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Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

10 questões

1. Assinale a resposta correta, quanto à acentuação
gráfica.
a.
b.
c.
d.

(
(
(
(

)
)
)
)

As palavras é e à são oxítonas.
A palavra ínterim é paroxítona, como pegada.
Como Camboriú acentuam-se Taió, Timbó.
Como Balneário, recebem acento município,
espécime, rápido.
e. ( X ) Como próximo acentuam-se fotógrafo,
trânsito, técnico.

2. Assinale a alternativa com a frase correta, quanto
ao emprego da crase.
a. ( ) Obedeço as leis de meu país.
b. ( ) Iremos a praia, ao meio-dia e meia.
c. ( X ) Não fui a festas ontem, por causa deste
concurso.
d. ( ) Era cedo quando cheguei à Balneário
Camboriú.
e. ( ) Em Tijucas, Elias viu-se cara à cara com um
dinossauro.

Texto
“A história de Tijucas começa em 1530, com a passagem do navegador europeu Sebastião Caboto pela
costa de Santa Catarina, a serviço da Espanha. O povoamento da região só se inicia de fato a partir de 1788,
quando um grupo de colonizadores decide subir o rio
Tijucas à procura de pinheiros.”
http://www.sc.gov.br/portalturismo

(20 questões)
3. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) Agora é onze horas.
b. ( X ) Cachoeiras, grutas, rio e mar – nesta região
tudo me agrada.
c. ( ) Aqui é proibido a entrada de pessoas de mau
humor.
d. ( ) Hão de existir tijucanos conhecedores da
história de sua cidade.
e. ( ) Aqui aluga-se casarões do início do século XX.

4. Considerando as formas verbais sublinhadas, assinale a alternativa correta, quanto à predicação verbal.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Aquela gruta tem em seu interior um belo
córrego. – verbo transitivo indireto.
( ) Um grupo de colonizadores subiu o rio Tijucas.
– verbo transitivo indireto.
( ) Quando virás a esta cidade? – verbo transitivo
direto.
( ) Aspiro à aprovação neste concurso. – verbo
transitivo direto.
( X ) A cidade oferece aos turistas bons restaurantes, hotéis e opções de lazer. – verbo transitivo
direto e indireto.

5. Assinale a alternativa correta, quando à classificação sintática dos termos sublinhados.
a. (
b. (

) Tijucas, como vives em meu coração! – aposto.
) Conheço bem as belezas naturais de minha
cidade. – complemento nominal.
c. ( ) Seguem anexas as informações solicitadas.
– vocativo.
d. ( X ) Zita mesma organizou as últimas Olímpíadas
Tijuquenses. – predicado.
e. ( ) Em Tijucas temos casarões quanto possível
antigos. – sujeito.
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6. Assinale a alternativa correta, quanto à classificação da oração sublinhada.
a. ( X ) Coordenada adversativa: Não conheço o
Ginásio de Esportes João Bayer Filho, no
entanto pretendo conhecer.
b. ( ) Coordenada conclusiva: Porque buscavam
pinheiros, colonizadores subiram o rio Tijucas.
c. ( ) Subordinada adverbial conformativa: “quando
um grupo de colonizadores decide”.
d. ( ) Subordinada adverbial temporal: “A história
de Tijucas começa em 1530”.
e. ( ) Subordinada adjetiva restritiva: Meu pai, que
ama Tijucas, torce pelo Tiradentes Esporte
Clube.

7. Assinale a alternativa correta, quanto à adequada
substituição das expressões sublinhadas pelo pronome correspondente.
a. ( ) Esta cidade? Queremos-lhe bem.
b. ( ) José é um grande amigo. Vi-lhe na praia.
c. ( X ) Querido José, abraça-o o amigo que muito o
estima.
d. ( ) A secretária ficou satisfeita, pois paguei-a
ontem.
e. ( ) Desejo cumprimentar você pela promoção;
felicito-lhe.

