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Município de Ascurra (Processo Seletivo 03/2013) 
Data: 19/01/2014 

 

CARGO Psicólogo (33) 
  

GABARITO OFICIAL 
 

QUESTÃO ALTERNATIVA CORRETA 

01 ANULADA 

02 A 

03 A 

04 A 

05 D 

06 B 

07 C 

08 B 

09 C 

10 A 

11 B 

12 A 

13 D 

14 C 

15 A 

16 D 

17 B 

18 C 

19 D 

20 A 

 
 
  

http://www.seta.inf.br/ep_ascurra_05_2012.htm
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Município de Ascurra (Processo Seletivo 03/2013) 
Data: 19/01/2014 

  

I N S T R U Ç Õ E S 
 

1. O tempo total concedido para a resolução desta prova (Língua Portuguesa, Matemática, 
Atualidades e Conhecimentos Gerais + Conhecimentos Específicos) é de 2 (duas) horas, 
incluindo o tempo destinado ao preenchimento do cartão-resposta.  

2. Confira, no cartão-resposta, seu nome, seu número de inscrição e o cargo para a qual se inscreveu, 
conferindo com os seus dados abaixo dispostos. Estando as informações corretas, assine no local 
indicado. Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, reclame 
imediatamente ao fiscal.  

3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de 
questões, no total de 20 (vinte), está correta e se há imperfeições gráficas que possam causar 
dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.  

4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do caderno 
de prova.  

5. Cada questão objetiva é apresentada com 4 (quatro) alternativas de resposta (de “A” a “D”), das 
quais apenas 1 (uma) é correta em relação ao enunciado.  

6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta preta (preferencialmente) ou azul, as respostas da 
prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para efeito de correção. 
Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento ou 
qualquer dano causado pelo candidato.  

7. Na correção da prova objetiva será atribuída nota zero às questões não assinaladas no cartão-
resposta ou que contenham mais de uma resposta, emendas e rasuras, bem como, àquelas cuja 
resposta não coincida com o gabarito oficial.  

8. Não será permitida, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o porte e 
utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de relógios, bonés ou 
similares, óculos escuros, de livros, de anotações, de impressos ou de qualquer outro material de 
consulta.  

9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta. Você só poderá 
entregar este material e se retirar definitivamente da sua sala a partir das 09h30min (30 minutos 
após o início da prova). Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as 
respectivas provas e retirar-se do local simultaneamente.  

10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no rascunho específico para este fim, o 
qual poderá ser levado com você. A prova será disponibilizada posteriormente, junto ao gabarito 
provisório, via internet, conforme previsto em edital.  

 

 

____________________________________ 
Assinatura do Candidato(a) 

 

Número de Inscrição: 
 

Nome do(a) Candidato(a): 
 

Cargo: 
Psicólogo (33) 

http://www.seta.inf.br/ep_ascurra_05_2012.htm
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Psicólogo (33) 
 

P R O V A 
 

LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA 
 

1.  Identifique a alternativa em que há algum erro quanto ao emprego da 
conjunção ou da locução conjuntiva. 
 A. (  )  O homem chegou ao hospital cheio de balas pelo corpo; conseguiu, contudo, 

sobreviver. 
 B. (  ) O homem chegou o hospital gravíssimo; entretanto, sobreviveu. 
 C. (  ) Voto nele, porquanto é o melhor candidato. 
 D. (  ) A menos que mudemos o nosso orgulho, o nosso egoísmo vai nos separar. 

 
 
2.  Preencha adequadamente as lacunas: 

 
I – Não foi esse o jogo _____ eu vi, não foi esse o jogo _______ assisti. 
II – Voltei para buscar o pacote _______ me havia esquecido. 
III – O cargo ______ você deseja não é o cargo _____ eu desejo. 
 A. (  )  que, a que, de que, que, que 
 B. (  ) a que, de que, a que, que, que 
 C. (  ) que, de que, que, que, que 
 D. (  ) que, a que, que, que, que 

 
 
3.  A minissérie “O Tempo e o Vento”que recentemente foi exibida pela Rede Globo, 

é uma adaptação da obra de qual autor? 
 A. (  )  Érico Veríssimo 
 B. (  ) Luis Fernando Verissimo 
 C. (  ) Machado de Assis 
 D. (  ) José de Alencar 

