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PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUAS DE CHAPECÓ (SC) 

ESTADO DE SANTA CATARINA 

27 DE OUTUBRO DE 2013 
 

CARGO: 

Psicólogo 
 

INSTRUÇÕES 
Este Caderno de Questões contém 40 questões, constituídas com quatro alternativas (A, B, C, D) e 
uma única resposta correta. 
Em caso de divergência de dados e/ou de defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao 
fiscal de sala. 
Você receberá juntamente com o Caderno de Questões, o Cartão Resposta, o qual deverá ser 
preenchido atentamente com Nome, Concurso (PS Águas de Chapecó-SC), Nº de Inscrição, respostas 
por questão e Assinatura. 
O Nº de Inscrição deverá ser preenchido da seguinte forma, de acordo com o exemplo abaixo: 

Nº Inscrição:  36  (exemplo de nº de inscrição) 

 

As respostas do Caderno de Questões deverão ser transcritas para o Cartão Resposta, na ordem de 
01 à 40, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de 
preenchimento abaixo: 

 
 

Formas Incorretas:  
O Cartão Resposta é o único documento válido para a correção das provas e o preenchimento 
incorreto implica a anulação da questão. Não será fornecido, em hipótese alguma, novo Cartão 
Resposta por erro de preenchimento por parte do candidato. O Cartão Resposta é insubstituível e de 
inteira responsabilidade do candidato, por isso não deve ser amassado, dobrado, rasgado ou 
rasurado.  
Durante a realização das provas não será permitida qualquer consulta a materiais, sejam didáticos 
ou eletrônicos. O candidato que for flagrado fazendo uso desses materiais estará automaticamente 
eliminado do Processo Seletivo. 
A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais de sala 
auxiliar na interpretação. 
A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, somente será 
permitida após transcorrido 01 hora do início da mesma. 
Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de Questões e o 
Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens especificados acima, 
implicará na eliminação do candidato do Processo Seletivo. 
O tempo de duração total da prova é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
Resposta. 
Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala para, 
juntamente com os fiscais de sala, conferirem os Cartões Resposta e assinarem a folha ata e o lacre 
dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 
A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Processo Seletivo, do 
presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, implicará na eliminação do 
candidato do Processo Seletivo. 
O gabarito preliminar e as provas escritas objetivas estarão disponíveis, no dia 28 de outubro de 
2013, no site www.alternativeconcursos.com.br. 
É facultado ao candidato interpor recurso contra as questões da prova escrita objetiva através do 
email recursos@alternativeconcursos.com.br, no prazo de 29 e 30 de outubro de 2013. 
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Língua Portuguesa 

 
Leia o poema de Augusto dos Anjos e responda as 
questões de 01 a 10: 
 

Versos íntimos 
Vês! Ninguém assistiu ao formidável 

Enterro de tua última quimera. 
Somente a Ingratidão - esta pantera - 

Foi tua companheira inseparável! 
Acostuma-te à lama que te espera! 

O Homem, que, nesta terra miserável, 
Mora, entre feras, sente inevitável 
Necessidade de também ser fera. 

Toma um fósforo. Acende teu cigarro! 
O beijo, amigo, é a véspera do escarro, 

A mão que afaga é a mesma que apedreja. 
Se a alguém causa inda pena a tua chaga, 

Apedreja essa mão vil que te afaga, 
Escarra nessa boca que te beija! 

 
ANJOS, Augusto dos. Obra completa. Rio de Janeiro: 

Nova Aguilar, 1994. 
 
01) O tema de muitas poesias de Augusto dos Anjos e 
que também pode ser encontrado no texto lido é: 
 
a) As chagas humanas 
b) A ineficácia do romantismo 
c) A decomposição da matéria 
d) O ceticismo em relação ao infortúnio 
  
02) Estão corretas, de acordo com o texto, exceto: 
 
a) O eu lírico abnega-se a aceitar qualquer gesto de 

feracidade. 
b) O autor faz uma associação entre a vida selvagem e a 

vida humana. 
c) Há certo ar de pessimismo perpassando o poema. 
d) O enterro do último sonho é o causador da desgraça. 
 
