
 

MUNICÍPIO DE IPUAÇU 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2019 
 

CARGO: PSICÓLOGO 
NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  
 

INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição, nº RG e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 4(quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 40 (quarenta) questões objetivas, sendo 04 (quatro) questões de Português, 04 

(quatro) questões de Matemática/Raciocínio Lógico, 02 (dois) questões de Informática Básica, 02 (dois) questões de 
Conhecimentos Gerais/Atualidades e 28 (vinte e oito) questões de Conhecimentos Específicos/Legislação; 

e) Cada questão apresenta 5 (cinco) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído, exceto se estiver com problemas de impressão que prejudique seu 

preenchimento; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 40, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

i) O CARTÃO-RESPOSTA contém 40 questões; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

j) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica/scanner para o processamento dos resultados, 
não podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “g” e alínea “i”; 

k) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta e o candidato perderá esta pontuação. 

l) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
m) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
n) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar, nem qualquer outro tipo de consulta; 
o) Somente utilize caneta azul ou preta; 
p) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
q) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do seu gabarito; 
r) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO: VITOR HUGO FUZINATTO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova.  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (04 questões) 
 

 
QUESTÃO 01. Leia: 

 

fonte: 
https://www.google.com/url?sa=i&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiCvIGRxeDlAhUYE7kGHb8uDTcQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.imag
emwhats.com.br%2Ftirinhas-do-calvin-e-haroldo-para-compartilhar-54%2F&psig=AOvVaw0JYkvU5idu4hkdGpUHcYwk&ust=1573506062254480 

 
O efeito de sentido da tirinha em quadrinhos acima depende de elementos textuais que se encontram em qual 
das alternativas abaixo?  
 
(A) uma quebra de expectativa no último quadrinho.  
(B) o reconhecimento de uma situação comunicativa inerente ao discurso cômico característico de tirinhas em 

quadrinhos.   
(C) elementos de coesão sequencial verbais e não-verbais. 
(D) A reprodução de um arquétipo infantil de personagem, segundo seu próprio ponto de vista. 
(E) todas as alternativas acima estão corretas.  
 
QUESTÃO 02. Assinale a alternativa incorreta em relação à colocação pronominal. 
 
(A) Não me deram a oportunidade de me explicar.  
(B) Me deram uma caixa de bombons, porque ontem foi meu aniversário.  
(C) Por favor, lembre-me de deixar registrado as tarefas de amanhã. 
(D) Diana foi chamada para convencer com o Diretor. Acredito que lhe concederam uma promoção.  
(E) (…) Embora eu o faça, sei que se trata de um comportamento que tenho que mudar.  
 
QUESTÃO 03. Marque a alternativa que preencha, corretamente, as lacunas do parágrafo a seguir:  
 
Pode-se verificar que o futebol expressa a sociedade, pois o jogo está na sociedade tanto quanto _____ sociedade 
está no jogo. Ambos expressam-se, mutuamente, principalmente no que se refere _____ subjetividade das 
relações estabelecidas dentro do contexto de uma partida de futebol, _____ transgressões ______ regras, 
______ ordem e ______ desordem, o envolvimento da torcida com seu time de coração, chorar ou se alegrar, 
brigar ou festejar. O futebol teria, assim, uma riqueza simbólica, que poderia expressar a sociedade brasileira. 
 
fonte: http://portalintercom.org.br/anais/sul2018/resumos/R60-0728-1.pdf 

 
(A) à – a – à – às – a – a.  
(B) a – a – a – a – a – a.   
(C) a – à – as – às – à – à. 
(D) a – à – à – à – à – à.  
(E) a – a – há- à – à – à.  
 
