CONCURSO PÚBLICO DE CUNHATAÍ/SC
EDITAL nº 001/2018

Cunhataí/SC, 03 de fevereiro de 2019.

Nº DE
NOME

INSCRIÇÃO

CARGO: PSICÓLOGO

Orientações:
1. A prova escrita tem início às 13h30 e término às 16h30.
2. A prova conta com 05 questões de Conhecimentos Gerais, 05 questões de Língua Portuguesa e 15 questões de
Conhecimentos Específicos, com questões objetivas do tipo múltipla-escolha, subdividida em 4 (quatro) alternativas: A),
B), C), D). Dessas alternativas, somente UMA deverá ser assinalada como correta.
3. O candidato deverá apor no CARTÃO-RESPOSTA as suas respostas por questão na ordem de 01 a 25, marcando a
alternativa correta com um “X”, sendo desconsiderado qualquer outro tipo de marcação.
4. A prova deverá ser respondida com caneta esferográfica preta ou azul.
5. À prova será atribuída pontuação de 0 a 10. Cada questão corresponderá a 0,4 pontos/nota cada.
6. Será atribuída pontuação 0 (zero) à questão da prova escrita:
a) cuja(s) resposta(s) no cartão-resposta não corresponda(m) ao Gabarito Oficial do Concurso Público;
b) quando a(s) resposta(s) no cartão-resposta contenha(m) emenda(s) e/ou rasura(s), ainda que legível(is);
c) que contenha(m) mais de uma opção de resposta assinalada ao cartão-resposta;
d) que não estiver(em) assinalada(s) no cartão-resposta;
e) cuja(s) resposta(s) for(em) preenchida(s) fora das especificações do cartão-resposta, ou seja, preenchida(s) com caneta
não esferográfica ou com caneta esferográfica de cor diferente de azul ou preta, ou ainda, com marcação diferente da
indicada;
f) quando a(s) resposta(s) no cartão-resposta não forem assinaladas com um “X”, ainda que legível(is);
7. Será excluído do Concurso Público o candidato que:
a) For surpreendido, durante a realização das provas, em comunicação com outros candidatos.
b) For descortês para com qualquer dos fiscais executores e seus auxiliares ou autoridades presentes.
c) Não devolver o caderno de questões antes de sair da sala de provas.
d) Estiver fazendo qualquer tipo de consulta ou uso de qualquer tipo de equipamento eletrônico, como calculadora,
celular e similares.
8. Em hipótese alguma, o candidato poderá sair da sala de prova com qualquer material referente à prova. Sendo que, o
candidato, ao terminar a prova escrita, devolverá ao fiscal de sala o caderno de questões e o cartão-resposta.
9. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 30 (trinta) minutos do seu início.
10. Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a aplicação das provas em virtude de
afastamento de candidato da sala de prova.
11. Não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou autoridades presentes,
informações referentes ao conteúdo das provas.
12. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala, somente poderão retirar-se da sala de forma simultânea após a assinatura
da ata.
13. O cartão resposta será o único documento válido para a correção das provas.

Boa prova!