03) Use V para verdadeiro e F para falso de acordo com 
o soneto lido: 
 
(     ) A palavra chaga em: “Se a alguém causa inda pena 

a tua chaga,” foi empregada no sentido conotativo. 
(  ) O eu lírico admoesta o interlocutor a não ser 
solidário com as pessoas que supostamente traem a 
confiança. 
(    ) A vingança é exposta pelo autor como instintiva, o 
que acarreta no ser humano as chagas na alma. 
 
a) F - V - V 
b) V - V - F 
c) V - F - V 
d) F - V - F 
 
 

04) Para sutilmente preparar o ser humano para seu 
possível fim, o autor utilizou-se de qual recurso: 
 
a) verbos no modo imperativo 
b) pontos de exclamação 
c) poema em forma de soneto 
d) título relacionado a intimidade do homem 
 
05) “Apedreja essa mão vil que te afaga,...” VIL tem 
como sinônimo: 
 
a) abjeto 
b) sagaz 
c) irrisório 
d) motejo 
 
06) “Se a alguém causa inda pena a tua chaga,...” O 
termo em destaque classifica-se como: 
 
a) conjunção 
b) preposição 
c) advérbio 
d) adjetivo 
 
07) “Se a alguém causa,...” A justificativa para a NÃO 
ocorrência da crase no fragmento está em: 
 
a) Não ocorre crase diante de substantivos usados em 

sentido geral e indeterminado. 
b) Não ocorre crase diante de pronomes indefinidos. 
c) Não ocorre crase após o uso de um pronome pessoal. 
d) Não ocorre crase diante de pronomes que rejeitam o 

artigo A. 
 
08) “Acostuma-te à lama que te espera!” No fragmento 
os destaques correspondem respectivamente à 
ocorrência de: 
 
a) Próclise e Ênclise 
b) Mesóclise e Próclise 
c) Ênclise e Mesóclise 
d) Ênclise e Próclise 
 
09) “A mão que afaga é a mesma que apedreja.” No 
excerto a palavra MÃO é omitida, mas claramente 
compreendida. A esse recurso de linguagem chamamos 
de: 
 
a) Elipse 
b) Metáfora  
c) Pleonasmo 
d) Hipérbole 
 
10) “Vês! Ninguém assistiu ao formidável” Qual das 
assertivas abaixo apresenta erro de regência verbal em 
relação ao emprego do verbo sublinhado: 
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a) O doutor assiste o paciente todos os dias. 
b) Assiste ao advogado o dever de defender seu cliente. 
c) Paloma assistia tudo com paciência. 
d) Obviamente não lhe assistia motivo para queixa. 
 

Matemática 

 
11) Sendo y = 24 + 32 -15, então o valor de y é igual a: 
 
a) 26 
b) 37 
c) 94 
d) 24 
 
 
 
 
12) Um retângulo possui seus lados valendo 2cm e 4cm, 
então o perímetro desse retângulo em cm é de: 
 
a) 8 
b) 12 
c) 10 
d) 18 
 
 
 
 

13) A soma das frações ( ) é igual a: 

 
a)  

 

b)  

 

c)  

 

d)  

 
 
 
 
 
14) Quantos metros existem em 0,75 km? 
 
a) 35 
b) 100 
c) 750 
d) 800 
 
 
 
 

15) Um cubo possui aresta de 2cm, então o volume 
desse cubo em cm3 é de: 
 
a) 4 
b) 8 
c) 16 
d) 26 
 
 
 
16) O valor de (sen 90º + cos 180º) é igual a: 
 
a) 0 
b) 3 
c) -1 
d) -2 
 
 
 
17) A média aritmética entre os números 2; 4 e 6 é: 
 
a) 5 
b) 4 
c) 8 
d) 6 
 
 
 
18) Multiplicar um número por 0,25 é o mesmo que 
dividir esse mesmo número por: 
 
a) 2 
b) 3 
c) 8 
d) 4 
 
 
 
19) O valor de x que é solução da equação 3x - 2 = 7 é: 
 
a) 3 
b) 1 
c) 4 
d) 5 
 
 
 
20) A expressão matemática        é igual a: 
 
a) 1,5 
b) 2,5 
c) 3 
d) 5,5 
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Conhecimentos Gerais 

 
21) Acerca do Município de Águas de Chapecó (SC) 
podemos afirmar que: 
 

I. Possui uma área de 139,2Km² e localiza-se na região 
Oeste do estado. 

II. É banhado ao norte e oeste pelo rio Chapecó e ao 
sul pelo rio Uruguai. 

III. Possui elevado potencial turístico. 
 
a) Somente I e III estão corretos. 
b) Somente II e III estão corretos. 
c) Todos estão corretos. 
d) Nenhum está correto. 
 
