
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALTO VELOSO 
PROCESSO SELETIVO – EDITAL 003/2017 

Prova: 02 de julho de 2017 
 

 

Nome do Candidato: _________________________________________________ 
 

PROVA DE PSICÓLOGO 
 

Esta prova é composta de 20 questões, elaboradas de acordo com os conteúdos relacionados no Edital 003/2017. Relaciona os 

conhecimentos mencionados no Edital citado. 

01 - Você está recebendo o seguinte material: 

a) Este caderno com o enunciado das questões objetivas, assim distribuídas: 

Disciplina Número de Questões Peso Individual Peso Total 

Língua Portuguesa 5 5,0 25,0 

Matemática 5 5,0 25,0 

Conhecimentos Específicos 10 5,0 50,0 

Total 20 5,0 100,0 

 
b) Um cartão-resposta destinado às respostas das questões de múltipla escolha, sendo que o desenvolvimento e as respostas 
das questões deverão ser feitos a caneta esferográfica e dispostos nos espaços especificados no Cartão de Respostas (gabarito). 

02 - Verifique se este material está em ordem e/ou possui algum erro ortográfico, de digitação, ou que dificulte o entendimento 

da questão, em que o contexto não permita seu entendimento. Caso isso fique constatado, notifique imediatamente o 

responsável pela sala, para que se faça as possíveis correções, minimizando a(s) dúvida(s), em igualdade de condições para 

todos os candidatos e, em tempo (antes que alguém já tenha entregue a prova).  

Obs: Dúvidas simples que não impliquem no entendimento do contexto da questão, não serão anuladas por este simples 

argumento. 

03 – Anote o seu nome no Cartão-Resposta e lembre-se de assiná-lo no espaço próprio, utilizando caneta esferográfica. 

04 - No Cartão-Resposta, a marcação das letras correspondentes às respostas assinaladas por você (apenas uma resposta por 

questão) deve ser feita cobrindo a letra, com caneta esferográfica azul ou preta. 

Obs: A comissão organizadora do seletivo não se responsabilizará pelo fornecimento de caneta aos candidatos. 

05 - Tenha muito cuidado com o Cartão-Resposta, para não o dobrar, amassar ou manchar. Qualquer rasura no cartão resposta 

anula a questão. 

06 - Esta prova é individual. É vetada qualquer comunicação e troca de material entre os presentes, consultas a material 

bibliográfico, cadernos ou anotações de qualquer espécie. 

07 - Quando terminar, entregue ao responsável da sala o Cartão-Resposta e o Caderno de Respostas e assine a Lista de 

Presença.  

08 - Você terá 02 horas e 30 minutos para responder às questões objetivas e preencher o Cartão-Resposta. Findo o qual o 

candidato deverá, obrigatoriamente, entregá-lo. 

09- A prova terá início às 8h. 

10- O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir do efetivo início das mesmas. 

11 – Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão ficar no local até que todos tenham terminado e entregue a prova. 

Obs: Os três últimos candidatos que permanecerem na sala deverão rubricar os gabaritos de todos os demais candidatos que 

fizeram as provas, como testemunha de que as questões em branco ou rasuradas no gabarito tenham sido efetivamente 

anuladas na presença do candidato e confirmada por este, por meio de uma rubrica.  

12 - Se houver necessidade de anular alguma questão, por recurso oficializado por qualquer um dos candidatos, o(s) ponto(s) 

correspondente(s) a ela serão distribuídos de forma igualitária para todos os candidatos que tiverem em sua prova a mesma 

questão. 

13 - O(a) candidato(a) que for surpreendido com “cola” ou passando respostas terá sua prova recolhida e receberá nota ZERO. 

BOA PROVA!      

