
CONCURSO PÚBLICO 

MUNICÍPIO DE RIO DO SUL – SC 

PSICÓLOGO 

ENSINO SUPERIOR 

CADERNO DE PROVAS 

 

Nome: Assinatura: Nº da inscrição 

   
 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

01 – PREPARAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA 

A) Em cima da carteira você deve ter apenas a caneta, lápis, borracha, o caderno de provas e o cartão resposta; poderá 

também ter copo ou garrafa de água. Bolsa, aparelhos eletrônicos, relógio, devem ser colocados no chão. 

B) Confira o Caderno de Provas que você recebeu e veja se é a prova para o cargo que se inscreveu e se está completa, 

com todas as folhas colocadas na ordem correta.  Confira também o Cartão Resposta. Verifique se tem o seu nome e se 

o número de inscrição está correto. 

C) A prova contém 40 perguntas com questões objetivas, com 04 alternativas de resposta, sendo apenas uma delas a 

CORRETA. 

 

02 – COMO FAZER A PROVA 

A) Somente inicie a prova no momento em que receber a autorização da equipe de fiscalização.  

B) Somente preencha o Cartão Resposta depois de ter todas as questões respondidas e assinaladas no Caderno de 

Provas.  

C) O Caderno de Provas poderá ser rasurado e feitas todas as anotações que você precisar. Mas o Cartão Resposta não 

poderá ser alterado ou conter rasuras. 

D) Para o preenchimento do Caderno de Provas você poderá utilizar lápis e borracha. 

E) Para o preenchimento do Cartão Resposta você deverá utilizar caneta esferográfica de cor azul ou preta. 

F) Em sendo o Cartão Resposta, de LEITORA ÓTICA, o espaço para assinalar a resposta (retângulo) deverá ser totalmente 

preenchido, a exemplo do Cartão de Loteria (mega-sena). 

G) Depois do preenchimento do Cartão Resposta, entregue-o, juntamente com o Caderno da Prova, à Equipe de 

Fiscalização. 

H) A prova terá duração de três horas. 

 

03 – É TERMINANTEMENTE PROIBIDO 

A) Falar com outros candidatos durante a prova. 

B) Retirar-se da sala sem acompanhamento de um dos fiscais. 

C) Entregar o Caderno de Provas e se retirar da sala, antes de 1 (uma) hora após o início da prova. 

   

Transcreva abaixo as suas respostas, 

dobre na linha pontilhada e destaque cuidadosamente 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _ _ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
  
1- A única frase em que o a deve receber um acento 
grave é: 
A) Esta notícia é igual a que ouvimos. 
B) Vamos a Roma e de La diretamente a Lisboa. 
C) As crianças se retiraram uma a uma. 
D) De segunda a sexta houve expediente normal. 
 
2- A única frase em que não há crase é: 
A) À noite gosto muito de ler. 
B) Ele fez uma promessa à Nossa Senhora de Fátima. 
C) O réu dirigiu-se à sala do Júri. 
D) Referiu-se àquilo que viu.  
 
3- Assinale a concordância falha: 
A) Vinte por cento dos alunos foram reprovados. 
B) Um quinto dos bens cabem ao menor. 
C) A maioria dos restaurantes estavam fechados. 
D) Um bando de papagaios pousaram na árvore. 
 
4- Assinale a alternativa em que há emprego 
incorreto entre mal e mau: 
A) Chegamos ao local, muito mau-cheiroso. 
B) Ele caiu de mau jeito. 
C)De um mau espera-se todo mal. 
D) Mau fazer é substantivação de fazer mal. 
 
