Município de Marema- SC
Processo Seletivo 001/2018
Prova objetiva escrita para o cargo de:

PSICÓLOGO
ORIENTAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
1. A Prova terá duração de 03 (três) horas, com horário previsto para o início as 15h00min e término
às 18h00min.
2. O tempo gasto pelo Fiscal para as orientações gerais será descontado, iniciando-se a partir do
momento em que o mesmo autorizar o inicio da realização da prova.
3. Esta prova contém 20 (vinte) questões objetivas, cada uma com 04 (quatro) alternativas, sendo
apenas uma a correta.
4. Leia atentamente todas as questões assinale a alternativa que achar que esteja correta e passe
para o cartão resposta, o qual possui sua identificação e a identificação por código de barras o
qual você deverá opor a sua assinatura.
5. O caderno de provas é o seu rascunho, pode utilizá-lo para isso.
6. A marcação no cartão resposta deve-se dar com caneta esferográfica da seguinte maneira:
Você deverá assinalar a sua alternativa correta como no exemplo abaixo:
Questão Alternativa correta
01
A
B
C
D
- preenchimento correto.
Não serão aceitos outros tipos de marcações, pois a correção será realizada por leitura óptica.
7. O cartão resposta é o único documento que comprova as respostas corretas.
8. Se durante a prova necessite ir ao banheiro, chame o fiscal, levantando uma das mãos. Lembrese que você só poderá sair da sala após 01 (uma) hora do inicio da prova.
9. Qualquer dúvida ou reclamação relativamente a alguma questão, você poderá utilizar o formulário
de recurso anexo ao Edital de Processo Seletivo 001/2018.
10. Boa prova.
11. Com auxilio do fiscal destaque, se desejar, o rascunho do seu cartão resposta.
12. Para levar o caderno de prova você deve permanecer na sala no mínimo até às 17h00min.
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Conhecimentos Gerais
Leia, com atenção, o texto a seguir, pois as questões de 01 a 02 são referentes a ele.
Livre da dengue: Marema nunca registrou focos do aedes aegypti
Publicado e atualizado em 22/11/2018
Armadilhas comprovam: Marema segue na contramão da maioria dos municípios, sem nunca
ter registrado focos e contaminações pelo mosquito da dengue. A informação é da Vigilância
Sanitária, que monitora 716 domicílios e uma população de aproximadamente dois mil
habitantes. As autoridades atribuem essa conquista à conscientização dos moradores e às
eficazes ações de limpeza urbana desenvolvidas pela Prefeitura. Para reforçar as orientações,
uma mobilização está sendo organizada para o próximo dia 30 na praça municipal.
O clima quente e chuvoso é propício para a proliferação do mosquito aedes aegypti. Mesmo
assim, a Secretária Municipal de Saúde, Jaquelini Moro, comemora o fato de Marema nunca
ter registrado casos suspeitos de dengue, seja com contaminação local ou casos vindos de
outros municípios. “Infelizmente, nosso clima é especial para a reprodução dos mosquitos. Por
outro lado, temos uma população altamente conscientizada e preocupada. O resultado disso é
um território livre do mosquito e da doença”, afirma.
O Vigilante Sanitário Egídio Ceratto acompanha periodicamente oito armadilhas instaladas em
diferentes pontos da cidade. O profissional explica que semanalmente os locais são
monitorados e as larvas são encaminhadas para análise. “Equipes da Vigilância Sanitária e
Epidemiológica dão suporte na verificação dos possíveis criadouros nas casas. São vistoriadas
calhas, caixas de água e demais locais que acumulam água. A população também é orientada
com a ajuda de nove agentes comunitárias de saúde”, relata Egídio.
Conforme o Prefeito de Marema, Adilson Barella, a conquista por um território livre do aedes
aegypti é de toda a população que preza pela limpeza da cidade. “Regularmente a Prefeitura
realiza ações para recolher entulhos. Fazemos a limpeza das áreas públicas e realizamos
vistorias em imóveis e locais que podem se tornar possíveis criadouros do mosquito
transmissor da Dengue. De qualquer forma, o mais importante é a contribuição da população.
As crianças aprendem nas escolas, as famílias são atentas e a sociedade colabora. Isso tudo
contribui significativamente para esse resultado satisfatório”, aponta o Prefeito.
“Hoje Marema é um território livre do mosquito da dengue, mas a preocupação com a doença
existe”, reforça o Prefeito. “Apesar da nossa boa condição, não podemos cruzar os braços, os
agentes públicos e a comunidade precisam seguir com os esforços para mantermos esse
status.” A Secretária de Saúde compara Marema a uma ilha. A gestora explica que todas as
cidades próximas possuem larvas do aedes aegypti e já registraram casos suspeitos.
Categoricamente, ela diz: “Nossa condição de território livre da dengue é momentânea. Se não
mantivermos todos os cuidados, ainda neste verão, poderemos ter registros da doença ou do
inseto transmissor. Na ação do próximo dia 30, vamos reforçar todos os alertas”, informa
Jaquelini.
(Fonte:https://www.marema.sc.gov.br/noticias/index/ver/codMapaItem/13719/codNoticia/524986).