                          Rubrica/Ass. do candidato como ciente das condições/informações acima: _____________________________ 

 



QUESTÃO 01) Leia o texto: 

“O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma nova formulação política e organizacional para as ações de saúde de 
caráter público em nosso país. Esse sistema, consolidado na década de 1990, visa à reordenação dos serviços de 

saúde, que abrangem desde a prevenção de doenças, vigilância sanitária e epidemiológica, proteção e 
recuperação de agravos, até ações mais abrangentes, como as de promoção da saúde (PS). O SUS tem como 

princípios doutrinários: a universalidade, que implica o direito à saúde para todos os cidadãos; a integralidade, 
que pressupõe assistência integral e em seus aspectos biopsicossociais; a equidade, que impõe uma 

discriminação positiva de maneira a reduzir as desigualdades; e, finalmente, o imperativo de participação social, 
que objetiva aproximar os cidadãos do planejamento, da fiscalização e do controle dessa política pública 

(ESCOREL; NASCIMENTO; EDLER, 2005; VASCONCELOS; PASCHE, 2006, grifo nosso).” 
 

O termo discriminação positiva, grifado no texto, pode ser definido como?  

A) Um tipo de discriminação que tem como finalidade selecionar pessoas que estejam em situação de 
desvantagem tratando-as desigualmente e favorecendo-as com alguma medida que as tornem menos 
desiguais.   

B) Um tipo de discriminação que tem como finalidade selecionar pessoas que estejam em situação de 
desvantagem tratando-as igualmente e favorecendo-as com alguma medida que as tornem menos 
desiguais. 

C) Um tipo de discriminação que tem como finalidade selecionar setores da sociedade que estejam em 
situação privilegiada, em detrimento de outras menos privilegiadas, buscando igualar tais condições.  

D) Um tipo de discriminação que tem como finalidade selecionar setores da sociedade que estejam em 
situação desprivilegiada, em detrimento de outras mais privilegiadas, buscando igualar tais condições. 

_____________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 02) O texto a seguir consta do Caderno do HumanizaSUS, do Ministério da Saúde:     

- Na implantação da proposta do NASF há que se estar atento ao risco da fragmentação da atenção. Se incorporar 
abordagens disciplinares variadas pode adicionar qualidade ao atendimento, isso também pode gerar a não 
responsabilização, tanto em termos individuais como coletivos, mediante a focalização em aspectos parciais do 
indivíduo, com inevitáveis danos à saúde. O conceito de atenção integral pode ser uma contribuição importante 
na organização do processo de trabalho, de forma a afastar o risco da fragmentação. 

No contexto acima, está intrínseco a principal diretriz a ser praticada pelos NASFs-Núcleos de Apoio à Saúde das 
Famílias, o qual corresponde ao princípio da 

A) universalidade. 
B) equidade. 
C) integralidade.     
D) fragmentalidade. 

_____________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 03) Segundo as orientações técnicas do Ministério do Desenvolvimento Social (MDS), as ações dos 
profissionais que atuam no CRAS devem [...] provocar impactos na dimensão da subjetividade política dos usuários, 
tendo como diretriz central a construção do protagonismo e da autonomia, na garantia dos direitos com superação 
das condições de vulnerabilidade social e potencialidades de riscos (BRASIL, 2006a, p. 13). 

As atividades do psicólogo no CRAS devem estar voltadas para a atenção e prevenção a situações de risco, 
objetivando atuar nas situações de vulnerabilidade por meio do fortalecimento dos vínculos familiares e 
comunitários e por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisições pessoais e coletivas. 

Intervir em situações de vulnerabilidades, dentro da Assistência Social, implica diretamente em  

A) promover e favorecer o desenvolvimento da autonomia dos indivíduos, oportunizando o 
empoderamento da pessoa, dos grupos e das comunidades.    

B) promover e favorecer o desenvolvimento do autoconhecimento, oportunizando o empoderamento da 
pessoa, dos grupos e das comunidades. 

C) estimular e cobrar o desenvolvimento da autonomia dos indivíduos, oportunizando o empoderamento da 
pessoa, dos grupos e das comunidades. 

D) estimular e cobrar o desenvolvimento do autoconhecimento, oportunizando o empoderamento da 
pessoa, dos grupos e das comunidades. 



QUESTÃO 04) O psicólogo ao atuar na área da saúde pública, integra o grupo de profissionais que não centram 
suas ações terapêuticas em medicações.  

Sendo assim, a principal forma de atuação de um psicólogo nas políticas do NASF corresponde em atender 
prioritariamente 

A) cada cidadão individualmente. 
B) grupos de afinidade.   
C) somente ao que lhe for determinado pelo enfermeiro chefe. 
D) aos pacientes que estejam em grau crítico de saúde. 