8. Assinale a alternativa com a frase que não apresenta vício de linguagem.
a. ( X ) A liberdade é essencial para a democracia.
b. ( ) No Salto do rio Tijucas há uma queda d’água
que sobe pra cima 80 m de altura!
c. ( ) Mulheres invejam Angelina Jolie, porque a
boca dela é carnuda.
d. ( ) Este guia turístico ganha por cada atração que
mostra.
e. ( ) Faltou recursos para a conservação das
estradas?
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9. Complete o espaço de cada frase com uma das
formas verbais apresentadas.
1. Um grupo de turistas          o
Casarão Gallotti. (visitou / visitaram)
2. Talvez          quinze anos que
estive no Salto do rio Tijucas. (faça / fará)
3. Os Estados Unidos      um país de
grande extensão territorial. (é / são)
Assinale a alternativa que apresenta a sequência gramaticalmente correta.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

visitaram – faça – é
visitou – fará – é
visitou – faça – é
visitou – faça – são
visitaram – fará – são

10. Examine o texto abaixo, como parte de um ofício.
Eu, Fabiano Silva de Menezes, brasileiro, casado,
agente administrativo, inscrito no CPF sob no 341940,
residente e domiciliado à rua Pandorgas, no 77, nesta
cidade, solicito à Vossa Excelência que aboneis as
faltas que ele teve na última semana, pois ocorreram
problemas familiares.
Limitado ao exposto, ficai com meus votos de estima e
consideração.
Assinale a alternativa correta.
a. (
b.
c.
d.
e.

) Em “que aboneis” há perfeita concordância da
forma verbal, com o sujeito “Vossa Excelência”.
( X ) Há erro em “à Vossa Excelência”, porque antes
de pronomes de tratamento não ocorre crase.
( ) Está correta a regência, na expressão
“residente e domiciliado à rua”.
( ) Está correta a concordância da expressão “ele
teve” com o sujeito do documento.
( ) Em “ficai com meus votos” a forma verbal
concorda, adequadamente, com o pronome
“Vossa Excelência”.

Prefeitura Municipal de Tijucas

Atualidades

10 questões

11. O nome de Sakineh Mohammadi esteve, por
algum tempo, presente no noticiário nacional e internacional. Condenada à morte por apedrejamento,
pelo crime de adultério, teve sua sentença suspensa
em virtude de uma grande campanha internacional
que pedia a sua libertação.
Assinale a alternativa que indica o país onde esses
fatos ocorreram.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Irã
Cuba
China
Venezuela
Turquestão

12. Assinale a alternativa correta em relação ao
desempenho da economia brasileira em 2010.
a. ( ) O Brasil, ao contrário dos demais países emergentes, teve baixos índices de crescimento do
mercado interno e do PIB, o que poderá comprometer o desempenho da sua economia
nos próximos anos.
b. ( X ) Pode-se afirmar que houve um crescimento
do mercado interno e que teve um bom
índice de crescimento, principalmente se
comparamos nossos índices aos de desempenho da economia mundial.
c. ( ) Tivemos no último ano um desempenho econômico medíocre se comparado aos demais
países da América Latina e do Caribe e fomos
ultrapassados em valores do PIB por países
como a Espanha, o Canadá e a Hungria.
d. ( ) Devido ao pequeno crescimento do PIB o
Brasil perdeu alguns lugares na relação das
maiores economias do planeta, ocupando
hoje o 72° lugar.
e. ( ) Ao contrário dos prognósticos de alguns
economistas, a economia brasileira no último
ano teve o melhor desempenho entre os chamados BRICS, superando o PIB da China e da
Índia.

13. Dilma Rousseff, economista de 63 anos, assumiu
no dia 1o de janeiro a Presidência da República.
Assinale a alternativa correta a respeito da participação feminina no poder.
a. (
b.

c.

d.

e.

) Dilma Rousseff é a primeira mulher a exercer
um cargo eletivo no Brasil.
( ) Em outros momentos da nossa história outras
mulheres, como Maria Quitéria, governaram o
país em períodos revolucionários.
( X ) Já no século XIX, o Brasil foi governado por
uma mulher. O Imperador D. Pedro II entregou a coroa à sua filha, a princesa Isabel, que
governou o país como Regente.
( ) A catarinense Anita Garibaldi, durante a
Revolução Farroupilha, assumiu a Presidência
da República Juliana que compreendia um
vasto território, de Laguna (SC) aos campos do
Rio Grande.
( ) Embora países de outros continentes tenham
tido mulheres governantes, o Brasil elegeu a
primeira mulher presidente na América Latina.