 

http://portalintercom.org.br/anais/sul2018/resumos/R60-0728-1.pdf


QUESTÃO 04. Leia: 

 
fonte: 
https://www.google.com/search?biw=1422&bih=645&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTuRdZZXgsTtx9EUllxCi0ogmpYCg%3A1573421299804&sa=1&ei=84DIXaf
bMMm15OUP9aq04Aw&q=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&oq=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&gs_l=img.3..35i39l2j0l4j0i5i30l4.85358.89400..8
9811...0.0..0.502.3916.0j8j3j3j1j1......0....1..gws-wiz-img.Nq5ijjM6FuY&ved=0ahUKEwjnoKCNy-
DlAhXJGrkGHXUVDcwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=U46fJAam2awSoM: 

 

Em qual das alternativas abaixo os termos sublinhados correspondem a um complemento nominal? 
 

(A) Às vezes, eu sinto vontade de fugir de tudo e de todos.  
(B) Eu pulei a cerca, mas ainda estava no mundo.  
(C) Eu lembro que uma vez eu me senti assim.  
(D) Ainda estava no canil Colina das Margaridas.  
(E) nenhuma das alternativas anteriores.  
 
 

II – PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA – (04 questões) 
 

 
QUESTÃO 05. A empresa X foi incumbida da montagem e confecção da apostila preparatória para o Concurso 

Público da cidade de Passa Tempo (MG). Sabe-se que a paginação iniciou-se a partir do número 1, excluindo 
a capa e a contracapa, e foram utilizados 285 algarismos. Determine o total de páginas enumeradas. 

 
(A) 97 páginas 
(B) 86 páginas 
(C) 131 páginas 
(D) 140 páginas 
(E) 163 páginas 
 
  

https://www.google.com/search?biw=1422&bih=645&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTuRdZZXgsTtx9EUllxCi0ogmpYCg%3A1573421299804&sa=1&ei=84DIXafbMMm15OUP9aq04Aw&q=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&oq=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&gs_l=img.3..35i39l2j0l4j0i5i30l4.85358.89400..89811...0.0..0.502.3916.0j8j3j3j1j1......0....1..gws-wiz-img.Nq5ijjM6FuY&ved=0ahUKEwjnoKCNy-DlAhXJGrkGHXUVDcwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=U46fJAam2awSoM
https://www.google.com/search?biw=1422&bih=645&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTuRdZZXgsTtx9EUllxCi0ogmpYCg%3A1573421299804&sa=1&ei=84DIXafbMMm15OUP9aq04Aw&q=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&oq=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&gs_l=img.3..35i39l2j0l4j0i5i30l4.85358.89400..89811...0.0..0.502.3916.0j8j3j3j1j1......0....1..gws-wiz-img.Nq5ijjM6FuY&ved=0ahUKEwjnoKCNy-DlAhXJGrkGHXUVDcwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=U46fJAam2awSoM
https://www.google.com/search?biw=1422&bih=645&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTuRdZZXgsTtx9EUllxCi0ogmpYCg%3A1573421299804&sa=1&ei=84DIXafbMMm15OUP9aq04Aw&q=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&oq=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&gs_l=img.3..35i39l2j0l4j0i5i30l4.85358.89400..89811...0.0..0.502.3916.0j8j3j3j1j1......0....1..gws-wiz-img.Nq5ijjM6FuY&ved=0ahUKEwjnoKCNy-DlAhXJGrkGHXUVDcwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=U46fJAam2awSoM
https://www.google.com/search?biw=1422&bih=645&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTuRdZZXgsTtx9EUllxCi0ogmpYCg%3A1573421299804&sa=1&ei=84DIXafbMMm15OUP9aq04Aw&q=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&oq=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&gs_l=img.3..35i39l2j0l4j0i5i30l4.85358.89400..89811...0.0..0.502.3916.0j8j3j3j1j1......0....1..gws-wiz-img.Nq5ijjM6FuY&ved=0ahUKEwjnoKCNy-DlAhXJGrkGHXUVDcwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=U46fJAam2awSoM
https://www.google.com/search?biw=1422&bih=645&tbm=isch&sxsrf=ACYBGNTuRdZZXgsTtx9EUllxCi0ogmpYCg%3A1573421299804&sa=1&ei=84DIXafbMMm15OUP9aq04Aw&q=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&oq=tirinhas+em+quadrinhos+minduim&gs_l=img.3..35i39l2j0l4j0i5i30l4.85358.89400..89811...0.0..0.502.3916.0j8j3j3j1j1......0....1..gws-wiz-img.Nq5ijjM6FuY&ved=0ahUKEwjnoKCNy-DlAhXJGrkGHXUVDcwQ4dUDCAc&uact=5#imgrc=U46fJAam2awSoM:


QUESTÃO 06. Doze times de handebol masculino participam do campeonato regional, enfrentando-se entre si, 
em turno e returno, ou seja, cada time enfrenta todos os demais duas vezes, o que totaliza exatas 22 partidas 
para cada. O time vencedor do campeonato venceu 15 partidas e empatou 7. Para que esses resultados 
ocorram, a quantidade de maneiras possíveis será: 

 
(A) superior a 140.000 e inferior a 165.000  
(B) inferior a 150.000 
(C) superior a 150.000 e inferior a 170.000 
(D) inferior a 140.000 
(E) superior a 170.000 
 
QUESTÃO 07. Considere as frases a seguir: 
 

I. 
12𝑥−𝑦

𝑥
 é um número inteiro positivo. 

II. Getúlio Vargas foi um dos grandes nomes da história do Brasil, governando o país por mais tempo após a 
Proclamação da República. 

III. Ela foi considerada a melhor cantora do mundo em 2019. 
 
É correto afirmar que: 
 
(A) apenas II é uma sentença aberta. 
(B) apenas I e II são sentenças abertas. 
(C) apenas I e III são sentenças abertas. 
(D) apenas I é uma sentença aberta. 
(E) apenas III é uma sentença aberta. 
 
QUESTÃO 08. Dispomos de onze homens e oito mulheres, entre os quais estão Hélio e Teresa. Quantas comissões 

podemos formar com três homens e três mulheres, sabendo que Hélio não participa de nenhuma comissão 
na qual Teresa faz parte?  

 
(A) 82.950 comissões 
(B) 8.295 comissões 
(C) 829 comissões 
(D) 82 comissões 
(E) 8 comissões 
 
 

III – PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA – (02 questões) 
 

 
QUESTÃO 09. Giulia é uma garota que trabalha em um setor de T.I de uma empresa de produtos químicos, porém 

ela recebeu um alerta do sistema de Antivírus que havia uma máquina infectada, quais medidas a Giulia deve 
tomar? 

 
(A) Ignorar, pois, possa ser um alerta falso. 
(B) Entrar em contato com a máquina e verificar o vírus ativando-o e vendo o que ocorre durante sua execução 

para avaliar o caso. 
(C) Informar para usuário excluir o arquivo infectado e alerta-lo para tomar cuidado para que isso não 

aconteça novamente. 
(D) Isolar a máquina da Rede, verificando a causa da infecção, verificando se houve infestação para outras 

máquinas, e isolar o local infectado. 
(E) Nenhuma das anteriores. 
 
  



QUESTÃO 10. João, um rapaz que trabalha em um escritório de advocacia, acaba de receber um e-mail, esse e-
mail pede seus dados como cartão de crédito, nome completo e CPF para confirmar o recebimento de um 
produto que ele mesmo não lembra de ter solicitado. Sendo assim o que João deve fazer? 

 
I. João deve colocar seus dados, pois, possivelmente, é uma encomenda que não se lembre. 
II. João deve contactar o setor de T.I para verificar se o e-mail é um spam, pois outras pessoas podem estar 

recebendo esses mesmos tipos de e-mails. 
III. João deve ignorar o e-mail e exclui-lo, não é necessário avisar o departamento de T.I pois não é um e-mail 

ofensivo. 
 
Analise as afirmativas acima e marque a alternativa correta. 
 
(A) Somente I, II estão corretas 
(B) Somente II está correta 
(C) Somente II e III estão corretas 
(D) Somente III está correta 
(E) Todas estão corretas. 
 