_____________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 05) Leia a citação:  

“O trabalho do psicólogo deve apontar a transformação social, para a mudança das condições de vida da população; 
o profissional não pode ter mais uma visão estreita de sua intervenção, pensando-a como um trabalho voltado para 
um indivíduo, como se este vivesse isolado e não tivesse a ver com a realidade social e com a construção onde 
ambas se entrelaçam.  É preciso ver qualquer intervenção, mesmo que individualmente, como uma [...] e, neste 

sentido, posicionada. (BOCK, 1999, grifo nosso).” 

A alternativa que completa adequadamente a citação de Bock, no espaço grifado com [...] é?  

A) ação transformadora 

B) ação de causa e efeito 

C) intervenção social      

D) intervenção positiva 

_____________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 06) Em conformidade com os Princípios Fundamentais que regem o Código de Ética Profissional do 
Psicólogo, analise as afirmações que seguem: 

I. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da 

igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos. 

II. O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das 

coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade e opressão. 

III. O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade 

política, econômica, social e cultural. 

IV. O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às políticas 
públicas de saúde e assistência social, ao conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos 
padrões éticos da profissão. 

Não está plenamente íntegra em relação aos Princípios Fundamentais que regem o Código de Ética Profissional 
do Psicólogo, a afirmativa   

A) I.               B)   II.        C)   III.  D)   IV.       
_____________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 07) A Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, republicada em 21 de maio de 2013 sobre os 
Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) os organiza nas modalidades de: CAPS I, II, III, AD, AD III e CAPS i. 

Os CAPS possuem caráter aberto e comunitário, dotados de equipes multiprofissionais e transdisciplinares, 
realizando atendimento a usuários com 

A) intenso sofrimento psíquico ou fortes transtornos mentais e dependentes químicos, sem limite de idade e 
crianças desde que encaminhadas via Conselho Tutelar. 

B) transtornos mentais graves e persistentes, a pessoas com sofrimento e/ou transtornos mentais em geral 
sem excluir aqueles decorrentes do uso de crack álcool ou outras drogas.             

C) problemas psíquicos ou transtornos mentais e dependentes químicos, sem limite de idade e crianças desde 
que encaminhadas via Conselho Tutelar. 

D) intenso sofrimento psíquico ou fortes transtornos mentais e dependentes químicos, com limite mínimo de 
idade. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt3088_23_12_2011_rep.html


 QUESTÃO 08) O texto que segue consta do Caderno das Diretrizes do NASF/2010, do Ministério da 
Saúde: 

“Muitas pessoas que chegam à APS (Atenção Primária à Saúde) frequentemente apresentam vários 
problemas simultaneamente (problemas psicológicos, físicos e sociais), com alto grau de comorbidade. 
Geralmente, há coexistência de quadros depressivos, ansiosos, de somatização e abuso de substâncias. 
Isso aponta para a urgência da ampliação das ações de saúde mental na APS e para a consequente 
qualificação das equipes de SF (Saúde da Família), juntamente com as equipes dos Nasf e dos serviços 
de Saúde Mental, para aumentar a detecção e a capacidade resolutiva para o tratamento das pessoas 
com transtornos mentais, bem como desenvolvimento de ações preventivas e de promoção à saúde.” 

Corresponde corretamente ao termo COMORBIDADE o(a) 

A) conjunto de indivíduos, dentro da mesma população, que adquirem doenças num dado intervalo 

de tempo. 

B) conjunto de indivíduos, dentro da mesma população, que adquirem a mesma doença, por duas 

ou mais vezes num dado intervalo de tempo. 

C) presença ou associação de duas ou mais doenças no mesmo paciente.   

D) presença ou associação de duas ou mais doenças no mesmo paciente, num dado intervalo de 

tempo. 

_____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 09) Segundo a Resolução CFP nº 07/2003, “os resultados das avaliações psicológicas devem 
considerar e analisar os condicionantes históricos e sociais e seus efeitos no psiquismo, com a finalidade 
de servirem como instrumentos para atuar não somente sobre o indivíduo, mas na modificação desses 
condicionantes que operam desde a formulação da demanda até a conclusão do processo de avaliação 
psicológica”. Cumpre enfatizar que os resultados das avaliações psicológicas têm grande impacto para 
as pessoas, os grupos e a sociedade. 

