, com caneta esferográfica azul ou preta.
V
O CARTÃO RESPOSTA não poderá ser assinado pelo candidato e nem estar
rasurado, sob pena de desclassificação do Concurso.
VI
Ao terminar a prova, o candidato deve entregar ao fiscal o caderno de prova
completo, juntamente com o CARTÃO RESPOSTA.
VI
Durante a prova, não se admite que o candidato se comunique com outros
candidatos, efetue empréstimos ou pratique atos contra as normas ou a disciplina. Utilize o
verso do caderno de prova como rascunho. Não é permitido o uso de calculadoras. A fraude,
indisciplina, e o desrespeito aos fiscais são faltas que eliminam o candidato.
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CARGO: PSICÓLOGO DO NASF
QUESTÕES DE PORTUGUÊS
1. “Mar, belo mar selvagem
Das nossas praias solitárias.”
a)
b)
c)
d)
e)

O adjetivo concorda em gênero com o substantivo a que se refere.
O substantivo concorda em gênero e número com o adjetivo a que se refere.
O adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo a que se refere.
O adjetivo concorda em número com o substantivo a que se refere.
Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

2. Em qual das alternativas os dois pontos estão sendo usados corretamente?
a)
b)
c)
d)
e)

São sentimentos essenciais na vida: amor, respeito, espírito de luta e solidariedade.
O presidente insistiu nisto: que todos colaborassem.
Deus disse: “Crescei e multiplicai-vos e dominai a terra”.
As alternativas a, b e c estão corretas.
Somente as alternativas a e c estão corretas.

3. Assinale a alternativa em que o uso da crase está correto:
a)
b)
c)
d)
e)

Puseram-se à discutir no bar.
Escreva à lápis.
Voltaram à casa ao anoitecer.
De Curitiba fomos à Santa Catarina.
De Fortaleza voltamos à Bahia.

4. Analise as frases e assinale a que não apresenta vício de linguagem:
a)
b)
c)
d)
e)

Esse servidor jamais ganhou uma promoção.
Esse servidor nunca ganhou uma promoção.
Quanto se paga por cada equipamento?
Nenhuma das alternativas anteriores está correta.
Todas as alternativas estão corretas.

5- Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas:
Se _______________ o material necessário, anotaremos tudo que vocês ___________________
no dia em que nos ______________ novamente.
a)
b)
c)
d)
e)

obtivermos – propuseram – virmos
obtivermos – propuzeram – veremos
obtermos – propuserem – vermos
obtermos – proporem – virmos
Nenhuma das alternativas está correta.
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS
06. Giuseppe Garibaldi foi um dos líderes que inspirou ideologicamente a Revolução Farroupilha, a qual
chegou a expandir-se pelo litoral brasileiro onde em uma cidade catarinense foi proclamada a Republica
Juliana. A Guerra do Contestado atingiu seu auge na cidade catarinense de:
a)
b)
c)
d)
e)

Blumenau.
Laguna.
Imbituba.
Tubarão.
Nenhuma das anteriores.

07. Conforme disposto na Constituição Federal, é incorreto afirmar que ao servidor público da administração
direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições:
a) tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou
função.
b) investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, não sendo-lhe facultado
optar pela sua remuneração.
c) investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu
cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, e, não havendo
compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior.
d) em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço será
contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento.
e) para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como se
no exercício estivesse.
08. Antes de conquistar sua emancipação político-administrativa, Orleans pertencia ao Município de:
a)
b)
c)
d)
e)

Criciúma.
Urussanga.
Tubarão.
Lauro Muller.
Laguna.

09. Pela Lei Estadual nº 981, de 30 de agosto de 1913 foi criado o Município de Orleans. Na época, o
Governador do Estado de Santa Catarina era:
a)
b)
c)
d)
e)

Vidal Ramos.
Lauro Muller.
Hercílio Luz.
Nereu Ramos.
Adolfo Konder.