14. Examine as afirmações abaixo em relação aos
problemas urbanos que enfrentamos:
1. Um dos grandes problemas urbanos é o da
coleta e a destinação do lixo. As cidades ricas
produzem mais lixo por habitante do que as
suas irmãs mais pobres.
2. Não obstante o crescimento do mercado imobiliário, um considerável número de pessoas
em nossas cidades ainda mora em condições
extremamente precárias.
3. O crescimento da produção e venda de
automóveis, embora tenha reflexos positivos
na economia, congestiona as metrópoles e
aumenta a poluição.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.
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15. Segundo os dados do Censo 2010, publicados
pelo IBGE em 10 de agosto daquele ano, a população
brasileira era:
a. ( ) Inferior a 155 milhões de habitantes.
b. ( ) superior a 150 milhões, mas
inferior a 160 milhões de habitantes.
c. ( ) superior a 165 milhões, mas
inferior a 170 milhões de habitantes.
d. ( X ) superior a 190 milhões, mas
inferior a 210 milhões de habitantes.
e. ( ) superior a 200 milhões, mas
inferior a 220 milhões de habitantes.

16. Considere as afirmativas abaixo a respeito da
mobilidade social no Brasil Contemporâneo:
1. A classe “C” encontra-se em visível crescimento, particularmente na região nordeste do
Brasil.
2. O crescimento da classe “C” em parte pode ser
explicado pelo ingresso de milhares de pessoas no mercado de trabalho.
3. Com o crescimento desta nova classe
média aumenta a procura por passagens de
avião, roupas, telefones móveis e aparelhos
eletro- eletrônicos.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

É correta apenas a afirmativa 1.
É correta apenas a afirmativa 3.
São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

17. Do litoral catarinense ao do Espírito Santo, em
nosso mar territorial, repousa uma imensa reserva de
petróleo acerca de 5 mil metros abaixo do solo.
Esta imensa riqueza é conhecida como:
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Camada pré-sal.
Aquífero Guarani.
Maciço do Atlântico.
Camada pré-cambriana.
Reserva Guarani- Carajás.

Página 6

18. Muitos países viveram, nas últimas décadas,
conflitos étnicos e ou religiosos que contribuíram
para a divisão da população em grupos rivais e antagônicos, provocaram matanças e enormes prejuízos
econômicos.
Examine a lista de países abaixo:
1. Sri Lanka.
2. Irlanda do Norte.
3. Israel.
Assinale a alternativa que identifica os países, da relação acima, em que ocorreram tais conflitos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Apenas 1
Apenas 3.
Apenas 1 e 2
Apenas 1 e 3
1, 2 e 3

19. Trata-se de recurso vital para a sobrevivência
humana no planeta. Torna-se a cada dia mais raro
e difícil de ser obtido, pois só podemos dispor facilmente, para uso humano, de menos de 1% da quantidade que dele existe na Terra. Trata-se do(a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Sal.
Água.
Petróleo.
Oxigênio.
Gás carbônico.

20. O ano de 2010 foi marcado, nos campos da tecnologia e da informação, pelo lançamento de um novo
produto portátil que reúne inúmeras funções como
navegar na Internet, assistir vídeos e escutar música.
Assinale a alternativa que indica o nome do novo
equipamento.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Televisores Smart da LG
Desktop “All in One”
Wi Fi da Lenovo
iPad da Apple
Bluetooth
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Conhecimentos Específicos
21. O Conselho Federal de Psicologia divulga em
seu site uma normatização sobre as Atribuições
Profissionais do Psicólogo no Brasil, encaminhada
ao Ministério do Trabalho para integrar o Catálogo
Brasileiro de Ocupações.
Analise as afirmativas abaixo, sobre as atribuições do
profissional.
1. Elabora e aplica métodos e técnicas de pesquisas das características psicológicas dos
indivíduos.
2. Organiza e aplica métodos e técnicas
de recrutamento, seleção e orientação
profissional.
3. Procede a aferição de métodos e técnicas de
recrutamento, seleção e orientação profissional para controlar a validade desses processos.
4. Realiza estudos e aplicações práticas no
campo da educação (creches e escolas).
5. Realiza trabalhos em clínicas psicológicas,
hospitalares, postos de saúde, núcleos e centros de atenção psicossocial.

22. Tradicionalmente a psicologia do desenvolvimento tem sido estudada com base em desenvolvimentos típicos principais, de acordo com etapas e/ou
faixas etárias. O estudo da infância pode ser subdividido em primeira infância, segunda infância e terceira
infância (Papalia, Olds e Feldman, 2006).
Identifique se são verdadeiras ( V ) ou falsas ( F ) as
afirmativas abaixo, com relação ao desenvolvimento
típico da etapa citada.
(

(

(
(
(

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.