22) A criação do Município de Águas de Chapecó (SC), 
oficializada pela Lei nº 866, ocorreu em: 
 
a) 26 de janeiro de 1963. 
b) 14 de dezembro de 1962. 
c) 09 de janeiro de 1963. 
d) 21 de outubro de 1964. 
 
23) A Copa do Mundo FIFA de 2010 foi a décima nona 
edição da Copa do Mundo FIFA de Futebol, que ocorreu 
de 11 de junho até 11 de julho. O evento foi sediado 
no(a): 
 
a) México. 
b) Inglaterra. 
c) Chile. 
d) África do Sul. 
 
24) Cinco pessoas da mesma família foram encontradas 
mortas na noite de segunda-feira, dia 5 de agosto do 
corrente ano, dentro da casa onde moravam, na 
Brasilândia, zona norte de São Paulo. Entre os mortos, 
estavam um casal de policiais militares e seu filho, 
assim como a mãe e a tia da policial. Estamos falando 
do caso da(o): 
 
a) Família Pesseghini. 
b) Motoboy Sandro Dota. 
c) Goleiro Bruno. 
d) Advogada Mércia Nakashina. 
 
25) Nos dias 13 e 14 de julho uma operação na Rocinha, 
denominada de Paz Armada, mobilizou 300 policiais 
com o objetivo de prender suspeitos de passagem pela 
polícia. Nesse dia ocorreu o desaparecimento de uma 
pessoa, cuja notícia se espalhou pelo mundo todo. 
Atualmente o caso encontra-se ainda sem solução e 
não sabe-se o paradeiro do ajudante de pedreiro: 
 
a) Antonio. 
b) Artêmio. 
c) Amarildo. 

d) Álvaro. 
 

Conteúdos Específicos 

 
26) (Lei 8.080/90) O art. 15 da Lei 8.080/90 prescreve 
que a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, 
dentre outras, as seguintes atribuções: 
 

I. definição das instâncias e mecanismos de controle, 
avaliação e de fiscalização das ações e serviços de 
saúde. 

II. administração dos recursos orçamentários e 
financeiros destinados, em cada semestre, à 
saúde. 

III. acompanhamento, avaliação e divulgação do nível 
de saúde da população e das condições 
ambientais. 

IV. organização e coordenação do sistema de 
informação de saúde. 

 
a) Somente I, II e IV estão corretos. 
b) Somente I, III e IV estão corretos. 
c) Nenhum está correto. 
d) Todos estão corretos. 
 
27) (Lei 8.080/90) A direção do Sistema Único de Saúde 
(SUS) compete participar na formulação e na 
implementação das políticas: 
 
a) de controle das agressões ao meio ambiente. 
b) de saneamento básico. 
c) relativas às condições e aos ambientes de trabalho. 
d) todas alternativas estão corretas. 
 
28) (Lei 8.080/90) A saúde é um direito fundamental do 
ser humano, devendo o __________ prover as 
condições indispensáveis ao seu pleno exercício. 
Assinale a alternativa que completa o trecho acima: 
 
a) Governo. 
b) Município. 
c) Estado. 
d) SUS. 
 
29) (Lei 8.142/90) O Sistema Único de Saúde - SUS 
contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo das 
funções do Poder Legislativo, com as seguintes 
instâncias colegiadas: 
 

I. a Conferência de Saúde. 
II. o Conselho de Saúde. 

III. o SINTE - Sistema Nacional de Tratamento 
Epidemiológico. 

 
a) Somente I e II estão corretos. 
b) Somente I e III estão corretos. 
c) Somente II e III estão corretos. 
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d) Nenhum está correto. 
 
30) (Lei 8.142/90) Os recursos do Fundo Nacional de 
Saúde - FNS serão alocados como: 
 

I. despesas de custeio e de capital do Ministério da 
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 
direta e indireta. 