5- Assinale a alternativa em que o plural está 
errado: 
A) Corrimãos, guarda-chuvas 
B) Noves, empadinhas 
C) Balãozinhos, cidadãos 
D) Amores-perfeitos, guardas-noturnos 
 
6-   Assinale a palavra cuja grafia está incorreta: 
A) Obcessão 
B) Deslizar 
C) Vazar 
D) Espontâneo 
 
7- A morfologia, segundo a Nomenclatura 
Gramatical Brasileira, trata da: 
A) Palavra, sua estrutura, forma e classificação 
B) Palavra, forma, classe e significação 
C) Formação, derivação e estrutura das palavras 
D) Estrutura, formação, flexões e classificação das 
palavras 
 
8- Assinale a alternativa com erro de concordância: 
A) Faltam fazer dois testes 

B) Faltam dois testes 
C) Retirou-se ele e seus amigos 
D) Vossa Senhoria é bondoso 
 
9- O romance A Hora dos Ruminantes, obra 
importante da Literatura Brasileira Contemporânea, 
foi escrita por: 
A) Dinah Silveira de Queiroz 
B) Antônio Olavo Pereira 
C) José J. Veiga 
D) João Guimarães Rosa 
 
10- Antônio Carlos Callado foi jornalista, romancista, 
teatrólogo e ensaísta contemporâneo. Uma de suas 
principais obras é o romance: 
A) A madona de Cedro 
B) A Estrela Sobe 
C) Rua do Sol 
D) Corpo Vivo 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11- O atual Presidente da Câmara Municipal de 
Vereadores de Rio do Sul é o Vereador: 
A) Dionísio Maçaneiro 
B) Mário Miguel 
C) José Eduardo Rothbarth Thomé 
D) Roberto Schulze 
 
12- Os atuais Senadores da República pelo Estado de 
Santa Catarina são: 
A) Luiz Henrique da Silveira e Paulo Bauer 
B) Luiz Henrique da Silveira, Cacildo Maldaner e 
Paulo Bauer 
C) Jorge Bornhausen, Luiz Henrique da Silveira e 
Paulo Bauer 
D) Luiz Henrique da Silveira e Cacildo Maldaner 
 
13- O Presidente da República, quando da eclosão 
do movimento revolucionário deflagrado em 31 de 
março de 1964 era: 
A) Jânio Quadros 
B) Juscelino Kubitscheck 
C) João Goulart 
D) Leonel de Moura Brizola 
 
14- A Lei dos Sexagenários foi promulgada em: 
A) 28 de setembro de 1885 
B) 28 de setembro de 1888 
C) 13 de maio de 1885 
D) 13 de maio de 1888 
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15- O livro Ágape do Padre Marcelo Rossi é o mais 
novo campeão de vendas em todo o Brasil. Assinale 
a alternativa que representa a origem do significado 
da palavra ágape: 
A) Amor Eterno 
B) Esmola entre os primeiros cristãos 
C) Qualquer refeição comunitária 
D) Banquete 
 
16- Assinale a alternativa que não representa uma 
das competências do Município de Rio do Sul, 
segundo o Artigo 5º da Lei Orgânica em vigor: 
A) Elaboração do plano plurianual 
B) Elaboração da lei das diretrizes orçamentárias 
C) A instituição e arrecadação dos seus tributos 
D) Manter o serviço de transporte coletivo 
 
17- De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Rio do Sul, a implementação de emendas a Lei 
Orgânica compete: 
A) Ao Poder Executivo Municipal 
B) Ao Prefeito Municipal com a aprovação da Câmara 
de Vereadores 
C) Exclusivamente à Câmara Municipal de Vereadores 
D) Por iniciativa da comunidade riosulense 
 
18- O índice de desenvolvimento social de Rio do 
Sul, segundo classificação SDM/SC é: 
A) Médio 
B) Baixo 
C) Alto 
D) Muito alto 
 
19- O ponto mais alto do território de Rio do Sul é: 
A) Serra do Mar 
B) Serra do Mirador 
C) Serra do Alto vale 
D) Serra do Miramar 
 
20- Ele morreu recentemente e foi escritor, poeta, 
desenhista, jornalista, humorista, tradutor, 
dramaturgo e cenografista. Seu nome é: 
A) Chico Anysio 
B) Millôr Fernandez 
C) Antônio Tabucdhi 
D) João Mineiro 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 

21- Para Skinner, os comportamentos são 

selecionados através de três níveis de seleção. Qual 

a alternativa correta:  

A) 1 - Nível Filogenético, 2 – Nível Genético, 3 – Nível 

Cultural 

B) 1 - Nível Filogenético, 2 - Nível Ontogenético, 3 - 

Nível Cultural. 