Sobre a Avaliação Psicológica podemos afirmar categoricamente que se trata de  

A) um processo amplo que envolve a integração de informações provenientes de diversas fontes, 

dentre elas, testes, entrevistas, observações e análise de documentos.   

B) uma etapa de estudos psicológicos, que implica a utilização de teste(s) psicológico(s) de 

diferentes tipos. 

C) um processo bastante prático e produtivo que envolve a integração entre o paciente e o 

profissional da psicologia, por meio de diversas consultas e testagens.   

D) uma etapa de diagnóstico, longa e processual, que demanda observação direta do paciente, da 

família e do seu entorno social.  

_____________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 10) Entre as situações apresentadas nas alternativas que seguem, qual se enquadra mais 
precisamente ao conceito de Psicologia Social, levando em consideração o ponto de vista desenvolvido 
pelo cientista social Gustave Le Bon? 

A) Tribunais brasileiros utilizam terapias de grupo, como a “Constelação”, para tentar resolver litígios. 

B) Após seguidas ofensas discriminatória, pedinte deficiente agride transeunte. 

C) Ao final de partida de futebol, atleta da equipe perdedora passa a agredir os atletas da equipe 

vencedora. 

D) Torcedor não integrante de torcida organizada e sem antecedentes criminais, acaba participando 

de massacre a torcedores do time rival.     

 



QUESTÃO 11) Leia o texto com atenção: 

- A Psicologia da Saúde se constitui de uma área delimitada, cujo conceito é plenamente compatível com as 
propostas de saúde preconizadas pela saúde pública; no entanto, o vínculo e o histórico da Psicologia com a Saúde 
Mental, somados à formação baseada nos três eixos - clínico, escolar e organizacional - são determinantes para 
essa transposição do modelo clínico para a saúde pública. A formação é o caminho a ser seguido para a 
transformação, e o desafio é fazer com que as instituições formadoras e de serviço coloquem em prática o que está 
previsto nos parâmetros oficiais. 

É possível afirmar a partir da interpretação do texto, que o mesmo   

A)  procura comparar o modelo clínico e o da saúde pública no exercício da psicologia. 
  B)  busca vincular o modelo clínico da psicologia ao da psicologia da saúde.          

C)  alerta sobre a necessidade da formação acadêmica e de serviço em psicologia, promover a abordagem 
da saúde pública.     
D)  delimita a atuação clínica ao das políticas públicas da saúde, para os profissionais da psicologia, de 
forma optativa instrucionalmente. 

_____________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 12) Leia a tirinha: 

 
(Fonte: https://www.stoodi.com.br/blog/tags/gram%C3%A1tica/?page=3) 

Em relação a palavra ENJOO expressa na terceira quadrinha é correto afirmar que está escrita 

A) incorretamente, por isso está escrita entre aspas. 

B) incorretamente por tratar-se de um ditongo. 

C) corretamente, por tratar-se de um ditongo. 

D) corretamente, por tratar-se de um hiato.       

_____________________________________________________________________________________________  

QUESTÃO 13) Leia a charge:  

  

 

O uso do porquê na frase da charge está 

A) correto pois está em frase interrogativa. 

B) errado pois deveria ter sido escrito da 

forma “por quê”. 

C) correto em razão da frase ser explicativa. 

D) errado pois deveria ser escrito da forma 

“porque”. 

 



QUESTÃO 14) Leia a charge: 

    

_____________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 15) Analise a frase:  VOU SENTAR À MESA PARA ALMOÇAR. 

Sobre a frase é correto afirmar ortograficamente que está 

A) incorreta, porque o “A” não admite crase quando pode ser substituído por “NA”.   

B) correta, pois nesse caso não faz diferença o uso ou não da crase. 

C) incorreta, porque após o verbo não se utiliza crase.  

D) correta, pelo uso da crase.   
_____________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 16) Dois planos de saúde familiar possuem propostas distintas. O plano A cobra R$ 200,00 de 
mensalidade mais R$ 50,00 por consulta. O plano B cobra R$ 300,00 de mensalidade mais R$ 40,00 por consulta.  