(20 questões)

) A segunda infância normalmente é relacionada à faixa etária dos 4 aos 13 anos, quando
ocorre uma crise pela busca da identidade
versus confusão de papéis.
) Na primeira infância, ao final do segundo ano
de vida, desenvolve-se o uso de símbolos e a
capacidade de resolver problemas.
) Na segunda infância, tanto a força quanto as
habilidades motoras gerais e finas aumentam.
) Na terceira infância, as crianças começam a
pensar com lógica, mas de forma concreta.
) Na segunda infância, o crescimento e o apetite diminuem e a ocorrência de problemas
relacionados ao sono são indicativos de distúrbios psicológicos.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

V–V–V–V–V
V–V–V–F–F
F–V–V–V–F
F–V–F–F–V
F–F–V–F–F
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23. O psicólogo, na sua atuação profissional, deve
utilizar métodos e técnicas aprovados para uso pela
psicologia, conforme normatizações e avaliações conduzidas pelo Conselho Federal de Psicologia, que rege
a profissão.
Assinale a alternativa cujos procedimentos são reconhecidos como de uso privativo da atuação do profissional psicólogo:
a. ( X ) testes psicológicos
b. ( ) entrevistas e técnicas de dinâmica de grupo
c. ( ) técnicas de dinâmica de grupo e testes
psicológicos
d. ( ) análise de currículos e observação de
comportamentos
e. ( ) testes psicológicos, testes educacionais e
entrevistas.

24. Erik Erikson concebeu o desenvolvimento psicossocial em oito estágios, do nascimento à integridade,
a cada um correspondendo uma “crise”.
Numere a coluna 2 de acordo com a coluna 1, de
modo a identificar as faixas etárias correspondentes às
crises.

25. As abordagens e intervenções relativas ao desenvolvimento humano surgem, diversas vezes, do desenvolvimento de pesquisas relacionadas ao campo.
Assinale a alternativa mais completa que contém as
etapas do processo de construção do conhecimento
científico.
a. (

b.

c.

d.

e.

Coluna 1 Crises do desenvolvimento
1.
2.
3.
4.

autonomia versus vergonha e dúvida
iniciativa versus culpa
confiança versus desconfiança básica
identidade versus confusão de papéis

Coluna 2 Faixa etária típica das crises
(
(
(
(

)
)
)
)

puberdade ao início da idade adulta
12-18 meses aos 3 anos
do nascimento aos 12-18 meses
dos 3 aos 6 anos

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1–3–2–4
2–1–4–2
2–3–1–4
4–1–3–2
4–2–3–1
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) Identificação e definição de uma situação para
intervir; coleta de dados; análise dos dados;
sistematização das conclusões ou achados da
pesquisa.
( X ) Identificação e definição de um problema a
ser estudado; formulação de hipóteses, objetivos ou pergunta de pesquisa; coleta de dados;
análise dos dados; sistematização das conclusões ou achados da pesquisa.
( ) Definição de um problema a ser estudado; formulação de hipóteses, objetivos ou pergunta
de pesquisa; análise dos dados; sistematização das conclusões ou achados da pesquisa.
( ) Identificação e definição de uma situação
problema para intervir; coleta de dados; análise dos dados; sistematização das conclusões
ou achados da pesquisa; intervenção para a
resolução do problema.
( ) Formulação de hipóteses, objetivos ou pergunta de pesquisa; coleta de dados; análise
dos dados; sistematização das conclusões ou
achados da pesquisa.

26. Considere o seguinte enunciado:
“Mecanismo psicológico de defesa onde a pessoa
substitui a finalidade inicial de uma pulsão por outra
diferente e socialmente mais aceita, ao transferir as
características ou os atributos de um determinado
objeto para outro objeto”.
Esse enunciado define o conceito freudiano de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Projeção.
Sublimação.
Transferência.
Deslocamento.
Racionalização.
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27. Analise o texto sobre o estudo do desenvolvimento humano abaixo:
O estudo do desenvolvimento humano evoluiu de
trabalhos científicos sobre a infância para estudos
sobre                 . Os estu-