C) 1 – Nível Catártica, 2 – Nível Independência, 3 – 

Nível Cultural 

D) 1 – Nível Catártica, 2 - Nível Ontogenético, 3 - 

Nível Cultural 

 

22- O Behaviorismo Clássico apresenta a Psicologia 

como um ramo puramente objetivo e experimental 

das ciências naturais. A finalidade da Psicologia 

seria: 

A) Prever e controlar o comportamento de todo e 

qualquer indivíduo 

B) Prever e  não controlar o comportamento de todo 

e qualquer indivíduo 

C) Do sentido e da semântica das estruturas de 

pensamento e dos conceitos 

D) O ser humano é um ser ativo, que opera no 

ambiente, provocando modificações no mesmo, 

modificações essas que retroagem sobre o sujeito, 

modificando seus padrões comportamentais 

 

23- Piaget define o processo de assimilação como: 
A) É o  momento que as estruturas cognitivas da 
criança alcançam seu nível mais elevado de 
desenvolvimento 
B) A memória é uma das funções psíquicas centrais, 
em torno da qual se organizam todas as outras 
funções. A análise mostra que o pensamento da 
criança de pouca idade é fortemente determinado 
por sua memória 
C) Uma integração à estruturas prévias, que podem 
permanecer invariáveis ou são mais ou menos 
modificadas por esta própria integração, mas sem 
descontinuidade com o estado precedente, isto é, 
sem serem destruídas, mas simplesmente 
acomodando-se à nova situação 
D) Sendo então capaz de relacionar diferentes 
aspectos e abstrair dados da realidade 
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24- Para a Teoria Gestalt os Processos Psicológicos 

básicos deve-se: 

A) Levar em consideração a percepção do individuo 

em relação ao meio, ou seja, entre o estímulo que o 

meio fornece e a resposta de cada pessoa há o 

processo de percepção capaz de fazer com que 

estímulos iguais possam desencadear 

comportamentos diferentes 

B) O processo psíquico inconsciente, o fator 

determinante para o desenvolvimento da 

personalidade e do comportamento 

C) O desenvolvimento cognitivo (da inteligência) 

acontece em estágios sucessivos 

D) Uma consciência construída na interação com a 

cultural/sociedade por meio da linguagem, o 

principal instrumento do pensamento 

 
25- O existencialismo fenomenológico, enquanto 
método apreendido pelo movimento humanista se 
pauta em:  
I - Redução fenomenológica 

II – Intencionalidade 

III - Subjetividade e intersubjetividade 

Qual alternativa está correta: 

A) I está correta 

B) I,II estão corretas 

C) III está correta 

D) I,II, III estão corretas 

 

26- Lev Vygotsky cria um conceito para explicar o 

valor da experiência social no desenvolvimento 

cognitivo.O nome do conceito é:  

A) Estrutura e aprendizagem 

B) Conectivismo 

C) Zona de desenvolvimento proximal 

D) Acomodação 

 
27- O Desenvolvimento psicossexual segundo Freud 

divide-se em cinco fases, qual o ordem correta: 

A) Fase Oral, Fase Anal, Fase Fálica, Fase Latência, 

Fase Genital 

B) Fase Oral, Fase Fálica, Fase Anal, Fase Latência, 

Fase Genital 

C) Fase Oral, Fase Latência, Fase Fálica, Fase Anal, 

Fase Genital 

D) Fase Oral, Fase Anal, Fase Latência, Fase Fálica, 

Fase Genital 

 

28- Segundo Freud uma formação reativa ocorre: 

A) Quando expressa um sentimento em direção a um 

individuo, que deveria ser expressado em direção de 

alguém mais 

B) Quando se deseja algo ou quer fazer algo, mas, 

devido a um conflito, transforma o desejo ou o 

comportamento no oposto, real e imaginado 

C) Quando se sente ameaçado em alguma área, pode 

buscar com árduo trabalho extra para superar a 

fraqueza 

D) Quando defrontado com conflito, estresse e, 

particularmente, com frustrações 

 

29- A psicanálise Freudiana é um método 

psicoterápico baseado: 

A) Na sua gênese e seu desenvolvimento – e, por 

conseqüência, um novo modo de ver o universo, a 

vida e o mundo das relações sociais. 