Analisando essas informações podemos concluir que: 

I. Os dois planos são equivalentes para 5 consultas. 
II. Os dois planos são equivalentes para 10 consultas. 
III. O plano A é mais acessível somente para menos de 5 consultas. 
IV. O Plano B é mais acessível para mais de 10 consultas. 
V. O plano A é mais vantajoso para quaisquer condições. 

Estão corretas apenas as proposições 

A) I e III.   B)   II e IV.      C)   I, III e V.  D)   II, III e V. 
_____________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 17) Ao efetuar um relatório dos atendimentos do semestre, em uma Unidade Sanitária, o profissional de 
psicologia pontuou que 20% eram do sexo masculino e que 66% tinham idade superior à 30 anos.  

Com base nessas informações, analise de que formas esses indicadores poderiam ser reescritos corretamente, 
no texto do relatório apresentado: 

I. De cada 100 atendimentos realizados, 80 foram de pessoas do sexo feminino. 
II. Apenas um quarto (¼) dos atendimentos foram de pessoas do sexo masculino. 
III. Aproximadamente dois terços dos atendimentos corresponderam à pessoas maiores de 30 anos. 
IV. Dos 600 atendimentos realizados no período, 480 foram de pessoas do sexo feminino e 

aproximadamente 120 pessoas tinham idade de até 30 anos. 
V. Aproximadamente 400 pessoas, com mais de 30 anos, foram atendidas no período, o que corresponde 

a três quartos (¾) do total.  

Estão corretas apenas as proposições: 

A) I e III.         B)   II e IV.   C)   I e IV.  D)   II, III e V 

O contexto da charge tem a função de 

A) alertar. 

B) criticar. 

C) ironizar.    

D) informar.  

. 
 



QUESTÃO 18) Em seu planejamento semanal, com carga horária de 20 horas, em cinco dias úteis, um psicólogo 
programou o atendimento dos seus pacientes com um tempo médio de 30 minutos, prevendo que a cada dia 
teria uma perda total de 30 minutos com pequenos intervalos de acolhida, despedida, cafezinho e saída para o 
banheiro. 

Dentro da previsão feita para a semana, pelo profissional, será possível planejar o máximo de  

A) 80 atendimentos. B) 70 atendimentos  C) 40 atendimentos.        D) 35 atendimentos.      

_____________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 19) A Tabela demonstra a proporcionalidade no atendimento entre as faixas etárias de crianças e 
adolescentes que buscaram atendimento psicológico na clínica-escola: 

 

 

 

Com base nas informações da tabela é possível 
afirmar que: 

I. Há uma certa equiparação entre o número 
de atendimentos, nas faixas etárias 
apontadas na tabela, as quais se aproximam 
de 1/3 do total de atendimentos.  

II. Há um aumento constante no número de 
atendimentos, com o aumento da faixa 
etária.  

III. Há um aumento constante no número de 
atendimentos, com a diminuição da faixa 
etária.   

IV. A faixa etária que buscou com mais 
intensidade o atendimento psicológico foi a 
de alunos na fase inicial da adolescência. 

V. A faixa etária que apresenta a menor média 
de atendimentos por ano de idade, é a dos 10 
a 12 anos.  

Estão corretas apenas as afirmações: 

A) I e III.       B)   II e IV.  C)   I e IV.               D)   III, IV e V. 
_____________________________________________________________________________________________ 

QUESTÃO 20) Veja os dados estatísticos da reportagem publicada em jornal, sobre o atendimento de mulheres 
vítimas de violência no SUS em 2014 no Brasil (fonte: http://brasil.estadao.com.br/noticias/geral,a-cada-4min...): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analisando os dados apresentados 
graficamente, podemos afirmar que em 
relação aos casos de violência a mulher, 
ocorridos na idade adulta e o número 
de casos tipificado como de violência 
psicológica correspondem 
respectivamente e aproximadamente a: 

A) 3,5% e 3.400 casos.      

B) 35% e 34.000 casos.    

C) 5,3% e 2.300 casos. 

D) 53% e 23.000 casos. 

 