 
 
4.  Manoel tomou emprestado R$ 240.000,00 durante 3 meses, à taxa de 60% ao 

ano. Que quantia devolveu após os 3 meses? 
 A. (  )  R$ 276.000,00 
 B. (  ) R$ 330.000,00 
 C. (  ) R$ 326.000,00 
 D. (  ) R$ 300.000,00 

 
 
5.  No estádio Mané Garrincha, 120.000 torcedores assistiram a um jogo de futebol. 

Por meio de cada uma das 6 saídas disponíveis podem passar 1.000 pessoas por 
minuto. Quanto tempo será necessário para que todas as pessoas deixem o 
estádio? 
 A. (  )  10 Minutos 
 B. (  ) 15 Minutos 
 C. (  ) 18 Minutos 
 D. (  ) 20 Minutos 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES 
 

6.  O porto catarinense administrado pelo Governo do Estado é o de: 
 A. (  )  Navegantes 
 B. (  ) São Francisco do Sul 
 C. (  ) Imbituba 
 D. (  ) Paranaguá 
 

7.  Em Abril de 2013, o Município de Ascurra esteve em festa, pois, além do 
Aniversário do Município, comemorou: 
 A. (  )  40 anos de Emancipação Política 
 B. (  ) O centenário da imigração italiana 
 C. (  ) 50 anos de Emancipação Política 
 D. (  ) Os 130 anos da imigração italiana 
 

8.  O Programa Mais Médicos faz parte de um amplo pacto de melhoria do 
atendimento aos usuários do Sistema Único de Saúde, que prevê mais 
investimentos em infraestrutura dos hospitais e unidades de saúde, além de 
levar mais médicos para regiões onde há escassez e ausência de profissionais. 
 

O Município de Ascurra aderiu ao programa, e já está atuando um profissional: 
 A. (  )  Argentino 
 B. (  ) Cubano 
 C. (  ) Paraguaio 
 D. (  ) Africano 
 

9.  O Mundo perdeu um grande líder mundial, sendo que em sua trajetória recebeu 
o prêmio Internacional Al-Gaadddafi de Direitos Humanos, em 1989: 

 A. (  )  Hugo Chaves 
 B. (  ) Margaret Thatcher 
 C. (  ) Nelson Mandela 
 D. (  ) Cory Monteith 
 
 

10.  O motivo do atual presidente dos EUA, Barack Obama, anunciou a intenção de 
bombardear o país árabe, foi devido: 

 A. (  )  A notícia utilização de armas químicas por parte do exército da Síria 
 B. (  ) A morte de Hafez al-Assad 
 C. (  ) A tomada do poder por Bashar Al-Assadr 
 D. (  ) As divergências políticas econômicas dos países 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
 

11.  “As sociedades mudam, as profissões transformam-se e isso exige, também, 
uma reflexão contínua sobre o próprio código de ética que nos orienta” (Código 
de Ética Profissional do Psicólogo, 2005). Assinale a alternativa incorreta tendo 
em vista seus conhecimentos sobre o Código de Ética Profissional do Psicólogo: 
 A. (  )  O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e 

historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. 

http://www.brasilescola.com/geografia/siria.htm
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 B. (  ) Ao psicólogo é permitido induzir a convicções políticas e religiosas quando do 
exercício de suas funções profissionais somente ao tratar-se de convicções 
legais e majoritárias. 

 C. (  ) O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da 
população às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços 
e aos padrões éticos da profissão. 

 D. (  ) O psicólogo deverá prestar serviços profissionais em situações de calamidade 
pública ou de emergência, sem visar benefício pessoal. 

 
 

12.  De acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo de 2005, ao psicólogo 
é permitido, EXETO: 
 A. (  )  Prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a serviços de atendimento 

psicológico cujos procedimentos, técnicas e meios não estejam regulamentados 
ou reconhecidos pela profissão. 

 B. (  ) Realizar atendimento não eventual de criança, adolescente ou interdito com 
autorização de ao menos um de seus responsáveis. 