28. Existem diversos distúrbios que podem ocorrer
na infância e que podem ser considerados psicopatológicos ou evolutivos.
Identifique os itens que são compostos somente por
distúrbios evolutivos comuns à infância.
1. Distúrbios de adormecimento e de sono;
distúrbios da alimentação; distúrbios
esfincterianos
2. Distúrbios da agressividade; distúrbios da
diferença entre os sexos e das condutas sexuais; distúrbios do sono.
3. Distúrbios de adormecimento e de sono; distúrbios psicossomáticos; distúrbios ligados às
drogas.
4. Distúrbios da esquizofrenia; bulimia; distúrbios do autismo.
5. Distúrbios psicossomáticos; distúrbios da
depressão; distúrbios da diferença entre os
sexos e das condutas sexuais.

diosos do desenvolvimento humano estudam as
mudanças                 , bem
como os domínios            , físico
e            .
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas do texto.
a. ( ) a adolescência ; qualitativas ;
psicomotor ; cognitivo
b. ( X ) todos os períodos da vida ;
quantitativas e qualitativas ;
cognitivo ; psicossocial
c. ( ) a adolescência ; quantitativas e qualitativas ;
cognitivo ; psicossocial
d. ( ) todos os períodos da vida ;
quantitativas ; sensório-motor ; social
e. ( ) a idade adulta ; externas ;
comportamental ; social

Assinale a alternativa que indica todas os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas os itens 1 e 2.
São corretas apenas os itens 2 e 3.
São corretas apenas os itens 2 e 5.
São corretas apenas os itens 3 e 4.
São corretas apenas os itens 4 e 5.
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29. Segundo Todorov (2004), pesquisadores da abordagem da análise do comportamento têm desenvolvido métodos de estudo para questões tradicionais da
psicologia, aberto novos campos de pesquisa e criado
tecnologias. Nos métodos da análise do comportamento comumente são utilizados alguns pressupostos
e/ou procedimentos para a análise experimental do
comportamento.

30. O desenvolvimento desde o nascimento até a
adolescência tem sido subdividido em quatro etapas:
primeira infância, segunda infância, terceira infância e
adolescência.

Assinale abaixo a alternativa correta dos procedimentos que são próprios à experimentação:

Coluna 1 Etapas da infância

a. ( ) Observação livre de comportamentos; elaboração de mapas de associação e de linhas
de narrativas; registro intermitente dos
comportamentos.
b. ( ) Controle escrito do ambiente experimental;
uso de uma resposta repetitiva que produz
pouco efeito imediato no ambiente; uso da
associação livre.
c. ( ) Meios eficazes de controle do comportamento do sujeito; programação de estímulos
e registro de eventos automáticos; pesquisa
ação e pesquisa participante.
d. ( ) Estudo intensivo do comportamento do indivíduo; observação e registro contínuo da narrativa do cotidiano; observação participante.
e. ( X ) Estudo intensivo do comportamento do
indivíduo; meios eficazes de controle do comportamento do sujeito; observação e registro
contínuo do comportamento.
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Numere a coluna 2 de acordo com a coluna 1, de
modo a identificar os desenvolvimentos típicos respectivos a cada uma das etapas.

1.
2.
3.
4.

Primeira infância
Segunda infância
Terceira infância
Adolescência

Coluna 2 Principais desenvolvimentos
típicos de cada etapa da infância:
(
(
(
(

(

)
)
)
)

desenvolvimento da identidade de gênero.
ocorre a maturidade reprodutiva.
brincar mais imaginativo, complexo e social.
organização de atividades em relação
ao ambiente por meio da atividade
sensório-motora.
) corresponde ao estágio de operações concretas de Piaget.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

1–2–2–3–4
2–1–4–3–2
2–3–1–2–4
2–4–2–1–3
4–3–2–3–1

Prefeitura Municipal de Tijucas

31. As possibilidades de atuação do psicólogo são
amplas e podem ocorrer em diferentes locais e sub
áreas da psicologia, bem como na interface com
outras áreas.
Identifique se são verdadeiras ( V ) ou falsas ( F ) as
afirmativas com relação à atuação do psicólogo.
( ) O psicólogo clínico atua na área específica
da saúde e colabora exclusivamente para a
compreensão de processos intrapessoais, com
enfoque curativo, isoladamente ou em equipe
multiprofissional.
( ) O psicólogo deve informar os resultados
decorrentes do seu atendimento psicológico
a todos os interessados, pois o envolvimento
de todos é requisito para um melhor atendimento ou a cura do usuário ou beneficiário.
( ) O psicólogo que for atender criança, adolescente ou interdito em situações não eventuais
deverá obter autorização de ao menos um de
seus responsáveis, consideradas as determinações da legislação vigente.
( ) Nas situações de atendimento cujas demandas extrapolem o seu campo de atuação , o
psicólogo encaminhará o caso a profissionais
ou entidades habilitados e qualificados.
( ) O psicólogo poderá intervir na prestação de
serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional quando se tratar
de trabalho multiprofissional e a intervenção
fizer parte da metodologia adotada.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