CONHECIMENTOS GERAIS

01. Em relação ao funcionamento da estrutura do Estado brasileiro, assinale a alternativa INCORRETA:
A) É Presidencialista porque o presidente da República é Chefe de Estado e também Chefe de governo.
B) O Brasil é uma República Federativa Presidencialista, formada unicamente pela União.
C) O Brasil é uma República porque o Chefe de Estado é eleito pelo povo, por período de tempo
determinado.
D) É Federativa porque os estados têm autonomia política.
02. Em 1839, aconteceu uma Revolução que tinha como principal objetivo transformar Santa Catarina em
uma República separada do restante do país. Na ocasião a cidade de Laguna foi tomada nomeando-a cidade
Juliana de Laguna. Essa Revolução chama-se:
A) Revolução Federalista.
B) Revolta dos Mercenários.
C) Revolução Farroupilha.
D) Revolta do Vintém.
03. A proteção de refugiados e das populações deslocadas por guerras, conflitos e perseguições é a principal
missão do ACNUR, a Agência da ONU para Refugiados. Na América do Sul, um dos nossos vizinhos está
sofrendo uma grave crise humanitária liderada por Nicolas Maduro e que já levou 2,3 milhões de pessoas a
deixar o território. No Brasil, essas pessoas estão buscando refúgio através da fronteira com Roraima. Esse
país vizinho é:
A) Peru.
B) Venezuela.
C) Bolívia.
D) Chile.
04. Cunhataí está localizado no Oeste de Santa Catarina e limita-se com os Municípios de:
A) Saudades, Cunha Porã, Palmitos e São Carlos.
B) Nova Erechim, Chapecó, Saudades, e Palmitos.
C) Riqueza, Pinhalzinho, Cunha Porã e São Carlos.
D) Caibi, Planalto Alegre, Palmitos e São Carlos.
05. O Município de Cunhataí foi emancipado:
A) Pela Lei Estadual 9.920 de 29 de setembro de 1995 e instalado com a posse do primeiro prefeito em 01 de
janeiro de 1997.
B) Pela Lei Federal 9.920 de 29 de setembro de 1985 e instalado com a posse do primeiro prefeito em 01 de
janeiro de 1987.
C) Pela Lei Municipal 9.920 de 29 de setembro de 1993 e instalado com a posse do primeiro prefeito em 01
de janeiro de 1994.
D) Pela Lei Estadual 9.920 de 29 de setembro de 1978 e instalado com a posse do primeiro prefeito em 01 de
janeiro de 1979.

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto de referência:

Largue o Papel de Vítima

Todos os acontecimentos e pessoas parecem apenas te prejudicar? A vida às vezes nos coloca em situações
que realmente machucam muito, mas será que ficar se lamentando pelos cantos, ligando para um e para outro,
buscando alívio em remédios, bebida, comida, enfim, em fugas inconscientes, podem fazer realmente mudar
os fatos? Podem no máximo servir como paliativos durante um tempo, mas com certeza e através de outros
motivos, o sofrimento pode voltar. Será que não está na hora de pensar sobre o significado de tudo isso? E
qual o aprendizado que esses acontecimentos podem estar querendo te trazer? Sim, sempre há o que aprender,
ainda que aconteça a pior tragédia, a maior decepção. Por que não olhar para tudo que te fizeram ou te
machucaram e parar de fugir ao se colocar como vítima? Com certeza manter o papel de vítima onde
ninguém te ama ninguém te quer, não altera absolutamente nada.
Disponível em: http://pensamentoliquido.com.br/largue-o-papel-de-vitima/ Acesso em: 21 Dez 2018.

06. O texto de referência apresenta corretamente o pronome proclítico “te” em “que te fizeram ou te
machucaram”. Assinale, nas assertivas abaixo, a alternativa que contém uma frase em que a colocação
pronominal NÃO está de acordo com a norma culta da língua.
A)
B)
C)
D)

Quando nos encontraram, desculparam-se pelos deslizes de conduta.
Conforme se observa, a sentença está dentro dos parâmetros legais.
Já não veem-se mais empreendimentos comerciais sem garagem.
Nada me agrada mais que o canto dos passarinhos.

07. Indique a frase que NÃO apresenta infração às regras gramaticais:
A) É para mim ler “Memórias póstumas de Brás Cubas”, de Machado de Assis.
B) Os brasileiros assistem o filme sobre futebol.
C) Os estudantes foram a secretaria da Universidade.
D) Faz dois anos que ingressei no curso de Pós-Graduação.
08. Assinale a alternativa correta quanto à colocação do acento marcador da crase:
A) O ensino a distância já ocorre também nas universidades.
B) Em face das condições meteorológicas adversas, o piloto do avião retornou à terra, fazendo uma
aterrissagem forçada.
C) Não revelaram à você a versão verdadeira dos fatos.
D) De 2016 à 2018, o Conselho Regional de Medicina aprovará o seu Estatuto.
09. No texto de referência encontram-se vários vocábulos acentuados graficamente, consoante à norma culta
da Língua Portuguesa. Quanto à acentuação gráfica, analise os enunciados abaixo e, depois, assinale a
alternativa correta:

I – hipótese, alguém, hífen, juíza, lógica.
II – memória, saúde, rubrica, português, acadêmico.
III – princípio, rainha, polens, raiz, francês.
IV – lâmpada, antônimo, médica, hangar, água.
V – cômodo, éter, uva, caju, Itajaí.
A) Apenas I apresenta todas as palavras acentuadas corretamente.
B) Apenas II e III apresentam todas as palavras acentuadas corretamente.
C) Apenas IV e V apresentam todas as palavras acentuadas corretamente.
D) Todas as alternativas apresentam todas as palavras acentuadas corretamente.
10. Preencha CORRETAMENTE as lacunas com uma das expressões sugeridas entre parênteses.
I - Curitiba fica ____________ três horas de carro da capital de Santa Catarina, Florianópolis. (há cerca de,
a cerca de, acerca de)
II - Estes servidores públicos federais estão ____________ de carreira. (enfim, em fim)
III - Joana Silva, abaixo ____________, requer, com base na lei vigente, uma certidão negativa de débitos
com INSS. (sobrescrita, subscrita)
IV - Viajará a Veneza ____________ estudar e aprimorar o idioma italiano. (a fim de, afim de)
V - Estamos de acordo, pois minhas orientações vão ____________ tuas. (ao encontro das, de encontro às)
VI - Obtive êxito no pleito porque fui ____________ assessorado. (mau, mal)
A sequência CORRETA, de cima para baixo, é:
A) há cerca de, em fim, subscrita, afim de, de encontro a, mau.
B) a cerca de, em fim, subscrita, a fim de, ao encontro das, mal.
C) a cerca de, enfim, sobrescrita, afim de, ao encontro das, mau.
D) acerca de, em fim, sobrescrita, a fim de, de encontro a, mal.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
11. A História da Psicologia é permeada por discriminação e preconceitos. Schultz & Schultz (2006), ao
escreverem sobre a História da Psicologia Moderna, demonstram como tais fatores influenciaram no
desenvolvimento da Psicologia enquanto ciência. Neste contexto assinale a alternativa incorreta:
A) A discriminação disseminada contra as mulheres existiu por toda a história da psicologia a exemplo do que
passou Eleonor Gilbson, em 1930, quando se candidatou ao programa de pós-graduação e não foi admitida
por ser mulher.
B) Abraham Maslow foi pressionado pelos professores da University of Wisconsin a alterar seu nome para
um que não fosse judeu, visando melhores chances de obter um emprego acadêmico, já que, psicólogos judeus
frequentemente enfrentavam dificuldades para serem admitidos como docentes, pois universidades
importantes como a Johns Hopkins University e a Clark University tinham como regra não contratar
professores judeus.
C) Francis Sumner foi o primeiro negro a obter o título de doutorado em psicologia. Quando se matriculou
para o curso de pós-graduação na Clark University a direção da faculdade providenciou uma mesa separada
no refeitório para ele.
D) Na Yale University, na primeira metade do século XX, embora as mulheres não pudessem participar dos
seminários sobre a psicologia freudiana, elas frequentavam a biblioteca e lanchonetes.
12. Sobre as escolas de pensamento da Psicologia Moderna apontadas por Schultz & Schultz (2006), analise
as alternativas e assinale a correta:
I) Estruturalismo: sistema de psicologia de E. B. Titchener, que considera a experiência inconsciente como
dependente das pessoas que a vivenciam.
II) Funcionalismo: sistema de psicologia que se dedica ao funcionamento da mente na adaptação do
organismo ao ambiente.