B) Na direção dos objetivos intermediários e finais, 

mas alcança-se um subproduto maior: aprendizagem 

e desafio aos modelos mentais que impedem uma 

visão mais ampla e a sustentabilidade das soluções. 

C) Na  investigação e especificado pela interpretação 

controlada da resistência, da transferência e do 

desejo. 

D) No estudo do homem como unidade de corpo e 

mente, ser biológico e ser social, membro da espécie 

humana e participante do processo histórico. 

 

30- Segundo Piaget, o desenvolvimento humano 

obedece certos estágios hierárquicos, que decorrem 

do nascimento até se consolidarem por volta dos 16 

anos. A ordem destes estágios seria invariável, 

embora os intervalos de tempo de cada um deles 

não sejam fixos, podendo variar em função do 

indivíduo, do ambiente e da cultura. Qual o ordem 

correta destes  estágios: 

 A) Estágio sensório-motor, Estágio pré-operatório, 

Estágio operatório-concreto, Estágio operatório-

formal 

B) Estágio sensório-motor, Estágio operatório- 
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concreto, Estágio pré-operatório,  Estágio operatório-

formal 

C) Estágio sensório-motor, Estágio pré-operatório,  

Estágio operatório-formal, Estágio operatório-

concreto 

D)  Estágio sensório-motor, Estágio operatório-

formal, Estágio pré-operatório, Estágio operatório-

concreto 

 

31- Minuchin elaborou três princípios  sobre os 

quais baseia sua concepção de terapia familiar: 

I. A vida psíquica de um indivíduo não é 

exclusivamente um processo interno; o individuo 

que vive numa família é membro de um sistema 

social ao qual deve se adaptar. 

II. As mudanças numa estrutura familiar contribuem 

para mudanças no comportamento e nos processos 

psíquicos internos dos membros do sistema. 

III. O processo terapêutico trabalha com 

comportamentos lineares. 

IV. Toda a comunicação não tem um aspecto de 

conteúdo  

V. Quando um terapeuta trabalha com um paciente 

ou com uma família, seu comportamento se torna 

parte do contexto. 

Qual a alternativa correta: 

A) I, II, III 

B) I, II, IV 

C) II, IV, V 

D) I, II, V 

 

32- Referente ao papel do psicólogo clínico quando 
realiza um atendimento à família pela abordagem 
sistêmica.  
I. O sistema familiar é constituído por um grupo de 
pessoas com características comuns, interações 
específicas e estratificações grupais. 
II. Os conflitos sociais presentes no ambiente 
reproduzem-se no contexto familiar. 
III. A identificação da rede social é necessário como 
instrumento para o tratamento e para a prevenção 
da saúde. 
IV. A família é atendida por uma equipe, geralmente 
formada por terapeuta, co-terapeuta e 
observadores. 
V. A intervenção no processo de comunicação é  

fundamental para a terapia familiar. 
Qual a alternativa correta: 
A) I está correta 
B) I, II estão corretas 

C) I, II, III estão corretas 

D) I, II, III, IV e V estão corretas 

 

33- Instrumento amplamente usado na terapia 

familiar, que tem como um dos  objetivos oferecer 

uma imagem gráfica da estrutura familiar ao longo 

de várias gerações. Tal instrumento se dá ao nome 

de: 

A) Genograma 

B) Geograma 

C) Gegrama 

D) Geogramo 

 
34- Para realizar um psicodiagnóstico, o psicólogo 
precisa utilizar procedimentos específicos. Tais 
procedimentos incluem:  
A) Entrevistas não-estruturadas, observações e 
técnicas de dinâmica de grupo 
B) Apenas a aplicação de testes projetivos e 
expressivos 
C) A utilização da técnica de clarificação nas 
entrevistas, para apontar as discrepâncias entre o 
que é observado e o que foi dito 
D) Entrevistas iniciais, testes projetivos e entrevistas 
psicossociais 
 