 C. (  ) Assegurar a qualidade dos serviços oferecidos independentemente do valor 
acordado. 

 D. (  ) Participar de greves ou paralisações, garantindo que as atividades de 
emergência não sejam interrompidas. 

 

 

 

13.  “Dispõem o art. 196 e seguintes da Constituição Federal que a saúde é direito de 
todos e dever do Estado, garantido mediante políticas públicas e de acesso 
universal. São de relevância pública as ações e serviços que compõem uma rede 
no âmbito de um Sistema Único de Saúde (SUS), com participação da 
comunidade”. (IV Conferência Nacional de Saúde Mental – Intersetorial Por uma 
IV Conferência Antimanicomial: contribuições dos usuários / Conselho Federal 
de Psicologia. Brasília: CFP, 2010. 46 p.). Considerando essa temática, analise as 
assertivas a seguir: 
 

I. O arcabouço legal – que trata da saúde mental das crianças, adolescentes, 
jovens e idosos – ainda carece de ser efetivado pelos entes políticos da 
federação e pelo sistema jurídico. 
II. O poder executivo, das três esferas da federação, já deu a devida prioridade 
ao assunto nos seus orçamentos, prevendo os recursos necessários para 
instrumentalizar uma rede comunitária de serviços que venha a substituir os 
hospitais psiquiátricos. 
III. A rede – que integra a política nacional de Saúde Mental instituída pela Lei 
nº 10.216/2001 e é instrumentalizada por portarias do Ministério da Saúde – 
está formada pelos Centros de Atenção Psicossocial (Caps), Residências 
Terapêuticas, Centros de Convivência, Serviços de Saúde Mental, Emergências 
Psiquiátricas em Hospital Geral e atendimento em saúde mental na rede básica 
de saúde. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 A. (  )  Todas as assertivas estão incorretas. 
 B. (  ) Somente as assertivas I e II estão corretas. 
 C. (  ) Somente a assertiva III está correta. 
 D. (  ) Somente as assertivas I e III estão corretas. 
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14.  Processo de transformação da política de assistência em saúde mental iniciado 
há cerca de 20 anos, a partir fundamentalmente da mobilização e da construção 
de um movimento social que apontava a necessidade e a possibilidade de uma 
sociedade sem manicômios. O texto refere-se a que movimento? 
 A. (  )  Sistema Único de Saúde 
 B. (  ) Luta Manicomial 
 C. (  ) Reforma Psiquiátrica 
 D. (  ) Sistema Único da Assistência Social 

 

 

15.  Analise as assertivas abaixo: 
 

I. A política pública de saúde mental, também denominada reforma psiquiátrica, 
assegurada em lei, arduamente alcançada pelo movimento social, produziu uma 
rede de serviços substitutivos ao hospital psiquiátrico, abertos e comunitários. 
II. Contando com a rede de serviços substitutivos, pessoas portadoras de 
sofrimento psíquico não são mais internadas em hospitais psiquiátricos no 
Brasil. 
III. A circulação dos processos envolvendo a questão da saúde mental, seja no 
campo penal ou civil, é tema candente, mas irrelevante dentro do sistema 
jurídico brasileiro. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 A. (  )  Somente a assertiva I está correta. 
 B. (  ) Somente as assertivas I e II estão corretas. 
 C. (  ) Somente as assertivas II e III estão corretas. 
 D. (  ) Todas as assertivas estão corretas. 

 

 

16.  O estudo do desenvolvimento do ser humano constitui uma área do 
conhecimento da Psicologia. Responda a questão a seguir considerando seus 
conhecimentos sobre o tema. 
 

Pode-se dizer que o "sujeito epistêmico" protagoniza o papel central do seu 
modelo, pois a grande preocupação da teoria é desvendar os mecanismos 
processuais do pensamento do homem, desde o início da sua vida até a idade 
adulta. Nesse sentido, a compreensão dos mecanismos de constituição do 
conhecimento equivale à compreensão dos mecanismos envolvidos na formação 
do pensamento lógico, matemático. 
 

O texto versa sobre o modelo: 
 A. (  )  De Skinner 
 B. (  ) De Heidegger 
 C. (  ) De Freud 
 D. (  ) De Piaget 

 

 

17.  Políticas sociais recentes como o Sistema Único de Saúde (SUS) e o Sistema 
Único de Assistência Social (SUAS) vêm gerando importantes campos de 
trabalho para os psicólogos em todo o país. Sobre esse tema, assinale a 
alternativa falsa: 
 A. (  )  O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) é o principal equipamento 

de desenvolvimento dos serviços socioassistenciais da Proteção Social Básica. 
 B. (  ) Centro de Referência da Assistência Social é uma unidade do terceiro setor 

localizada em áreas com maiores índices de vulnerabilidade e risco social, 
destinada ao atendimento psicossocial de famílias. 



