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CADERNO DE PROVA - PSICÓLOGO 

 

                         INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 
 

✓ Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, 

BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor; 

f)  Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 
 
 

✓ Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 
 

✓ Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma 

resposta, ementa ou rasura; 

✓ O quadrado da letra escolhida deve ser assinalado com um X; 

✓ Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar caneta esferográfica, 

com tinta azul ou preta; 
 

✓ Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local; 
 

✓ Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão 

Resposta devidamente preenchido e assinado; 
 
✓ Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata 

de encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-

Resposta, cujas irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos 

envelopes em que forem guardados os Cartões-Resposta; 
 

✓ A Prova escrita terá início às 08h00min com término às 10h00min. A duração 

mínima para realização da prova é de 00h30min (trinta minutos), com tempo máximo 

de 02h00min (duas) horas. A Prova será composta por questões de múltipla escolha, 

sendo cada questão composta de 04 alternativas (a, b, c, d), possuindo somente uma 

alternativa correta; 

 
✓ O Caderno de Provas será composto: 

 

 



 

 
Estado de Santa Catarina 

MUNICÍPIO DE IPIRA  
PRocESso SElETiVo SIMPLIFICADO nº 03/2022 

 

DISCIPLINAS 

NÚMERO 

DE 

QUESTÕES 

PESO 

INDIVIDUAL 

PESO 

TOTAL 

Conhecimentos Específicos 15 0,50 7,50 

Língua Portuguesa 03 0,50 1,50 

Conhecimentos Gerais 02 0,50 1,00 

Total 20  10,00 

 
 

✓ Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a 

quantidade de questões está correta; 
 
 

✓ Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será 

o único documento válido para a correção das provas. 
 
 

✓ O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e 

não será substituído em caso de erro do candidato. 
 
 
 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA - PSICÓLOGO 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

01. Pelo número de empresas criadas no ano passado, mais de 4 milhões, a economia brasileira 

parece estar bombando. Mas é bom dar atenção a outros números antes de lançar o primeiro 

rojão. (https://opiniao.estadao.com.br) 

A expressão destacada está empregada em sentido… 

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

a.(  ) próprio, e o texto mostra que é preciso comemorar a criação de 4 milhões de empresas. 

b.(  ) próprio, e o texto mostra que é preciso analisar objetivamente a situação econômica. 

c.(  ) figurado, e o texto mostra que é preciso ter cautela ao analisar o cenário econômico. 

d.(  ) figurado, e o texto mostra que que é preciso ver com otimismo a criação de empresas. 

 

 

2. Em relação ao uso dos porquês, assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 

CORRETAMENTE: 

Ele fez o pedido à Aline. _____? 

a. (  )Porquê 

b. (  )Por que 

c. (  )Porque 

d. (  )Por quê  

03. “Eu gostaria de poder te dizer tantas coisas, querida garota(...)”. O verbo gostar nesse 

trecho está conjugado:    Assinale a alternativa CORRETA. 

a. (  ) No pretérito perfeito; 

b. (  ) No pretérito imperfeito; 

c. (  ) No futuro do pretérito; 

d. (  ) No futuro do presente. 
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CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES  

 

04.  A LEI Nº 14.284, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2021 institui o Programa 

____________e o Programa _____________; define metas para taxas de pobreza; altera a 

Lei nº 8.742, de 7 de dezembro de 1993; revoga a Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, e 

dispositivos das Leis nos 10.696, de 2 de julho de 2003, 12.512, de 14 de outubro de 2011, e 

12.722, de 3 de outubro de 2012; e dá outras providências. 

Assinale a alternativa CORRETA que preenche as lacunas acima: 

 

a. (   ) Auxílio Brasil e Alimenta Brasil 

b. (   ) Bolsa Família e Vale Gás 

c. (   ) Bolsa Alimentação e Vale Gás 

d. (   ) Auxílio Alimentação e Superação 

 

05. Em 1964 aconteceu a primeira eleição no Município de Ipira-Santa Catarina, a população 

através do voto escolheu para prefeito: 

 

               a. (  ) Sr. Hugo Arthur Roesler 

               b. (  ) Sr. Otávio Matzenbacher 

               c. (  ) Sr. Fioravante Kaster 

               d. (  ) Sr. Wando Alcido Korb 

 

 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

 

06.A Escala Extroversão é uma escala que avalia o quanto a pessoa se relaciona com o ambiente 

externo. Pessoas com alto escore em extroversão: 

 

A) São amigáveis, confiam nas outras pessoas, gostam de ajudar e se importam pelos interesses 

alheios. 

B) São curiosas intelectualmente, apreciam artes e são sensíveis a beleza. 

C) Gostam de estar com as pessoas, são ativas, entusiásticas, gostam de conversar e se sentem bem 

em lugares com muitas pessoas. 

D) São controladas, determinadas e gostam de ordem. 

 

07. Com relação aos objetivos da avaliação psicológica clínica, quando o psicólogo procura 

identificar problemas precocemente, avaliar riscos, fazer uma estimativa de forças e fraquezas do 

ego, denomina-se: 

 

A) Entendimento dinâmico. 