01- O objetivo principal do texto é:
a)
b)
c)
d)

Persuadir.
Instruir.
Informar.
Impressionar.

02- Constitui característica discursiva predominante no texto:
a) Exposição dissertativa argumentativa com uso da linguagem técnica.
b) Recursos de natureza descritiva que visam enumerar características ambientais.
c) Linguagem verbal articulada com situações imagéticas para dar mais veracidade aos
fatos.
d) Linguagem denotativa como maneira de objetivar as informações.
03- “Se não mantivermos todos os cuidados, ainda neste verão, poderemos ter registros da
doença ou do inseto transmissor.” 5º§
A oração destacada transmite uma ideia de:
a)
b)
c)
d)

Explicação.
Condição.
Causa.
Tempo.

04- Assinale a alternativa que não apresenta erro de pontuação.
a) O aedes aegypti é um mosquito urbano, embora tenha sido encontrado na zona rural. O
macho alimenta-se de frutas, mas a fêmea prefere o sangue humano como fonte de
proteína.
b) O aedes aegypti, é um mosquito urbano, embora tenha sido encontrado na zona rural. O
macho alimenta-se de frutas, mas a fêmea prefere o sangue humano como fonte de
proteína.
c) O aedes aegypti é um mosquito urbano, embora tenha sido encontrado na zona rural. O
macho, alimenta-se de frutas, mas a fêmea prefere o sangue humano como fonte de
proteína.
d) O aedes aegypti é um mosquito urbano, embora tenha sido encontrado na zona rural. O
macho alimenta-se de frutas, mas a fêmea, prefere o sangue humano como fonte de
proteína.
05- O gráfico da função afim ( )
passa pelos pontos (
soma dos coeficientes desta função é igual a:
a)
b)
c)
d)
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(
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06- Assinale a alternativa que apresenta o resto da divisão do polinômio
por
:
a)
b)
c)
d)

.
.
.
.

07- Qual é a soma das três menores soluções inteiras da inequação
a)
b)
c)
d)

13.
14.
15.
16.

?

08- Dadas as equações definidas por
a)
b)
c)
d)

e

, é correto afirmar que:

x e y são números primos.
A soma de x e y é 10.
A soma de x e y é 12.
O produto entre x e y é 40.

