Prefeitura Municipal de BOMBINHAS - SC
Processo Seletivo Simplificado 005/2020

PROVA - PSICÓLOGO
INSTRUÇÕES
1.Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
2.Escreva, abaixo, seu número de inscrição.
3.A interpretação das questões é parte do processo de avaliação,
não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.

Língua
Portuguesa

4.Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro
alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta.
5.Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o.
6.Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto
em cada questão, preenchendo completamente o espaço
correspondente, à caneta com tinta azul-escura ou preta.
7.No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em
uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites
do espaço destinado para cada marcação, anularão a questão.
8.Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de
preenchimento.
9.Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação
entre candidatos, bem como o uso de livros, apontamentos e
equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências
implicará a exclusão do candidato.
10.Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao
fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta.

Matemática

Conhecimentos
Gerais e
Atualidades

Conhecimentos
Específicos

11.O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido
na duração desta prova.
DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS

NUMERO DE INSCRIÇÃO

CRONOGRAMA PREVISTO
Atividade
Divulgação do Gabarito Provisório e
caderno de provas
Prazo de recursos do Gabarito Provisório
Divulgação do Gabarito Oficial

Data

Local

30/11/2020

www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal

01/12 e 02/12/2020

Protocolo da Prefeitura Municipal

03/12/2020

www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal

Língua Portuguesa
Leia os versos abaixo e responda o que se pede nas questões 1, 2, 3 e 4:
“Quando entrar setembro
E a boa nova andar nos campos
Quero ver brotar o perdão
Onde a gente plantou juntos outra vez”.
(Sol de Primavera /Beto Guedes)

Questão 01
A conotação usada no verso “e a boa nova andar nos campos” é uma:
A) Metonímia
B) Personificação
C) Sinestesia
D) Catacrese
Questão 02
No verso “Quero ver brotar o perdão”, o sujeito é do tipo:
A) Indeterminado
B) Composto
C) Oculto
D) Inexistente
Questão 03
Na oração “[...] a gente plantou juntos outra vez”, o sujeito é o termo:
A) juntos
B) outra vez
C) juntos outra vez
D) a gente
Questão 04
Na frase: “Quando entrar setembro”, o verbo comporta-se como:
A) intransitivo
B) transitivo direto
C) transitivo indireto
D) bitransitivo
Questão 05
O uso da crase está correto na alternativa:
A) Fomos à Las Vegas dos cassinos!
B) Íamos de férias à Las Vegas...
C) Visitamos à cassinos em Las Vegas.
D) À Las Vegas fomos!
Questão 06
O termo em destaque na oração abaixo tem a função de:
“O uso de máscara é FUNDAMENTAL”.
A) objeto direto
B) objeto indireto
C) predicativo do sujeito
D) predicativo do objeto

Questão 07
Na frase: “Ao anoitecer ouvimos pássaros cantar”, o termo “AO ANOITECER” exerce a função sintática
de:
A) adjunto adnominal
B) advérbio
C) adjetivo
D) adjunto adverbial
Questão 08
Em: “As andorinhas voltaram” o verbo dado qualifica o predicado como do tipo:
A) verbo-nominal
B) atitudinal
C) verbal
D) nominal
Questão 09
Escolha a assertiva cujo sintagma NÃO está escrito segundo à norma culta:
A) Para eu usar a máscara, não está sendo nada fácil.
B) Para mim usar a máscara é um sufoco!
C) Para mim, usar a máscara já é natural.
D) Por mim: usar máscara deveria ser ato de consciência.
Questão 10
Marque a alternativa cuja resposta preenche os vazios abaixo corretamente.
“Eu nasci há dez mil anos atrás”. (R.S.)
A figura de linguagem usada no verso acima dá ideia de _________ e denomina-se _________:
A) tempo - metonímia
B) humanização - prosopopeia
C) zombaria - ironia
D) exagero - hipérbole
Matemática
Questão 11
Os resultados de uma pesquisa das cores de cabelo de 1.200 pessoas são mostrados no gráfico abaixo.
Quantas dessas pessoas possuem cabelo loiro?

Pesquisa de cores de cabelo
Castanho
25,00%
Loiro
35,00%

Ruivo
16,00%

Preto
24,00%

a) 300 pessoas
b) 320 pessoas
c) 420 pessoas
d) 200 pessoas
Questão 12
Em uma sala de aula há 30 alunos, dos quais 40% são meninas. Quantas meninas têm na sala?
a) 10 meninas
b) 12 meninas
c) 15 meninas
d) 18 meninas
Questão 13
Convertendo a fração 4/5 em uma fração centesimal, qual o resultado em porcentagem?
a) 30%
b) 40%
c) 80%
d) 60%
Questão 14
Para pagar os R$ 8,90 que gastou em uma lanchonete, Maria usou apenas três tipos de moedas: de 5
centavos, de 25 centavos e de 50 centavos. Sabendo que ela usou 9 moedas de 50 centavos e 13 de 5
centavos, então quantas moedas de 25 centavos foram necessárias para que fosse completada a
quantia devida?
a) 6
b) 7
c) 15
d) 10
Questão 15
O quadrado de um número real, somado com seu dobro é igual a oito. Qual é a solução?
a)
b)
c)
d)