35- Teste validado no Brasil por Agostinho 

Minicucci, aprovado  pelo CFP tem como finalidade 

avaliação da personalidade com base na expressão 

gráfica. Tal teste se dá o nome de: 

A) HTP 

B) Wartegg 

C) Zulliger 

D) PLG   

 

36- Um documento psicológico acerca do 

atendimento do paciente, informando que o mesmo 

está em acompanhamento psicológico, o 

comparecimento as sessões, o dia e horário de 

atendimento, mas não  informa sobre os sintomas, 

o estado psicológico atual do paciente ou sobre 

qualquer outro aspecto. Este documento é: 
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A) Atestado psicológico 

B) Parecer psicológico 

C) Laudo ou relatório psicológico 
D) Declaração 
 

37- Quando um psicólogo faz um atestado 

psicológico este documento deve  conter: 

I. Finalidade. 
II. Registro do sintoma, característica ou condição 
psicológica (usar CID-10). 
III. Não devem ser registrados diagnósticos sintomas 
ou estados psicológicos. 
IV. Os registros devem ser corridos, separados 
apenas pela pontuação, sem uso de parágrafos. 
As alternativas corretas são:  

A) I, II estão corretas 

B) I, II, IV estão corretas 

C) I, III, IV estão corretas 

D) I, IV estão corretas 

 

38- O  Artigo 9 do Código de Ética do Psicólogo, em 

vigor desde 27 de agosto de 2005, regulamento que: 

A) Nos documentos que embasam as atividades em 
equipe multiprofissional, o psicólogo registrará 
apenas as informações necessárias para o 
cumprimento dos objetivos do trabalho 
B) O psicólogo poderá intervir na prestação de 
serviços psicológicos que estejam sendo efetuados 
por outro profissional 
C) Para realizar atendimento não eventual de 
criança,adolescente ou interdito, o psicólogo deverá 
obter autorização de ao menos um de seus 
responsáveis, observadas as determinações da 
legislação vigente 
D) É dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional 
a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a 
intimidade das pessoas, grupos ou organizações, a 
que tenha acesso no exercício profissional 
 

39- O  Artigo 13 do Código de Ética do Psicólogo, em 

vigor desde 27 de agosto de 2005, regulamento que: 

A) A utilização de quaisquer meios de registro e 
observação da prática psicológica obedecerá às 
normas deste Código e a legislação profissional 
vigente, devendo o usuário ou beneficiário, desde o 
início, ser informado 
B) Em caso de interrupção do trabalho do psicólogo,  

por quaisquer motivos, ele deverá zelar pelo destino 
dos seus arquivos confidenciais 
C) No atendimento à criança, ao adolescente ou ao 
interdito, deve ser comunicado aos responsáveis o 
estritamente essencial para se promoverem medidas 
em seu benefício 
 D) O psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e 
atividades voltadas para a produção de 
conhecimento e desenvolvimento de tecnologias 
 

40- O  Artigo 18 do Código de Ética do Psicólogo, em 

vigor desde 27 de agosto de 2005, regulamento que: 

A)   O psicólogo não divulgará, ensinará, cederá, 
emprestará ou venderá a leigos instrumentos e 
técnicas psicológicas que permitam ou facilitem o 
exercício ilegal da profissão 
B) O psicólogo, ao participar de atividade em veículos 
de comunicação, zelará para que as informações 
prestadas disseminem o conhecimento a respeito das 
atribuições, da base científica e do papel social da 
profissão 
C) Caberá aos psicólogos docentes ou supervisores 
esclarecer, informar, orientar e exigir dos estudantes 
a observância dos princípios e normas contidas neste 
Código 
D) Divulgará somente qualificações, atividades e 
recursos relativos a técnicas e práticas que estejam 
reconhecidas ou regulamentadas pela profissão 
 

 