II. investimentos previstos em Lei orçamentária, de 
iniciativa do Poder Executivo e aprovados pelo 
Congresso Nacional. 

III. investimentos previstos no Plano Quinquenal do 
Ministério da Saúde. 

IV. cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e 
Distrito Federal. 

 
a) Somente I, II e IV estão corretos. 
b) Somente I, III e IV estão corretos. 
c) Todos estão corretos. 
d) Nenhum está correto. 
 
31) O SUS tem desenvolvido vários projetos para 
melhoria da qualidade de atendimento dos usuários, o 
Projeto da Atenção Básica destinado à formação de 
vínculos, tem como foco identificar famílias e pessoas 
que necessitam de cuidados especiais, pessoas em 
situações de risco ou violência, portadores de 
necessidades especiais, mentais, sendo observados 
desde o cadastramento das famílias pelos agentes 
comunitários de saúde, nas visitas domiciliares pelas 
equipes de ESF e ou NASF ou em outras atividades na 
comunidade. Assinale a alternativa que corresponde a 
qual das estratégias do movimento nacional que 
objetiva especificamente a formação de vínculos: 
 
a) Sistema Unificado e Descentralizado de Saúde.  
b) Programa Assistência Integral à Saúde da Criança e 

do Adolescente.  
c) Política Nacional de Humanização (PNH). 
d) Programa SIS-PRÉNATAL. 
 
32) A LEI ORGÂNICA DA SAÚDE, dispõe sobre as 
condições para a promoção, proteção e recuperação da 
saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes, onde consta a definição da 
integralidade da assistência. Qual das alternativas 
abaixo corresponde ao enunciado acima? 
 
a) Lei nº 8.142, de 28/12/1990. 
b) Lei nº 8. 080, de 19/09/1990. 
c) Lei nº 9.313, de 13/11/1996.  
d) Lei nº 10.507, de 10/07/2002.  
 
33) Dentro das distintas, mas aproximadas correntes 
teóricas que associadas contribuem para os trabalhos 
em Saúde, destacam-se três grandes enfoques. Escolha 

uma alternativa que corresponda a essas correntes 
teóricas: 
 
a) biológica, política e cultural. 
b) psicológica, política e física. 
c) trabalho, educação e saúde. 
d) biológica, social e psicológica. 
 
34) O entendimento acerca do que seja efetivamente 
saúde é ponto de partida para determinar a interação 
entre profissional e usuário, o modo como se prestará a 
assistência em saúde. Existem duas principais 
concepções que definem essa relação, a saúde 
ampliada e a mecanicista. Marque a alternativa que 
define corretamente a concepção mecanicista: 
 
a) Os determinantes sociais, culturais, econômicos, 

políticos e a disponibilidade de acesso aos serviços 
manifestam-se no corpo biológico e no processo 
saúde/doença. 

b) Concepção pautada na saúde como ausência de 
doença e que vê o corpo como partes cujo 
mecanismo de perfeito funcionamento produz saúde. 
Caso uma parte não esteja funcionando, produz-se a 
doença.   

c) O processo de construção individual e coletiva, 
conceituando que saúde e doença são produções de 
dimensão subjetiva, ou seja, as 
“representações/significados” que os usuários 
possuem sobre os fatos e sobre a vida em si refletem 
sobre os seus comportamentos e atitudes. 

d) O processo saúde/doença explica-se pela maneira 
como a vida é vivida pelos indivíduos, os fatores sob 
seu controle ou não, condicionam a saúde dos 
usuários e das comunidades. 

 
35) Segundo o art. 2º do Código de Ética Profissional, é 
_______________ ao psicólogo: ____________ para 
serviço particular ou de outra instituição, visando 
benefício próprio, pessoas ou organizações atendidas 
por instituições com a qual mantenha qualquer tipo de 
vínculo profissional. Preencha as lacunas com os 
termos correspondentes ao CÓDIGO: 
 
a) Vedado; desviar. 
b) Permitido; encaminhar. 
c) Vedado; encaminhar. 
d) Permitido; desviar. 

 
36) “...O luto, de modo geral, é a reação à perda (real) 
de um ente querido, à perda de alguma 
abstração...embora o luto envolva graves afastamentos 
daquilo que constitui a atitude normal para com a vida, 
jamais nos ocorre considerá-lo como sendo uma 
condição patológica e submetê-lo a tratamento 
médico. Confiamos que seja superado após certo lapso 
de tempo, e julgamos inútil ou mesmo prejudicial 
qualquer interferência em relação a ele.” Observando o 
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sentido e nomenclatura, esse fragmento sobre o Luto 
esta estreitamente associado a Teoria: 
 
a) Behaviorista. 
b) Psicologia do Ego. 
c) Gestáltico. 
d) Psicanalítico. 