10. O Município de Orleans pertence à Associação dos Municípios da Região Carbonífera (AMREC), a qual
é formada pelos Municípios de:
a) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Meleiro,
Treviso e Urussanga.
b) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro da
Siderópolis, Treviso e Urussanga.
c) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro da
Sangão, Treviso e Urussanga.
d) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Meleiro,
Tubarão e Urussanga.
e) Cocal do Sul, Criciúma, Forquilhinha, Içara, Lauro Muller, Morro da
Siderópolis, Tubarão e Urussanga.

Nova Veneza, Orleans, Sangão,
Fumaça, Nova Veneza, Orleans,
Fumaça, Nova Veneza, Orleans,
Nova Veneza, Orleans, Sangão,
Fumaça, Nova Veneza, Orleans,
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QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. De acordo com o Código de Ética Profissional dos Psicólogos, resolução CFP n° 002/87 de 15 de agosto
de 1987, é vedado ao psicólogo:
a) Prestar serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem visar benefício
pessoal.
b) 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.
c) Atender, em caráter não eventual, a menor impúbere ou interdito, sem conhecimento de seus
responsáveis.
d) Em caso de demissão ou exoneração, o psicólogo deverá repassar todo o material ao psicólogo que vier a
substituí-lo.
e) O psicólogo, quando participar de greves ou paralisações, garantirá que as atividades de emergência não
sejam interrompidas.
12. Sobre o sigilo profissional (resolução CFP n° 002/87), é correto afirmar que:
a) Se o atendimento for realizado por psicólogo vinculado a trabalho multiprofissional numa clínica,
empresa ou instituição ou a pedido de outrem, só poderão ser dadas informações a quem as solicitou, a
critério do profissional, dentro dos limites do estritamente necessário aos fins a que se destinou o exame.
b) O psicólogo remeterá informações confidencias a pessoas ou entidades que não estejam obrigadas ao
sigilo por Código de Ética ou que, por qualquer forma, permitam a estranhos o acesso a essas informações.
c) Qualquer pessoa poderá ser informada dos resultados dos exames realizados pelo profissional psicólogo.
d) A quebra do sigilo profissional entre psicólogo e paciente não é permitido em hipótese alguma.
e) Todas as alternativas acima estão corretas.
13. Conforme Moreno afirma, o “Psicodrama pode ser definido como o método que penetra a verdade da
alma através da ação”. O método psicodramático utiliza-se, principalmente de cinco instrumentos:
a)
b)
c)
d)
e)

Palco ou cenário, egos-auxiliares, cadeiras, mesas e almofadas.
Sala, diretor terapêutico, paciente, público e convidados.
Cenário, protagonista, diretor terapêutico, egos-auxiliares e público.
Id, Egos-auxiliares, superego, terapeuta e paciente.
Nenhuma das alternativas.

14. Relacione a coluna da esquerda, contendo precursores de linhas psicológicas, com suas respectivas
teorias:
A - Freud
B - Pavlov
C - Piaget
D - Wundt
( ) Partiu de dois pontos fundamentais para criar sua teoria: o inconsciente e a sexualidade.
( ) Demonstrou como foram criadas as respostas condicionadas, abrindo caminho para a Psicologia do
estímulo-resposta.
( ) Sua teoria é interacionista porque acredita que o sujeito se constrói através da interação dele com o
mundo e do mundo com o sujeito, ao mesmo tempo.
( ) Criou o primeiro laboratório formal para pesquisa em psicologia.
a)
b)
c)
d)
e)

B, A, C, D
C, D, B, A
B, C, D, A
A, B, D, C
A, B, C, D
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15. Piaget dividiu em quatro níveis o desenvolvimento cognitivo. Tais níveis se sucedem numa seqüência
constante nos sujeitos da experiência, cada uma pode ser caracterizada por uma estrutura de conjunto (e não
apenas por propriedade dominante) e as estruturas, de acordo com a sua seqüência de desenvolvimento,
reciprocamente se integram. Baseado nas faixas etárias dos quatro níveis de desenvolvimento de Piaget,
relacione as colunas abaixo:
A - Sensório-motor.
B - Pré- operatório.
C - Operações concretas.
D - Operações formais.
(
(
(
(

) dos 11 ou 12 anos em diante
) 1 ano e meio aos 7 anos
) do nascimento a 1 anos e meio ou 2 anos
) dos 7 anos aos 11 anos

a)
b)
c)
d)
e)