 

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – (02 questões) 
 

 
 
QUESTÃO 11. Pela Lei Estadual n.º 8.531, de 09 de janeiro 1992, alterada pela Lei Estadual n.º 8.561, de 30 de 

março de 1992, Ipuaçu deixou de ser distrito e se tornou município. Anteriormente, a que municípios Ipuaçu 
pertencia? 

 
(A) Abelardo Luz e Ouro Verde. 
(B) Bom Jesus e São Domingos. 
(C) Aberlardo Luz e Xanxerê. 
(D) Entre Rios e Xanxerê. 
(E) Ouro Verde e Xanxerê. 
 
QUESTÃO 12. Observe a imagem e responda a alternativa correta. 

 

 
A cidade de Ipuaçu tornou-se conhecida na Ufologia Brasileira e no mundo a partir de 2008, devido ao surgimento 
anual de desenhos nas plantações que a rodeiam, sendo conhecida como a capital brasileira dos círculos e 
“cidade dos ets”. O nome correto dado a esse achatamento em parte das plantações é: 
 
(A) Agroglifos 
(B) Diaglifos. 
(C) Geóglifos. 
(D) Hieróglifos. 
(E) Hemogróclitos. 
 
 

  



V - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO – (28 questões) 
 

 
QUESTÃO 13. Assinale a alternativa correta a respeito dos Códigos de Ética: 
 

I. Expressam sempre uma concepção de homem e de sociedade.  
II. Determinam a direção das relações entre os indivíduos. 
III. Deve ser visto como um conjunto fixo e imutável de normas, garantindo o direcionamento para o que é certo. 
 

Está correto o que se afirma em: 
 

(A) I e III, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) I, II e III. 
(E) II, apenas.  
 

QUESTÃO 14. Leia o seguinte texto: Digamos que você está jogando vídeo game com uma criança. Ela fica muito 
feliz de estar ao seu lado jogando. Ela entende que as regras existem, mas acredita que todos podem ganhar 
e não se importa muito com a severidade das regras. 

 

De acordo com Piaget, qual seria o estágio de desenvolvimento cognitivo dessa criança? 
 

(A) Sensório motor 
(B) Pré-operacional 
(C) Operações concretas 
(D) Operações formais 
(E) Operações pré-concretas 
 

QUESTÃO 15. Em 1991, as estimativas do número de abortos no Brasil variavam entre 300 mil e 3,3 milhões de 
abortos ilegais praticados a cada ano (Fonseca et al, 1996 e Singh; Wulf, 1991). Dentre as principais práticas 
de maior risco, Singh e Wulf (1991 e 1994), identificam no Brasil e outros países da América Latina: 

 

I. Trauma voluntário. 
II. Substâncias cáusticas inseridas na vagina. 
III. Objetos físicos inseridos no útero. 
 

Está correto o que se afirma em: 
 

(A) I, apenas. 
(B) I e II, apenas 
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 
 

QUESTÃO 16. Analise as afirmativas do direito da pessoa portadora de transtorno mental: 
 
I. Ter garantia de sigilo nas informações prestadas à família. 
II. Ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua 

hospitalização involuntária. 
III. Ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) I, apenas. 
(D) II, apenas. 
(E) II e III, apenas. 
 



QUESTÃO 17. De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
(SUS), saúde tem como fatores determinantes e condicionantes: 

 
I. A alimentação, a moradia e o transporte. 
II. O meio ambiente, a renda e o acesso a bens e serviços essenciais. 
III. O lazer, o trabalho e a educação. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) I, II e III. 
(D) II e III, apenas. 
(E) III, apenas.  

 
QUESTÃO 18. No Dia dos Animais, a turma do colégio J foi ao Simba Safari acompanhada de sua professora. As 

crianças ficam bastante animadas ao verem os animais. Luana comenta sobre cada um dos animais que vê 
fazendo uso de meio de monólogos coletivos. Ela não entende por que Lucas gosta da girafa, pois “Só o leão 
é realmente bonito e forte. Ele é o rei da selva. Como é possível gostar da girafa?” 

 
Qual o estágio de Luana na teoria de Piaget? 