32. Sobre as diferentes teorias da personalidade existentes na psicologia, assinale a alternativa incorreta:
a. ( X ) George Kelly definiu a personalidade em termos de traços, considerados como tendência
de reação relativamente permanente das
estruturas básicas da personalidade e formulou testes para mensurá-los, entre eles o 16PF.
b. ( ) Para Carl Jung a personalidade é composta
por vários sistemas, entre eles o ego, o inconsciente pessoal e o inconsciente coletivo,
sendo que a energia psíquica que alimenta
a personalidade não é somente sexual, mas
ampla e indiferenciada.
c. ( ) Na teoria de Rogers as pessoas são motivadas
por uma tendência inata de realizar, manter e
aprimorar o self. No entanto, o mundo experiencial também tem um peso importante na
constituição da personalidade, uma vez que
a realidade de nosso ambiente depende da
percepção que temos dele.
d. ( ) Para Bandura, o self não é um agente psíquico
que causa o comportamento, mas um conjunto de processos e estruturas cognitivas
relacionados ao pensamento e à percepção,
aprendidos por modelagem social e condicionados por processos de autorreforço e
autoeficácia.
e. ( ) Martin Seligman desenvolveu o conceito de
desamparo aprendido para explicar a situação
de pessoas que se tornam passivas e indefesas e, por condicionamento, não realizam
tentativas de alterar uma situação desagradável ou de sofrimento a que estão submetidas.

V–V–V–F–F
V–F–V–V–V
F–F–V–V–V
F–F–V–V–F
F–V–F–F–V
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33. No que se refere à ética profissional do psicólogo,
leia as afirmações a seguir e verifique quais são verdadeiras ( V ) e falsas ( F ):
( ) O Psicólogo tem como um dos seus deveres
prestar serviços profissionais em situações
de calamidade pública ou de emergência,
podendo, para tanto, solicitar ao poder
público a remuneração a que faz jus pelos
serviços realizados.
( ) Ao psicólogo é vedado ser perito, avaliador ou
parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais ou profissionais, atuais ou anteriores, possam afetar a qualidade do trabalho
a ser realizado ou a fidelidade aos resultados
da avaliação.
( ) O Psicólogo pode recusar-se a informar, a
quem de direito, os resultados decorrentes da
prestação de serviços psicológicos se entender que as informações podem trazer prejuízos para a condição psicossocial do usuário ou
beneficiário.
( ) O psicólogo pode participar de greves ou
paralisações, desde que não interrompa os
atendimentos de urgência e que comunique
previamente essa participação às pessoas em
atendimento.
( ) É vedado ao psicólogo realizar diagnósticos,
divulgar procedimentos ou apresentar resultados de serviços psicológicos em meios de
comunicação, de forma a expor pessoas, grupos ou organizações.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

V–V–F–V–F
V–F–F–F–V
F–V–V–V–V
F–V–F–V–V
F–F–V–V–V
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34. A respeito das teorias de Piaget, identifique se são
verdadeiras ( V ) ou falsas ( F ) as afirmativas abaixo:
(

(

(

(

(

) Os estágios de desenvolvimento cognitivo de
Piaget têm idades bem estabelecidas entre si
e são admitidas poucas variações entre o que
foi por ele observado.
) Piaget não aceitou o enfoque psicométrico
característico da psicologia da época em que
começou a formular sua teoria.
) A definição de inteligência em Piaget está
relacionada à noção de adaptação biológica,
entendendo-a como uma forma de busca de
equilíbrio para a qual tendem as estruturas
cognitivas.
) No desenvolvimento intelectual o mecanismo de assimilação refere-se a mudanças
que o organismo faz em suas estruturas para
lidar com estímulos ambientais, ou seja, o
organismo se transforma para lidar com o
ambiente.
) O nível de organização lógica da criança é
importante de ser considerado no processo
de desenvolvimento e aprendizagem, uma
vez que implica a disponibilidade de esquemas operativos acionados na ação do sujeito
sobre o objeto do conhecimento.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