III) Psicologia da Gestalt: Sistema de psicologia que se dedica amplamente à aprendizagem e à percepção,
sugerindo que a combinação dos elementos sensoriais produz novos padrões como propriedades que eram
inexistentes nos elementos individuais.
IV) Behaviorismo: ciência do comportamento concebida por Watson, que tratava somente do comportamento
passível de observação e descrição em termo objetivos.
A) Somente as alternativas I, II e III estão corretas.
B) Somente as alternativas II e IV estão corretas.
C) Somente as alternativas II, III e IV estão corretas.
D) Todas as alternativas estão corretas.
13. Assinale a alternativa que indica de modo correto o precursor da psicologia funcional e um dos principais
psicólogos americanos:
A) Wilhelm Wundt.
B) Charles Sanders Peirce.
C) William James.
D) Sigmund Freud.
14. Rodrigues (2014), para pensar a história da psicologia no Brasil, faz uma escrita analisando a presença de
Michel Foucault nesse país, a qual intitula: Letras e Vozes sobre a presença de Michel Foucault no Brasil em
1973 e 1974 – Por uma história do presente. São inúmeras as contribuições desse autor para o
desenvolvimento da psicologia no Brasil. Sobre a presença desse autor no Brasil podemos afirmar:
A) Michel Foucault esteve no Brasil duas vezes em 1965, e voltou somente em 1986, pois temia o que poderia
acontecer consigo no Brasil por causa da ditadura militar.
B) Michel Foucault nunca esteve presente no Brasil. Suas contribuições para com a psicologia brasileira se
deram por meio de estudantes brasileiros que frequentaram seus cursos e trouxeram suas teorias para as
universidades brasileiras.
C) Michel Foucault esteve no Brasil cinco vezes: em 1965, 1973, 1974, 1975 e 1976.
D) Michel Foucault esteve no Brasil quatro vezes, inclusive durante a ditadura militar, período no qual foi
perseguido e ameaçado de morte, por influenciar pessoas à subversão.
15. Foucault tem se tornado uma referência destacada nas pesquisas em ciências humanas e sociais no Brasil e
no exterior, notadamente nos países anglo-saxões. Nas pesquisas em psicologia no Brasil, a referência à
Foucault é extensa e crescente. Sobre o método utilizado por esse autor, podemos afirmar:
I) A obra de Michel Foucault é dividida em três partes: arqueologia do saber; genealogia do poder e
genealogia da moral.
II) Michel Foucault não chegou a desenvolver um método de pesquisa, apenas fez alguns escritos relatando
suas experiências em sala de aula.
III) Ao analisar as relações de poder, Foucault demonstra que o poder é algo que poucos detém,
concentrando-se nas mãos dos proprietários dos meios de produção.
A) Somente as alternativas I, II e III estão corretas.
B) Somente as alternativas II e III estão corretas.
C) Somente a alternativa I está correta.
D) Todas as alternativas estão incorretas.
16. Sobre o conceito de vulnerabilidade social, assinale a alternativa correta:
I) Concebe como “decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso aos serviços públicos, da fragilização
de vínculos de pertencimento e sociabilidade”.
II) A vulnerabilidade social não está associada somente à pobreza econômica, mas correlacionada a uma
multiplicidade de fatores, constituindo hoje um novo conceito, alcançando planos políticos, morais e
espirituais, através da desigualdade de acesso aos direitos, de informações, de poder, de possibilidades e
oportunidades, situações de risco e empobrecimento das redes sociais, discriminação por questões de etnia,
cultura e gênero, dentre outros.
III) O discurso das famílias desestruturadas e incapazes não reforça a culpabilização das famílias sobre a
vulnerabilidade social.