 
(A) Sensório Motor  
(B) Projetivo 
(C) Operatório Concreto 
(D) Pré-Operatório 
(E) Operatório Formal 

 
QUESTÃO 19. São modalidades de serviços dos Centros de Atenção Psicossocial: 

 
(A) CAPS I, CAPS II e CAPS III. 
(B) CAPS AT (atendimento individual), CAPS AG (atendimento grupal) e CAPS CM (atividades comunitárias) 
(C) CAPS UB (unidade básica), CAPS CS (centro de saúde) e CAPS AMB (ambulatório). 
(D) CAPS B, CAPS S2 e CAPS A9.  
(E) Nenhuma das anteriores. 

 
QUESTÃO 20. Analise as afirmações sobre o Código de Ética do Psicólogo: 

 
I. Pauta-se pelo princípio geral de aproximar-se mais de um instrumento de reflexão do que de um conjunto de 

normas. 
II. Contempla a diversidade que configura o exercício da profissão. 
III. Abre espaço para a discussão, pelo psicólogo, dos limites relativos aos direitos individuais e coletivos.  

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I, apenas.  
(B) I e II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
  



QUESTÃO 21. Em O Aborto e (Não) Desejo de Maternidade(s): Questões para a Psicologia, publicado pelo 
Conselho Federal de Psicologia, é abordado o autor Ronald Dworkin que, por sua vez, apresenta um conteúdo 
objetivo ao princípio da dignidade humana, propondo a existência de três esferas para esta discussão, 
exceto: 

 
(A) Moralidade política 
(B) Ética 
(C) Moralidade pessoal 
(D) Moralidade pública 
(E) Nenhuma das anteriores 

 
QUESTÃO 22. A assistência ao paciente no NAPS/CAPS inclui as seguintes atividades: 
 
I. Atendimento à família. 
II. Atividades comunitárias enfocando a integração do doente mental na comunidade e sua inserção social. 
III. Os pacientes que frequentam por um período de 8 horas (dois turnos) terão direito a três refeições. 
 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I, II e III. 
(B) II, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) I e III, apenas. 
(E) II e III, apenas. 
 
QUESTÃO 23. Conforme a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes 
(SUS), a iniciativa privada: 

 
I. Poderá participar do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter complementar. 
II. Deverá obedecer à organização de ações e serviços de saúde regionalizada e hierarquizada em níveis de 

complexidade crescente. 
III. Os serviços privados de assistência à saúde caracterizam-se pela atuação exclusiva de pessoas jurídicas de 

direito privado na promoção, proteção e recuperação da saúde.  
 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I e III, apenas. 
(B) III, apenas.  
(C) I e II, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 
 
QUESTÃO 24. Como princípio fundamental do Código de Ética, o psicólogo deverá basear seu trabalho na 

promoção da dignidade do ser humano, e também em outros três aspectos, exceto: 
 

(A) Liberdade 
(B) Justiça 
(C) Igualdade  
(D) Integridade 
(E) Nenhuma das anteriores 
 
  



QUESTÃO 25. São Políticas Públicas de Assistência Social: 
 

(A) Proteção Social Básica e Proteção Social Especial (subdividida em Média e Alta Complexidade). 
(B) Proteção Social Básica, Proteção Social Complementar e Proteção Social Especial. 
(C) Proteção Social Elementar e Proteção Social Superior (subdividida em Básica, de Média e de Alta Demanda).  
(D) Proteção Social Básica e Proteção Social de Matricialidade Sociofamiliar. 
(E) Todas estão corretas. 

  
QUESTÃO 26. Analise as afirmações considerando a teoria de Ronald Dworkin em O Aborto e (Não) Desejo de 

Maternidade(s): Questões para a Psicologia, publicado pelo Conselho Federal de Psicologia: 
 

I. Os direitos morais não possuem uma conotação ontológica, e sim política. 
II. Os direitos morais se aproximam dos direitos constitucionais. 
III. Muitas das obrigações impostas por lei são legítimas, e delimitam a esfera dos direitos morais.  

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II, apenas.  
(D) I, II e III. 
(E) II e III, apenas. 