 

 

Rua Beija Flor, 1002 – Sala 1 – Bairro Bombas – Bombinhas – SC – CEP: 88215-000 
Telefone: (47)3209-5395 || e-mail: contato@etnubes.com.br.br || site: http://www.etnubes.com.br 

Nubes Tecnologia e Serviços Ltda. 
CNPJ: 18.398.197/0001-24 

 

Bombinhas-SC 

Folha 7 de 8 
 

 C. (  ) O Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) é o lugar que possibilita o 
primeiro acesso das famílias aos direitos socioassistenciais e, portanto, à 
proteção social, sendo porta de entrada dos usuários da política de assistência 
social para a rede de Proteção Básica e referência para encaminhamentos à 
Proteção Especial. 

 D. (  ) O CRAS desempenha papel central no território onde se localiza ao constituir a 
principal estrutura física local, cujo espaço físico deve ser compatível com o 
trabalho social com famílias que vivem no seu território de abrangência e conta 
com uma equipe profissional de referência. 

 

 

18.  Leia atentamente analisando as seguintes assertivas: 
 

I. A inserção do psicólogo nos Centros de Referência da Assistência Social 
(CRAS) vem a ser uma grande evolução transformadora na forma de atuação, 
desde a regulamentação da profissão no ano de 1962, que consegue afastar-se 
de um trabalho meramente clínico e elitizado para um trabalho que visa o social 
e o comunitário. 
II. O Sistema Único da Assistência Social (SUAS) é uma Política Pública da 
Seguridade Social, extremamente recente, que está em processo contínuo de 
construção. 
III. As ações do SUAS encontram-se organizadas em três níveis de 
complexidade: a proteção social básica, a proteção social especial e a proteção 
social excepcional. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 A. (  )  Somente a assertiva I está correta. 
 B. (  ) Somente a assertiva III está correta. 
 C. (  ) Somente as assertivas I e II estão corretas. 
 D. (  ) Todas as assertivas estão corretas. 

 

 

19.  A Psicologia do Desenvolvimento Humano constitui um importante e abrangente 
campo de estudo no âmbito da Psicologia. Analise as assertivas seguintes, que 
tratam sobre essa temática: 
 

I. Em torno da figura do idiota ou “débil mental” se desenvolveu um debate 
ligado à impossibilidade de tratamento pelo método moral – posição de Jean 
Itard – e a aposta na melhora a partir do método clínicopedagógico, posição 
elaborada pelo francês Pinel. 
II. A partir de 1943, os conceitos de Transtorno do Espectro do Autismo, psicose 
e esquizofrenia se confundiram e foram usados de maneira intercambiável 
durante muitos anos, o que atualmente foi superado. 
III. A partir dos anos 1980, as concepções psicanalíticas sobre o Transtorno do 
Espectro do Autismo passaram também a ser produzidas pelas escolas francesas 
de inspiração lacaniana, cuja vertente se baseia em uma visão estrutural da 
constituição do sujeito e em uma relação onde o sujeito deve ser analisado na 
lógica em que se articulam a linguagem e o corpo. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 A. (  )  Todas as assertivas estão corretas. 
 B. (  ) Todas as assertivas estão incorretas 
 C. (  ) Somente a assertiva III está correta. 
 D. (  ) Somente as assertivas II e III estão corretas. 
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20.  Sobre o Código de Ética Profissional do Psicólogo de, 2005, responda a questão 
a seguir: 
 

As transgressões dos preceitos do Código constituem infração disciplinar com a 
aplicação das seguintes penalidades, na forma dos dispositivos legais ou 
regimentais, EXETO: 
 A. (  )  Suspensão do exercício profissional, por até 90 (noventa) dias, ad referendum 

do Conselho Federal de Psicologia. 
 B. (  ) Censura pública. 
 C. (  ) Cassação do exercício profissional, ad referendum do Conselho Federal de 

Psicologia. 
 D. (  ) Multa Pecuniária. 

  
  