09- Sobre o município de MAREMA-SC incorreto afirmar que:
(Fonte:www.marema.sc.gov.br.).

a) O município possui em sua bacia hidrográfica, o rio denominado Chapecózinho, Golfo e
Saudades. A vegetação nativa ocupa hoje cerca de 3,5% do território marenense, que é
constituído por culturas cíclicas. Das áreas desmatadas o reflorestamento ocupa 25%,
sendo 90% a cultura de eucalipto.
b) Os primeiros moradores do núcleo habitado foram José Reck, Alfredo Mayer, André
Lunardi e Marcelino Lunardi que se dedicavam á agricultura e pecuária, de modo
especial à suinocultura.
c) Em 1989 foi criado o município de Marema, desmembrando-se de Xaxim, pela lei nº
1.112 de 11 de Junho de 1989.
d) Em 1940, gaúchos descendentes de imigrantes italianos, oriundos de Erechim, Guaporé
e Nova Prata, chegaram à região de Marema para explorar a madeira nativa. O local
lembrava os pântanos da Itália, chamados de Maremma, e vem daí o nome do
município. Quando era distrito chegou a chamar-se Marrecas, mas, por haver outras
localidades com a mesma denominação, o lugar foi batizado Marema depois da
emancipação.
10- No mapa do Brasil abaixo, identifique que estado encontra se em destaque?

a)
b)
c)
d)

O estado de Paraíba.
O estado de Rio Grande do Norte.
O estado de Alagoas.
O estado de Pernambuco.

Conhecimentos Específicos
11- Um código de Ética profissional, ao estabelecer padrões esperados quanto às práticas
referendadas pela respectiva categoria profissional e pela sociedade, procura fomentar a autoreflexão exigida de cada indivíduo acerca da sua práxis, de modo a responsabilizá-lo, pessoal
e coletivamente, por ações e suas consequências no exercício profissional. O Art.3º - O
psicólogo, para ingressar, associar-se ou permanecer em uma organização, considerará a
missão, a filosofia, as políticas, as normas e as práticas nela vigentes e sua compatibilidade
com os princípios e regras deste código. Qual a alternativa abaixo refere-se ao parágrafo único
deste Artigo?
a) Assegurará a qualidade dos serviços oferecidos independentemente do valor acordado.
b) Existindo incompatibilidade, cabe ao psicólogo recusarse a prestar serviços e, se
pertinente, apresentar denúncia ao órgão competente.
c) Realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou apresentar resultados de serviços
psicológicos em meios de comunicação, de forma a expor pessoas, grupos ou
organizações.
d) Receber, pagar remuneração ou porcentagem por encaminhamento de serviços.
12- O Código de Ética Profissional do Psicólogo em seu artigo 5º O Psicólogo, quando
participar de greves ou paralisações, garantirá que: Qual a alternativa correta?
a) As atividades de emergência não sejam interrompidas.
b) Encaminhará a profissionais ou entidades habilitados e qualificados demandas que
extrapolem seu campo de atuação.
c) O psicólogo responsabilizar-se-á pelos encaminhamentos que se fizerem necessários
para garantir a proteção integral do atendido.
d) Não fará divulgação sensacionalista das atividades profissionais.
13- Ao aprovar e divulgar o Código de Ética Profissional do Psicólogo, a expectativa é de que
ele seja um instrumento capaz de delinear para a sociedade as responsabilidades e deveres do
Psicólogo, oferecer diretrizes para a sua formação e balizar os julgamentos das suas ações,
contribuindo para o fortalecimento e ampliação do significado social da profissão. Qual a
alternativa se refere ao Art. 9º do Código de Ética Profissional do Psicólogo?
a) Quando requisitado a depor em juízo, o Psicólogo poderá prestar informações,
considerando o previsto neste Código.
b) No atendimento à criança, ao adolescente ou ao interdito, deve ser comunicado aos
responsáveis o estritamente essencial para se promoverem medidas em seu benefício.
c) É dever do Psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da
confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações, a que tenha
acesso no exercício profissional.
d) O Psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e atividades voltadas para a produção
de conhecimento e desenvolvimento de tecnologias garantirá o sigilo.
14- Cada estágio é qualitativamente diferente dos outros e resulta da interação de fatores
ligados ao crescimento orgânico (maturação) e daqueles ligados ao meio-ambiente (a família e
a escola, por exemplo). Cada estágio exprime, de fato, uma nova adaptação do indivíduo ao
que o rodeia. Segundo Jean Piaget, o comportamento inteligente reside na capacidade de se
adaptar. Logo, todo comportamento pré-verbal é inteligente se manifesta uma adaptação da
criança a uma situação nova. Qual a ordem correta dos estágios descritos por Piaget?
a)
b)
c)
d)

Sensório-motor, operatório formal, pré-operatório, operatório concreto.
Operatório concreto, sensório-motor, pré-operatório, operatório-formal.
Pré-operatório, operatório concreto, sensório-motor, operatório-formal.
Sensório-motor, pré-operatório, operatório-concreto, operatório-formal.