 
37) S. Freud diz “... desânimo profundamente penoso, a 
cessação de interesse pelo mundo externo, a perda da 
capacidade de amar, a inibição de toda a estima, a 
ponto de encontrar expressão em auto recriminação... 
culminando numa expectativa delirante de punição...”. 
O fragmento do autor refere-se a que patologia? 
 
a) Luto. 
b) Melancolia. 
c) Acting out. 
d) Bulling. 
 
38) Quais estágios de desenvolvimento cognitivo que 
trazem conceitos propostos por Piaget: 
 
a) “O desenvolvimento do indivíduo é resultado de um 

processo sócio-histórico, enfatizando o papel da 
linguagem e da aprendizagem nesse 
desenvolvimento, sendo essa teoria considerada 
histórico-social. Sua questão central é a aquisição de 
conhecimentos pela interação do sujeito com o 
meio.” 

b) O desenvolvimento da personalidade esta 
relacionado com a qualidade das experiências 
emocionais vividas nos diferentes estágios: fase oral, 
anal e fálica. 

c) Operações concretas: dos sete aos onze anos, o 
individuo consolida as conservações de número, 
substancia, volume e peso. Desenvolvem também 
noções de tempo, espaço, velocidade, ordem, 
casualidade. Organiza então o mundo de maneira 
lógica e operatória. É capaz de estabelecer 
compromissos, compreende as regras podendo ser 
fiel a elas. 

d) “Quanto mais o indivíduo vai utilizando signos, tanto 
mais vão se modificando, fundamentalmente, as 
operações psicológicas das quais ele é capaz. Da 
mesma forma, quanto mais instrumentos ele vai 
aprendendo a usar, tanto mais se amplia, de modo 
quase ilimitado, a gama de atividades nas quais pode 
aplicar suas novas funções psicológicas”. (MOREIRA, 
1999, p. 111). 

 
39) Segundo a Teoria Behaviorista de Skiner, o 
condicionamento operante considera que as 
consequências ou contingências de um comportamento 
podem influenciar a probabilidade de este ocorrer 
novamente. Baseado nisso assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 

a) Reforço negativo: Se a criança faz birra leva uma 
repreensão.  

b) Reforço Positivo: apresentação de um estímulo 
agradável após um comportamento desejado. 

c) Punição negativa: se a criança quebra o copo deixa de 
ver televisão por uma semana. 

d) Reforço positivo: se o aluno tiver boas notas ganhará 
bolsa de estudos. 

 
40) Sobre o NASF é correto afirmar: 
 
(  )  NASF pode ser formado por equipe multiprofissional 
para realização e trabalho interdisciplinar atendendo as 
especialidades: serviços de psicologia, assistência social, 
psiquiatria, fonoaudiologia, nutrição, terapeuta 
ocupacional, médico psiquiatra e demais profissionais da 
saúde. 
(  ) As equipes de NASF são formadas por profissionais 
médicos, dentistas, enfermeiras e são equipes de 
referência, essas equipes são responsáveis pelo trabalho 
de educação permanente no processo saúde-doença e 
servem de apoio às equipes de trabalho e à comunidade. 
(  ) O Núcleo de Apoio Saúde da Família NASF pode ser 
formado por cinco profissionais cumprindo 40 horas 
semanais, ou até dez profissionais com jornada semanal 
de vinte horas. 
(  ) Podem ser formados NASF1 e NASF2 sendo o NASF1 
formado por três profissionais cumprindo 40 horas 
semanais ou até seis profissionais com jornada semanal 
de 20 horas, enquanto cada NASF 2 pode ser formado 
por cinco profissionais cumprindo 40 horas semanais ou 
até 10 profissionais com jornada semanal de 20 horas.  
(  ) A equipe do NASF não pode ser subdividida, não 
pode ter número mínimo de profissionais, tendo que 
obrigatoriamente ter  o mesmo número de profissionais 
em qualquer equipe de NASF. 
 
a) V,F,V,F,F  
b) F,V,F,F,F 
c) V,V,V,F,F 
d) V,F,V,F,V 
 