F–V–V–F–V
V–F–F–V–F
F–V–F–F–V
V–F–V–V–F
F–F–V–F–V

Prefeitura Municipal de Tijucas

35. No que se refere à proteção social a crianças e
adolescentes vítimas de violência sexual, assinale a
alternativa incorreta:
a. ( ) A proteção social básica organiza-se para prevenir situações de risco, por meio do desenvolvimento de potencialidades e fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
b. ( ) O Programa Sentinela, criado em 2002, foi a
primeira ação pública de proteção social especializada dirigida a crianças e adolescentes
violados em seus direitos sexuais, hoje denominado Serviço de Proteção Social a Crianças
e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e
Exploração Sexual e suas Famílias.
c. ( X ) Os serviços, programas, projetos e ações da
proteção social especial de média complexidade devem ser operados, organizados e
coordenados pelos Centros de Referência de
Assistência Social (CRAS) do Sistema Único da
Assistência Social (SUAS).
d. ( ) A proteção social especial deve ser acionada
para aquelas situações em que as famílias não
estão garantindo a proteção básica para seus
membros e para aquelas situações em que
os direitos se encontram violados e/ou ameaçados, situações que demandarão, portanto,
intervenções especializadas, verticalizadas e
específicas.
e. ( ) O atendimento de crianças e de adolescentes
em situação de violência sexual deve, necessariamente, envolver outros serviços e organizações além da Assistência Social e, de acordo
com o Plano de Atendimento, outras políticas
públicas setoriais, na direção da consolidação
de uma rede de proteção social.

36. Relacione os diferentes conceitos (coluna 1) com
algumas das suas definições (coluna 2), envolvendo o
atendimento de crianças e adolescentes em situação
de risco psicossocial:
Coluna 1 Conceitos
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Negligência
Violência Psicológica
Violência Física
Exploração Sexual
Abuso sexual
Pornografia

Coluna 2 Definições
(

(

(

(

) Forma de violência sexual que se caracteriza
pela obtenção de vantagem ou proveito, por
pessoas ou redes, a partir do uso (abuso) do
corpo dessas crianças ou adolescentes, com
base em relação mercantilizada e de poder.
) Omissão da família ou dos responsáveis nos
cuidados básicos, tanto em termos de necessidades físicas e /ou emocionais, quanto na
proteção de criança ou de adolescente.
) Situações de abuso e violência que passam
por atos de rejeição, humilhação, constrangimento, ameaça de abandono, desrespeito,
bem como utilização da criança como objeto
para atender a necessidades psicológicas de
adultos.
) Todo ato ou jogo sexual entre um ou mais
adultos e uma criança ou um adolescente,
tendo por finalidade estimular sexualmente
essa criança ou esse adolescente ou utilizá-los
para obter estimulação sexual de sua pessoa
ou de outra pessoa.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

3–4–1–2
4–1–2–5
4–1–3–5
5–1–2–6
6–2–5–3
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37. A respeito da situação de crianças e adolescentes
em risco psicossocial, assinale a alternativa incorreta.
a. ( ) Situações que podem ser destacadas como
agravantes dos riscos quanto à condição psicossocial de crianças e adolescentes: pais com
severos transtornos mentais; convivência com
situação de violência, doméstica ou comunitária, nas quais são vítimas diretas de abusos ou
maus-tratos, ou testemunhas frequentes de
ocorrências violentas; envolvimento precoce
com consumo de álcool, tabaco ou outras
drogas psicoativas; gravidez precoce e não
planejada; agravos produzidos por trabalho
precoce e/ou nocivo ao seu desenvolvimento
psicossocial.
b. ( ) A criança vítima de brutalidade física e de
negligência habitualmente demonstra sinais
da situação a que está submetida através
de comportamentos como apatia, retração,
mutismo, agressividade, medo intenso, aparência triste.
c. ( ) Há uma associação significativa entre a ocorrência de violência doméstica direcionada à
criança e ao adolescente, mudanças relativas ao relacionamento social e prejuízos no
desempenho escolar.
d. ( ) A resiliência é compreendida como uma
união de processos psicossociais que permitem ao indivíduo ter um desenvolvimento
sadio, mesmo que este esteja vivendo em um
ambiente desfavorável e em situação de risco.
e. ( X ) O principal objeto das políticas sociais contemporâneas no Brasil, na área da infância e
adolescência, são os menores infratores, pois
eles precisam ser protegidos, uma vez que são
o produto da patologia psicossocial de que
sofrem.
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38. A respeito da Estratégia da Saúde da Família, assinale as afirmativas que são verdadeiras ( V ) e falsas ( F ).
(