15- O único objetivo da Psicologia Experimental é a descrição exata da consciência. O
Psicólogo que gostava de testar suas teorias é chamado com frequência de “o pai da
psicologia experimental” por ter criado o primeiro laboratório formal de psicologia experimental
do mundo, na Universidade de Leipzig na Alemanha, em 1879. Quem foi este Psicólogo?
a)
b)
c)
d)

Sigmund Freud.
Wilhelm Wundt.
William James.
B. F. Skinner.

16- Correlacione as colunas abaixo.
1)Burrhus Frederic Skinner.
2)Virginia Satir.
3)Boris Cyrulnik.
4)Sigmund Freud.
5)Ivan Pavlov.
a)
b)
c)
d)

A)Psicanálise.
B)Behaviorismo Radical.
C)Condicionamento Clássico.
D)Psicologia Positiva.
E)Terapia Familiar.

1C, 2D, 3E, 4A, 5B.
1E, 2B, 3C, 4A, 5D.
1B, 2E, 3D, 4A, 5C.
1D, 2C, 3E, 4A, 5B.

17- Enquanto os Psicólogos do passado haviam se concentrado no processo de
armazenamento de informação e nas falhas desse procedimento, este Psicólogo estava
interessado em distinguir dois processos diferentes – o armazenamento e a recuperação da
informação – e demonstrar como os dois estavam conectados. Ao longo de suas pesquisas,
deparou-se com o fato de que pareciam existir tipos diferentes de memória. A distinção entre
memória de longo prazo e de curto prazo já havia sido feita, mas ele acreditava que não havia
apenas um tipo de memória de longo prazo. Quem é este Psicólogo?
a)
b)
c)
d)

Endel Tulving.
Gordon H. Bower.
Paul Ekman.
Jean Piaget.

18- Skinner foi o maior defensor do Behaviorismo. Além de apresentar argumentos baseados
em resultados coletados mediante uma rigorosa metodologia científica costumava usar
equipamentos inusitados em suas experiências, que fascinavam o público em geral. Embora
tenha sido um behaviorista convicto desde o início de sua carreira, Skinner tinha sobre o
condicionamento uma interpretação diferente dos primeiros behavioristas – sobretudo no que
se refere ao princípio do “condicionamento clássico” descrito por:
a)
b)
c)
d)

Edward Thorndike.
John B. Watson.
Albert Bandura.
Ivan Pavlov.

19- Preencha as lacunas com as palavras corretas:
A psique, segundo ____, assemelha-se a um iceberg, com a área de pulsões primitivas, o
____, oculta no _________. O _____ lida com o pensamento consciente e regula tanto o id
quanto o _________ - a voz crítica, julgadora.
a)
b)
c)
d)

Klein, Ego, Consciente, Id, Superego.
Freud, Id, Inconsciente, Ego, Superego.
Breuer, Superego, Consciente, Id, Ego.
Lacan, Id, Inconsciente, Superego, Ego.

20- Embora o pensamento freudiano dominasse a psicoterapia no final do século XIX, a
abordagem de Freud limitava-se a tratar as pulsões do inconsciente e o legado do passado de
um indivíduo. Para este psicanalista a psicologia de uma pessoa era influenciada também por
forças presentes e conscientes, assim como o ambiente social e o meio eram igualmente vitais.
A psicologia individual com base nestas ideias foi fundada por:
a)
b)
c)
d)

Abraham Maslow.
Erich Fromm.
Alfred Adler.
William James.