 
QUESTÃO 27. A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições para a promoção, 

proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes (SUS), ao 
tratar da organização, da direção e da gestão, postula que a articulação das políticas e programas, a cargo 
das comissões intersetoriais, abrangerá, em especial, as seguintes atividades: 

 
I. Vigilância sanitária e farmacoepidemiologia  
II. Alimentação e nutrição 
III. Recursos humanos 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II, apenas.  
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 
 
QUESTÃO 28. Analise as afirmativas com relação aos deveres fundamentais dos psicólogos: 
 
I. Divulgar o Código de Ética. 
II. Conhecer o Código de Ética. 
III. Cumprir o Código de Ética. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II, apenas.  
(D) I, II e III. 
(E) II e III, apenas. 

   
  



QUESTÃO 29. A equipe técnica mínima para atuação no NAPS/CAPS, para o atendimento a 30 pacientes por 
turno de 4 horas, deve ser composta por:  

 
(A) 1 médico psiquiatra; 3 enfermeiros; 2 outros profissionais de nível superior (psicólogo, assistente social, 

terapeuta ocupacional e/ou outro profissional necessário a realização dos trabalhos); profissionais de níveis 
médio e elementar necessários ao desenvolvimento das atividades. 

(B) 2 médicos psiquiatras; 2 enfermeiros; 3 outros profissionais de nível superior (psicólogo, assistente social, 
terapeuta ocupacional e/ou outro profissional necessário a realização dos trabalhos); profissionais de níveis 
médio e elementar necessários ao desenvolvimento das atividades. 

(C) 1 médico psiquiatra; 1 enfermeiro; 4 outros profissionais de nível superior (psicólogo, assistente social, 
terapeuta ocupacional e/ou outro profissional necessário a realização dos trabalhos); profissionais de níveis 
médio e elementar necessários ao desenvolvimento das atividades. 

(D) 2 médicos psiquiatras; 2 enfermeiros; 4 outros profissionais de nível superior (psicólogo, assistente social, 
terapeuta ocupacional e/ou outro profissional necessário a realização dos trabalhos); profissionais de níveis 
médio e elementar necessários ao desenvolvimento das atividades. 

(E) Nenhuma das anteriores.  
 

QUESTÃO 30. Mecanismo de defesa em que se aceita a pressão do superego; disfarçando os motivos e tornando 
as ações moralmente aceitáveis: 

 
(A) Negação 
(B) Racionalização 
(C) Repressão 
(D) Sublimação 
(E) Assimilação. 

 
QUESTÃO 31. O autor Ronald Dworkin, ao discutir a liberalização do aborto, salienta que este pode ser 

interpretado como um requisito dos princípios da dignidade. São eles: 
 

(A) Respeito próprio e autenticidade 
(B) Livre escolha e amor próprio 
(C) Consciência do próprio valor e honra 
(D) Autoridade e nobreza 
(E) Benevolência e justiça. 

 
QUESTÃO 32. A organização da Assistência Social tem as seguintes diretrizes, baseadas na Constituição Federal 

de 1988 e na LOAS: 
 
I. Descentralização político-administrativa. 
II. Participação da população na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis. 
III. Primazia da responsabilidade do Estado na condução da Política de Assistência Social em cada esfera de 

governo. 
 

Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II, apenas.  
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

 
  



QUESTÃO 33. Quanto à organização do SUS, o Decreto 7.508 de 28 de junho 2011, no seu artigo 5º, postula que, 
para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de: 

 
I. Atenção primária, urgência e emergência. 
II. Atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar. 
III. Vigilância em saúde.  

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) III, apenas.  
(D) I, II e III. 
(E) II e III, apenas. 

 
 

QUESTÃO 34. No que tange às responsabilidades do psicólogo, é dever fundamental assumir responsabilidades 
somente por atividades para as quais esteja capacitado de modo: 

 
I. Pessoal. 
II. Teórico. 
III. Técnico. 

 
Após analisar as afirmativas, assinale a alternativa correta: 

 
(A) I e II, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) III, apenas.  
(E) I, II e III. 