C, B, A, D
D, B, A, C
A, B, C, D
D, C, A, B
B, A, D, C

16. “Fundamenta-se no pressuposto de que as emoções, comportamentos e reações fisiológicas estão
diretamente ligados à forma como o indivíduo avalia suas experiências no mundo. Esta teoria utiliza técnicas
específicas que visam à modificação dos padrões de pensamentos e crenças disfuncionais que causam ou
mantêm sofrimento emocional e/ou distúrbios psicológicos no indivíduo (Araújo, Cristiane Figueiredo;
Shinihara, Helene, 2002)”. Assinale a alternativa que representa a citação anterior:
a)
b)
c)
d)
e)

Psicanálise.
Teoria Sistêmica.
Teoria cognitiva-comportamental.
Gestalt.
Psicodrama.

17. De acordo com o DSM-IV, assinale a alternativa que apresenta os principais sintomas da esquizofrenia:
a) Delírios, alucinações, discurso desorganizado, embotamento afetivo e prejuízo social.
b) Sintomas catatônicos, tristeza profunda e perfeccionismo.
c) Medo de morrer ou ficar louco, palpitações e rítmico cardíaco acelerado, ansiedade além do normal e
delírios.
d) Preocupação com detalhes, alucinações, auto-estima elevada e timidez.
e) As alternativas A, C e D estão corretas.
18. Sobre o Transtorno da Personalidade Obsessiva-Compulsiva, assinale a alternativa incorreta:
a) Preocupam-se com regras, normas, organização e detalhes. Apresentam, freqüentemente, um ótimo
senso de humor. Optam por uma obediência rígida às regras, porém ainda são capazes de tolerar alguns
deslizes.
b) Preocupação com detalhes, regras, listas, ordem, organização ou horários, a ponto de perder o objetivo
principal da atividade.
c) Incapacidade de desfazer-se de objetos usados ou inúteis, mesmo quando não tem valor sentimental.
d) Relutância em delegar tarefas ou em trabalhar em conjunto com outras pessoas a menos que estas se
submetam a seu modo de fazer as coisas.
e) Excessiva conscienciosidade, escrupuloso e inflexibilidade em assuntos de moralidade, ética ou valores.
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19. Sobre os Transtornos de Personalidade, o DSM-IV define: “traços de personalidade como padrões
duradouros de percepção, formas de se relacionar e pensar sobre si mesmo e o ambiente, que se exibem em
ampla gama de contextos sociais e pessoais importantes. É somente quando os traços de personalidade são
inflexíveis e mal-adaptativos, causando comprometimento funcional significativo ou sofrimento subjetivo,
que se constituem em ‘transtorno de personalidade’”. Assinale as frases abaixo com V, se forem verdadeiras
e F, se forem falsas:
(

(
(

(
(

a)
b)
c)
d)
e)

) Transtorno de personalidade paranóide: desconfiança patológica; suspeita de estar sendo explorado,
prejudicado ou enganado pelos outros; dúvidas acerca da lealdade ou confiabilidade de amigos ou
colegas.
) Transtorno de personalidade anti-social: padrão invasivo de desrespeito e violação dos direitos dos
outros; presença de ansiedade; incapacidade de se relacionar socialmente.
) Transtorno da personalidade Borderline: instabilidade nos relacionamentos interpessoais, autoimagem, e afetos; acentuada impulsividade; oscilações de humor; comportamento altamente
imprevisível; atos destrutivos e mutilações.
) Personalidade Histriônica: busca de atenção; exagero em pensamentos e sentimentos; comportamento
sedutor em ambos os sexos.
) Personalidade Narcisista: apresentam necessidade de admiração; consideram-se especiais e esperam
um tratamento especial; não sabe lidar com críticas; ambiciosos; demonstram verdadeira empatia e
solidariedade pelas outras pessoas.
V, V, F, V e F
F, V, V, F e V
V, V, V, F e V
V, F, V, V e F
F, F, V, V e V