B) Prevenção. 

C) Prognóstico. 

D) Avaliação compreensiva. 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2014.284-2021?OpenDocument
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08. O terapeuta comportamental entende a depressão como uma redução na frequência de certas 

atividades tidas (anteriormente pelo indivíduo) como prazerosas e aumento, concomitante, de 

comportamentos de: 

 

A) Reforços positivos decorrente das respostas. 

B) Fuga e esquiva de situações aversivas. 

C) Controle das contingências. 

D) Desamparo criativo. 

 

09. As diretrizes voltadas para "Ética e Psicologia" tratam de várias questões éticas. Atendo-se ao 

que pensam os cientistas sociais dar atenção a algumas considerações morais, marque aquela que 

salvaguarda a possibilidade de vazamento de algo que pode prejudicar um indivíduo ou um grupo. 

 

A) Defender todos as relações interpessoais no âmbito profissional. 

B) Usar a gentileza no convívio profissional. 

C) Ter como palavra de ordem "respeito". 

D) Manter sigilo das informações sobre os participantes de um grupo ou de alguém que o psicólogo 

atende individualmente. 

 

10. Psicossomática é uma ciência interdisciplinar que gera diversas especialidades da medicina e 

da psicologia, para estudar os efeitos de fatores sociais e psicológicos sobre processos orgânicos 

do corpo e sobre o bem-estar das pessoas. Sobre o tema enunciado, analise as assertivas com V, 

para verdadeiro, ou F, falso: 

(__) Os sintomas de uma doença psicossomática, assim como os sonhos, a criatividade e a 

sincronicidade, são como mananciais simbólicos que irrompem à consciência, quando o "si-

mesmo" deseja comunicar-nos algo fundamental. (__) A Psicossomática defende que o indivíduo 

é o causador das suas próprias doenças, mas que também pode curá-las. 

(__) De acordo com a Psicossomática, o indivíduo atinge suas conquistas quando ele entende sua 

própria história de vida. 

(__) Na visão dos estudiosos em Psicossomática, quando o indivíduo consegue compreender quem 

ele é, passa a ter maior controle de como deve reagir a determinadas situações, a determinados 

eventos. 

Marque a alternativa com a série CORRETA. 

A) V, F, F, V. 

B) F, V, F, F. 

C) V, F, V, F. 

D) V, V, V, V. 
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11. Costuma-se definir "Psicologia" como uma disciplina única. Na verdade, trata-se de uma área 

formada por um conjunto de subáreas. Cada uma tem suas características e exigências próprias e 

exclusivas, podendo-se, de forma geral, ser entendida como área de estudos psicológicos, ao invés 

de Psicologia. Nessa perspectiva, marque a especialidade do psicólogo coerente com a atividade 

profissional descrita. 

 

A) Psicólogo experimental - Estuda as bases da cognição. 

B) Psicólogo educacional - Acompanha alunos nos processos de aprendizagem e nos conflitos 

familiares. 

C) Psicólogo clínico - Avalia e trata pessoas com problemas psicológicos, conduz pesquisas. 

D) Psicólogo social - Acompanha os estuda referentes a determinados tipos de comportamentos 

violentos. 

 

12. Compreende-se "Avaliação psicológica" como um amplo processo de investigação, no qual se 

conhece o avaliado e sua demanda, com o intuito de programar a tomada de decisão mais 

apropriada do psicólogo, mais especialmente, a avaliação psicológica refere-se a aspectos obtidos 

por meio de um conjunto de procedimentos confiáveis, entendidos como os que são reconhecidos 

pela ciência psicológica. De acordo com o conteúdo enunciado, os aspectos obtidos referem-se: 

 

A) À Coleta e interpretação de dados. 

B) Ao problema a ser avaliado. 

C) À experiência do psicólogo avaliador. 

D) Ao contexto social daquele que fornece dados para avaliação. 

 

13. Para Jung é a forma mais ampla e generalizada de energia psíquica: 

A) Inconsciente pessoal. 

B) Arquétipos. 

C) Self. 

D) Libido. 

E) Anima e animus. 

 

14. De acordo com a teoria psicanalítica desenvolvida por Freud, o Ideal do Ego é um componente: 

A) Do ego. 

B) Da consciência. 

C) Do super ego. 

D) Do id. 

 

15. De acordo com o Estatuto do Idoso é assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por 

intermédio do Sistema Único de Saúde (SUS), garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em 

conjunto articulado e contínuo das ações e serviços, para a prevenção, promoção, proteção e 
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recuperação da saúde, incluindo a atenção especial às doenças que afetam preferencialmente os 

idosos. São alguns meios de garantir a prevenção e a manutenção da saúde do idoso: 

 

A) Reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas decorrentes do 

agravo da saúde, atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios, e atendimento 

domiciliar, incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de 

se locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas 

ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e 

rural. 

B) Faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as 

restrições legais, cadastramento da população idosa em base territorial, e ao idoso internado ou em 

observação é assegurado o direito a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar as 

condições adequadas para a sua permanência em tempo integral, segundo o critério médico. 