 
QUESTÃO 35. Não é conceito da psicanálise de Freud: 
 
(A) Consciente, subconsciente e pré-consciente. 
(B) Pulsões 
(C) Catexia 
(D) Id, ego e superego 
(E) Recalcamento.  

 
QUESTÃO 36. Analise as afirmativas com relação ao aborto, conforme O Aborto e (Não) Desejo de 

Maternidade(s): Questões para a Psicologia: 
 
I. O aborto é um direito moral individual sustentado na dignidade humana. Contudo, não inclui a pretensão de 

reconhecimento por parte das regras jurídicas, enquanto um direito de categoria constitucional. 
II. A mulher que reivindica o direito de praticar o aborto está pleiteando o reconhecimento de sua capacidade 

de compreender, com base em seus valores pessoais, o impacto da interrupção voluntária da gestação em 
sua vida como um todo. 

III. O direito ao aborto não se identifica com a liberdade de consciência, mas integra o seu conteúdo, desde que 
se compreenda que falar em independência ética é o mesmo que falar em liberdade de consciência. 

 
Está correto o que se afirma em: 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) II, apenas.  
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 

 



QUESTÃO 37. De acordo com as Normas Operacionais Básicas do SUS, as Redes de Atenção à Saúde estarão 
compreendidas no âmbito de uma Região de Saúde, ou de várias delas, em consonância com diretrizes 
pactuadas nas Comissões Intergestores. Os entes federativos definirão os seguintes elementos em relação 
às Regiões de Saúde: 

 

I. Rol de ações e serviços que serão ofertados 
II. População usuária das ações e serviços 
III. Limites geográficos 
 

Está correto o que se afirma em: 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) I, II e III. 
(C) II, apenas.  
(D) I e III, apenas. 
(E) II e III, apenas. 
 

QUESTÃO 38. Assinale a alternativa incorreta a respeito da Autorização de Internação Hospitalar: 
 

(A) Pagamento máximo de até 45 (quarenta e cinco) diárias de psiquiatria, através do documento AIH-1. 
(B) O formulário AIH-5 é complementar e se refere à aplicação de procedimentos adicionais, sejam eles testes, 

medicamentos ou serviços suplementares.  
(C) Toda autorização para emissão de AIH-5 deverá ser solicitada pelo diretor clínico da unidade assistencial, 

mediante laudo específico.  
(D)  Após o período de 180 (cento e oitenta) dias, havendo necessidade do paciente permanecer internado, 

deverá a Unidade Assistencial solicitar nova AIH-1. 
(E) Nenhuma das anteriores. 
 

QUESTÃO 39. Considere as afirmações sobre Vygotsky: 
 

I. O brincar é uma boa oportunidade para que a criança tenha comportamentos mais avançados do que nas 
atividades da vida real. 

II. O desenvolvimento psíquico (intrapsicológico) ocorre a partir da aprendizagem nas relações sociais 
(interpsíquico).  

III. As representações pictográficas e as marcas topográficas como fases da Pré História da Escrita. 
 

Está correto o que se afirma em: 
 

(A) I, II e III. 
(B) I e II, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) III, apenas.  
(E) II e III, apenas. 
 

QUESTÃO 40. Analise as afirmações considerando a teoria do desenvolvimento de Henri Wallon: 
 

I. O Estágio da Puberdade e da Adolescência tem preponderância funcional centrífuga em que o eu-psíquico e 
o eu-corporal são fatores de grande crise existencial. 

II. O Estágio Impulsivo-Emocional é composto de impulsividade motora com predomínio dos reflexos e das 
reações fisiológicas e, depois, o movimento deixa de ser somente espasmos ou descargas impulsivas e passa 
a ser expressão, afetividade exteriorizada. 

III. Relações de classificação são processos cognitivos que ocorrem no Estágio Categorial.  
 

Está correto o que se afirma em: 
 

(A) I e II, apenas. 
(B) III, apenas.  
(C) I e III, apenas. 
(D) II e III, apenas. 
(E) I, II e III. 