20. A respeito dos Transtornos Bipolares, escolha a alternativa correta:
a) Os Transtornos Bipolares são divididos em Transtorno Bipolar I, Transtorno Bipolar II e Transtorno
Bipolar III.
b) O Transtorno Bipolar I é diferenciado do Transtorno Depressivo Maior e Transtrono Distímico pela
história de pelo menos um episódio maníaco ou episódio misto durante a vida.
c) O Transtorno Bipolar I é diferenciado do Transtorno Bipolar II pela presença de um ou mais episódios
hipomaníacos.
d) No Transtorno Ciclotímico não há períodos de sintomas hipomaníacos.
e) Todas as alternativas estão incorretas.
21. Relacione as colunas abaixo:
A - Anorexia nervosa
B - Bulimia nervosa
( ) Recusa a manter o peso corporal em um nível igual ou acima do mínimo normal adequado à idade e à
altura.
( ) Ingestão, em um período limitado de tempo, de uma quantidade de alimentos definitivamente maior do
que a maioria das pessoas consumiria durante um período similar e sob circunstâncias similares.
( ) Um sentimento de falta de controle sobre o comportamento alimentar durante o episodio (por ex. um
sentimento de incapacidade de parar de comer ou de controlar o que ou quanto está comendo).
( ) Medo intenso de ganhar peso ou de se tornar gordo, mesmo estando com peso abaixo do normal.
a)
b)
c)
d)
e)

B, B, A, A.
A, A, B, A.
B, B, B, A.
A, A, A, B.
A, B, B, A.
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22. Partindo do princípio da existência das funções psíquicas, assinale V (verdadeira) ou F (falsa) nas frases
abaixo:
(
(

(

) A sensação é definida como sendo a estimulação dos órgãos do sentido.
) Os três principais processos envolvidos na memória são: codificação (registrando a informação),
armazenagem (mantendo-a) e recuperação (recuperando-a).
) A linguagem consiste em símbolos que contém significados, sem regras para combinar aqueles
símbolos que podem ser usados para gerar uma infinita variedade de mensagens.
) Percepção é seleção, organização e interpretação do impulso sensorial.

a)
b)
c)
d)
e)

F, F, V, V
F, V, F, V
V, V, F, V
F, F, F, V
F, V, V, F

(

23. Relacione os autores com suas devidas teorias:
A - John B. Watson
B - Freud
C - Carl Rogers
D - J. L. Moreno
E - Frederick Perls
a)
b)
c)
d)
e)

(
(
(
(
(

) Behaviorismo
) Psicanálise
) Terapia Centrada na Pessoa
) Psicodrama
) Gestalt

A, B, C, D, E
B, A, D, C, E
C, A, D, E, B
E, D, A, C, B
A, D, C, E, B

24. Sobre a Gestalt de Perls, assinale a incorreta:
a) A terapia baseada na Gestalt consiste em analisar a estrutura do passado infantil do paciente, o complexo
de Édipo e seus sonhos atuais.
b) A Gestalt argumenta que é precisamente na fronteira de contato, o local de encontros entre self e outro e
de afastamentos para ambos, que a psicologia pode explicar melhor, e os psicoterapeutas presenciar
melhor e reportar aos pacientes a responsabilidade que as pessoas têm em moldar sua própria existência.
c) O self é a fronteira-de-contato em funcionamento; sua atividade é formar figuras e fundos.
d) A awareness não é uma reflexão sobre o problema, mas ela é própria uma integração criativa deste.
e) Em toda e qualquer investigação biológica, psicológica ou sociológica temos de partir da interação entre
organismo e seu ambiente.
25. “Freud dividiu a estrutura da personalidade em três componentes e via o comportamento de uma pessoa
como o resultado das interações entre estes três componentes” (Weiten, 2002). Com base na informação
anterior, marque a alternativa incorreta:
a) O Id é o componente primitivo e instintivo da personalidade e funciona segundo o princípio do prazer.
b) O superego é o componente da personalidade que incorpora os padrões sociais sobre o que representa o
certo e o errado.
c) O ego é o componente da personalidade que toma as decisões e funciona conforme o princípio da
realidade.
d) O ego é o componente que fica mais inconsciente e de difícil acesso ao indivíduo.
e) Todas as alternativas estão incorretas.
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