C) Os sintomas diminuem na maioria dos pacientes, a recidiva é alta. E o estado funcional costuma 

melhorar dramaticamente, unidades geriátricas de referência, com pessoal especializado nas áreas 

de geriatria e gerontologia social, obrigação alimentar é solidária, podendo o idoso optar entre os 

prestadores, e cadastramento da população idosa em base territorial. 

D) Atendimento geriátrico e gerontológico em ambulatórios, unidades geriátricas de referência, 

com pessoal especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social, e os casos de suspeita ou 

confirmação de violência praticada contra idosos serão objeto de notificação compulsória pelos 

serviços de saúde públicos e privados à autoridade sanitária. 

 

16. Sobre alguns conceitos básicos da Terapia Cognitivo Comportamental (TC) é CORRETO 

afirmar que: 

 

A) A relação terapêutica na TCC se difere por ser orientada para um alto grau de colaboração, por 

seu foco fortemente empírico. 

B) Uma das vantagens da abordagem da TCC é a aquisição de habilidades, porém essas habilidades 

não podem reduzir o risco de recaída. 

C) O modelo de TCC enfatiza que a relação entre emoção e comportamento é uma via de mão 

única. 

D) Os esquemas são definidos como matrizes superficiais para o processamento de informações 

que estão acima dos dos pensamentos automáticos. 

 

17. Sobre intervenções psicoterápicas para o tratamento do transtorno bipolar é CORRETO 

afirmar que: 

 

A) Nos módulos da terapia focada na família, a psicoeducação familiar, consiste em sessões 

didaticamente orientadas com os pacientes, seus pais ou cuidadores e quaisquer irmãos ou parentes 

disponíveis dos pacientes. 
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B) Para o tratamento do TB, a intervenção farmacológica é fundamental. No entanto, sujeitos com 

TB apresentam adesão pobre ao tratamento farmacológico e altas taxas de recaída, e a remissão 

total dos sintomas é bastante frequente.  

C) Estudos atuais sugerem que a psicoeducação e a terapia cognitivo comportamental podem atuar 

sobre a adesão à intervenção farmacológica e que, quando associadas, podem reduzir 

significamente. 

D) A terapia focada na família (TFF) não consegue reduzir o risco para recaída de novos episódios 

depressivos e maníacos. 

 

18. Sobre o Psicodiagnóstico é CORRETO afirmar que: 

 

A) O psicodiagnóstico pressupõe a adoção de um ponto de vista científico sobre o fenômeno 

avaliado. Esse caráter científico é adquirido por meio de métodos e técnicas de intervenção, com 

base em teorias psicológicas. 

B) O psicodiagnóstico deve incluir a preocupação clínica mais com a objetividade diagnóstica do 

que com o processo avaliativo. 

C) Para fazer um psicodiagnóstico, o profissional deve saber avaliar com cuidado a demanda 

trazida pela fonte de encaminhamento, não pelo cliente, para, a partir disso, realizar considerações 

éticas sobre o pedido e, quando essas forem favoráveis, tecer os objetivos de sua realização. 

D) Um psicodiagnóstico tem ou não mais chances de ser bem-sucedido quando há uma boa 

pergunta a ser respondida. 

 

19. O exercício profissional do psicólogo escolar envolve atividades como: 

I-Atuação de combate a violência na escola com atividades terapêuticas para trabalhar aspectos 

psicoafetivos das pessoas envolvidas. 

II-Atuação preventiva com grupos de alunos frente a assuntos relacionados à sexualidade, drogas, 

entre outros. 

III- Desenvolvimento de trabalhos voltados à orientação de pais e professores quanto às 

dificuldades de aprendizagem apresentadas pelos alunos 

IV- Atuação clínica frente aos possíveis problemas emocionais apresentados pelos professores, 

como depressão, ansiedade, entre outros. 

Está correto o que se afirma em: 

A) I, somente. 

B) I e III, somente. 

C) I, II e III, somente. 

D) II e III, somente. 

 

20. Segundo a Resolução n° 4, de 11 de fevereiro de 2019, que institui as regras para a elaboração 

de documentos escritos pela(o) psicóloga(o) no exercício profissional, assinale as letras que estão 

corretas: 
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I. O documento psicológico constitui instrumentos de comunicação escrita resultante da prestação 

de serviços psicológico a pessoa, grupo ou instituição; II. Em relação aos princípios éticos, na 

elaboração de documento psicológico, a(o) psicóloga(o) baseará suas informações na observância 

dos princípios e dispositivos do Código de Ética profissional do psicólogo e não necessitará de 

verificar os outros dispositivos de Resoluções específicas; 

III. Os documentos escritos decorrentes da prestação de serviços psicológicos, bem como todo o 

material que os fundamentaram, sejam eles em forma física ou digital, deverão ser guardados pelo 

prazo mínimo de 5 (cinco) anos. 

A) I e II. 

B) I e III. 

C) II e III. 

D) I,II e III. 