(

(

(

(

) A ESF deve promover a articulação das ações
de promoção à saúde, prevenção de agravos,
vigilância à saúde, tratamento e reabilitação,
bem como a coordenação do cuidado na rede
de serviços.
) As equipes de Saúde da família atuam no
território, realizando cadastramento domiciliar, diagnóstico situacional, ações dirigidas
aos problemas de saúde de maneira pactuada
com a comunidade onde atua, buscando
o cuidado dos indivíduos e das famílias ao
longo do tempo.
) A Saúde da Família é a estratégia prioritária dos serviços de média complexidade,
tendo sua organização pautada nos princípios do SUS de universalidade, equidade e
integralidade.
) A ESF busca a integração com instituições e
organizações sociais, em especial em sua área
de abrangência, para o desenvolvimento de
parcerias, visando ser um espaço de construção de cidadania.
) Cada Equipe de Saúde da Família deve ser
responsável por, no máximo, 6.000 habitantes, sendo a média recomendada de 5.000
habitantes, com jornada de trabalho de 40
horas semanais para todos os seus integrantes
e composta por, no mínimo, médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem ou técnico de
enfermagem e agente comunitário de saúde.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–V–F–V–V
V–V–F–V–F
V–F–V–V–V
F–V–V–F–V
F–F–V–F–V

Prefeitura Municipal de Tijucas

39. Sobre os Núcleos de Apoio à Saúde da Família
(NASF), assinale a alternativa incorreta.

40. Assinale a alternativa correta, sobre o Programa
de Agentes Comunitários de Saúde (PACS).

a. ( ) O NASF não se constitui porta de entrada do
sistema para os usuários, mas apoio às equipes de saúde da família e tem como eixos a
responsabilização, a gestão compartilhada e
o apoio à coordenação do cuidado pela saúde
da família.
b. ( ) O matriciamento deve ser o modelo de atuação básico do NASF e consolida a relação
deste dispositivo para com os profissionais da
Saúde da Família, podendo efetivar-se através
de discussões conjuntas de caso, intervenções
conjuntas junto às famílias e comunidades ou
até em atendimentos conjuntos.
c. ( X ) As intervenções específicas do NASF com usuários e famílias encaminhados pelas equipes
de Saúde da Família devem priorizar ações
que essas equipes não conseguiram realizar
em seus serviços de base, como por exemplo,
os atendimentos individualizados.
d. ( ) O NASF promove ações comuns nos territórios de sua responsabilidade, desenvolvidas
de forma articulada com as equipes de Saúde
da Família e outros setores. Como por exemplo, o desenvolvimento do projeto de saúde
no território, planejamentos, apoio aos grupos, trabalhos educativos, de inclusão social,
enfrentamento da violência, ações junto aos
equipamentos públicos (escolas, creches, igrejas, pastorais, etc).
e. ( ) A perspectiva principal do NASF é proporcionar atendimento compartilhado para
uma intervenção interdisciplinar, com troca
de saberes, capacitação e responsabilidades
mútuas, gerando experiência para os profissionais envolvidos.

a. (

b.

c.

d.

e.

) O ACS é o profissional que desenvolve ações
que buscam a integração entre a equipe de
saúde da família e a população assistida nos
serviços de média e alta complexidade.
( ) O ACS, para evitar a contaminação de informações, deve morar em outra comunidade e
não naquela em que ele trabalha.
( ) O ACS deve trazer informações para os serviços de média e alta complexidade sobre a
dinâmica social da população assistida, suas
necessidades, potencialidades e limites, bem
como identificar parceiros e recursos existentes que possam ser potencializados pelas
equipes.
( ) O ACS atua preferencialmente em grandes
centros urbanos, onde as Equipes de Saúde
da Família têm dificuldade de desenvolver
suas ações, devido ao excesso de demanda.
( X ) Os ACS têm como atribuição o exercício de
atividades de prevenção das doenças e agravos e de vigilância à saúde por meio de visitas
domiciliares e ações educativas individuais e
coletivas, nos domicílios e na comunidade.
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