A) Somente as alternativas I e II estão corretas.
B) Somente as alternativas II e III estão corretas.
C) Somente a alternativas I e III estão corretas.
D) Todas as alternativas estão corretas.
17. Sobre os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) podemos afirmar:
I) Os CAPS têm se constituído como dispositivos que buscam tornar-se substitutivos às internações
psiquiátricas, oferecendo, além da atenção à crise, um espaço de convivência e a criação de redes de relações
que se alarguem para além dos locais das instituições, atingindo o território da vida cotidiana dos usuários.
II) O CAPS é serviço estratégico na concretização da atual política de Saúde Mental do Brasil, que pretende
oferecer uma rede de serviços substitutiva aos hospitais psiquiátricos, capaz de responder às necessidades das
pessoas com sofrimento psíquico respeitando sua cidadania e o cuidado em liberdade.
III) Os Centros/Núcleos de Atenção Psicossocial (CAPS/NAPS) são serviços da rede pública de saúde que
visam, como parte de uma rede comunitária, à substituição dos hospitais psiquiátricos - antigos hospícios ou
manicômios - e de seus métodos para cuidar de transtornos mentais.
A) Somente as alternativas I e II estão corretas.
B) Somente as alternativas II e III estão corretas.
C) Somente a alternativas I e III estão corretas.
D) Todas as alternativas estão corretas.
18. Centro de Atenção Psicossocial – CAPS: são instituições destinadas a acolher pessoas com sofrimento
psíquico grave e persistente, estimulando sua integração social e familiar, apoiando-os em suas iniciativas de
busca da autonomia. Há diferentes tipos de CAPS com a finalidade de atender a população. Sobre os CAPS
assinale a alternativa correta:
I) CAPS I – Serviço de atenção à saúde mental em municípios com população de 20 até 70 mil habitantes.
Oferece atendimento diário de 2ª a 6ª feira em pelo menos um período/dia.
II) CAPS II – Serviço de atenção à saúde mental em municípios com população acima de 200 mil habitantes.
Oferece atendimento em período integral/24h.
III) CAPS ad – Serviço especializado para usuários de álcool e outras drogas em municípios de 70 a 200 mil
habitantes.
IV) CAPS i - Serviço especializado para crianças, adolescentes e jovens (até 25 anos) em municípios com
população acima de 200 mil habitantes.
A) Somente as alternativas I e III estão corretas.
B) Somente as alternativas II e III estão corretas.
C) Somente a alternativas I, III e IV estão corretas.
D) Todas as alternativas estão corretas.
19. Em dezembro de 2011, o governo brasileiro estabeleceu entre suas prioridades na saúde, a Rede de
Atenção Psicossocial (RAPS) pela Portaria GM/MS nº 3.088/2011. Sobre a RAPS podemos afirmar:
I) Preconiza o atendimento às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes
do uso de crack, álcool e outras drogas. Essa Portaria impacta diretamente a estrutura da Rede de atendimento
da Saúde Mental.
II) A RAPS foram formadas por sete componentes da rede de saúde, desde a atenção básica, passando pela
atenção psicossocial especializada, a urgência e emergência e a atenção residencial de caráter transitório, os
componentes da atenção hospitalar, estratégias de desinstitucionalização e a reabilitação psicossocial.
III) A Política Nacional de Saúde Mental busca consolidar um modelo de atenção aberto e de base
comunitária. A proposta é garantir a livre circulação das pessoas com problemas mentais pelos serviços, pela
comunidade e pela cidade.
A) Somente as alternativas I e II estão corretas.
B) Somente as alternativas II e III estão corretas.
C) Somente a alternativas I e III estão corretas.
D) Todas as alternativas estão corretas.
20. Sobre a história da saúde mental no Brasil podemos afirmar:

I) O processo da Reforma Sanitária brasileira culminou com a construção do Sistema Único de Saúde,
consolidado e garantido pela Constituição Federal de 1988.
II) A estruturação e a implementação da reforma psiquiátrica é um processo dinâmico e permanente,
impulsionado pelo movimento de luta antimanicomial, que implementou uma nova política de saúde mental,
com o foco prioritário na construção de uma rede substitutiva aos Hospitais Psiquiátricos.
III) Durante a realização do II Congresso Nacional dos Trabalhadores de Saúde Mental, realizado em BauruSP, foi realizada uma profunda avaliação da situação da assistência psiquiátrica brasileira. Esse congresso
despertou sonhos e desejos de transformação efetiva das relações da sociedade com a loucura. Uma das
invenções mais significativas deste movimento foi a criação do “18 de Maio” – Dia Nacional da Luta
Antimanicomial.
Assinale a alternativa correta:
A) Somente as alternativas I e II estão corretas.
B) Somente as alternativas II e III estão corretas.
C) Somente a alternativas I e III estão corretas.
D) Todas as alternativas estão corretas.
21. Assinale a alternativa correta sobre os objetivos da Lei Orgânica da Assistência Social, Nº 8.742, de 7 de
dezembro de 1993:
I) A proteção social, que visa a garantia da vida, a redução de danos e a prevenção da incidência de riscos,
especialmente.
II) A vigilância socioassistencial, que visa a analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e
nela a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças, de vitimizações e danos.
III) A defesa de direitos, que visa a garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões
socioassistenciais.
A) Somente as alternativas I e II estão corretas.
B) Somente as alternativas II e III estão corretas.
C) Somente a alternativas I e III estão corretas.
D) Todas as alternativas estão corretas.
22. O princípio da universalização que se rege pela Assistência Social possui um conjunto de aspectos que
devem ser considerados. Neste contexto é falso afirmar que:
A) O atendimento a cidadãos, independentemente de seu local de moradia, deve ser assegurado, visando a
igualdade no atendimento.
B) A universalização dos direitos sociais inclui também o acesso aos serviços oferecidos pelo Sistema Único
de Saúde.
C) A manutenção dos direitos e dos serviços de qualidade, bem como a possibilidade de convívio em família e
em comunidade são aspectos vinculados aos princípios que regem a assistência social.
D) É necessária a divulgação dos benefícios, serviços, programas e projetos assistenciais, com exceção dos
recursos oferecidos pelo Poder Público e dos critérios para sua concessão.
23. Assinale a alternativa incorreta sobre os pressupostos filosóficos que dão suporte a Gestalt Terapia.
A) Fenomenologia.
B) Existencialismo.
C) Humanismo.
D) Aqui e agora.
24. Sobre o Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas – CREPOP, assinale a alternativa
incorreta:
A) O CREPOP tem, como conceito principal, a produção de informação qualificada que visa ampliar a
capacitação dos psicólogos na compreensão das políticas públicas de modo geral e a compreensão teórico técnica do processo de elaboração, planejamento, execução das políticas públicas nas diversas áreas
específicas: saúde, educação, assistência social, criança e adolescente e outras.

B) O CREPOP surgiu para oferecer à Psicologia um novo olhar sobre os compromissos com as Políticas
Públicas e com os Direitos Humanos.
C) O CREPOP traz como principal propósito ampliar a atuação dos psicólogos e das psicólogas na esfera
pública, expandindo a contribuição profissional da Psicologia para a sociedade brasileira e, consequentemente,
colaborando para a promoção dos Direitos Humanos no país.
D) As ações do CREPOP caminham no sentido de fiscalizar as práticas profissionais dos (as) psicólogos(as)
do Brasil.
25. Sobre a Política Nacional de Assistência Social (PNAS, 2004), assinale a alternativa correta:
I) Prevenir situações de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições, e o
fortalecimento de vínculos familiares e comunitários.
II) Destina-se à população que vive em situação de vulnerabilidade social decorrente da pobreza, privação e
ou fragilização de vínculos afetivos.
III) É uma modalidade de atendimento assistencial destinada a famílias e indivíduos que se encontram em
situação de risco pessoal e social.
IV) Situação de abandono, maus tratos físicos e/ou psíquicos, abuso sexual, uso de substâncias psicoativas,
cumprimento de medidas socioeducativas, situação de rua, situação de trabalho infantil, não são contemplados
na PNAS.
A) Somente as alternativas I e III estão corretas.
B) Somente as alternativas I, II e III estão corretas.
C) Somente a alternativas I, III e IV estão corretas.
D) Todas as alternativas estão corretas.