S = {-2, 6}
S = {-2, -4}
S = {2, 4}
S = {2, -4}
Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16
Leia a trecho retirado de uma notícia digital: “Setembro foi um mês que o Meio Ambiente esteve em
evidência por conta das queimadas e incêndios criminosos no Brasil e Estados Unidos. Também foi um
mês importante para a Ciência, com o desenvolvimento de vacinas contra o coronavírus (covid-19) e a
possibilidade de vida microbiana em:
a) Saturno
b) Plutão.
c) Vênus.
d) Sol.
Questão 17
Os Incêndios florestais sem setembro também atingiram países do exterior como em:
a) Argentina.
b) Bolívia.
c) Estados Unidos.
d) Alasca.

Questão 18
A Primeira Dama dos Estados Unidos chama-se:
a) Melania Trump.
b) Michelle Obama.
c) Hillary Clinton.
d) Ivanka Trump.
Questão 19
“A política de imigração dos Estados Unidos começou a endurecer no governo
de__________________ . Em 2014, o mesmo determinou que os pais seriam criminalizados e que as
famílias ficariam detidas em centros de detenção familiar, onde as famílias aguardariam juntos as
decisões sobre os processos de imigração e pedidos de asilo.” Complete corretamente a lacuna do
trecho retirado de um jornal digital.
Fonte: https://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/imigracao-nos-eua-a-politica-detolerancia-zero-e-o-drama-das-criancas-na-fronteira.htm
a) Donald Trump.
b) Barack Obama.
c) George W. Bush.
d) Abraham Lincoln.
Questão 20
Em relação ao mesmo período em setembro de 2019, mais de 2 milhões de hectares já foram
queimados do Pantanal, em 2020, o que representa um aumento de:
a) 60 %.
b) 85 %.
c) 95 %.
d) Apenas 10 %.

Conhecimentos Específicos
Questão 21
Segundo Manual Diagnóstico e Estatístico do Transtorno Mentais – 5° edição, NÃO é critério de
diagnóstico para o Transtorno de Jogo:
A) Depende de outras pessoas para obter dinheiro a fim de saldar situações financeiras desesperadoras
causadas pelo jogo;
B) Frequentemente joga quando se sente angustiado;
C) Necessidade de apostar quantias de dinheiro cada vez maiores a fim de atingir a excitação desejada.
D) Insônia ou hipersonia quase todos os dias pela abstinência do jogo.
Questão 22
O que é Distimia?
A) Transtorno Depressivo Persistente;
B) Transtorno Disfórico Pré-Menstrual
C) Transtorno da Fala;
D) Transtorno da Linguagem;
Questão 23
De acordo com o Art. 21 do Código de ética do Psicólogo, as transgressões dos preceitos deste Código
constituem infração disciplinar com a aplicação das seguintes penalidades, na forma dos dispositivos
legais ou regimentais:
A) Repreensão verbal, Repreensão escrita, Suspensão, Destituição.
B) Advertência, Censura, Suspensão, Exclusão.
C) Advertência, Multa, Censura, Suspensão, Cassação.
D) Advertência, Repreensão Verbal, Repreensão escrita, Suspensão, Cassação.

Questão 24
“Nesse estágio a criança não possui coordenação motora muito bem desenvolvida, os movimentos são
bem desorientados. Entretanto, logo o ambiente facilita para que a mesma desenvolva suas habilidades
funcionais, passando da desordem gestual às emoções diferenciadas.”
De qual estágio de desenvolvimento o texto se refere, segundo Henry Wallon?
A) Estágio Categorial
B) Estágio do Personalismo
C) Estágio Impulsivo-EmocionaL

D) Estágio Sensório-Motor e Projetivo
Questão 25
“É um neurotransmissor inibitório que tem como principal função desacelerar a atividade cerebral, tem a
capacidade de minimizar o estresse e a ansiedade.” Assinale a alternativa CORRETA:
A) Gaba
B) Dopamina
C) Ocitocina

D) Glutamato
Questão 26
Considerando a Constituição Federal de 1988, é INCORRETO afirmar:
A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e
serviços para sua promoção, proteção e recuperação.
B) São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos
termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita
diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.
C) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
D) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede globalizada e constituem um sistema
único.
Questão 27
Sobre o behaviorismo, assinale a alternativa CORRETA:
A) Defendiam o funcionamento da mente como um aspecto importante.
B) Foi desenvolvido por Abraham Maslow, Carl Roges, Rollo May e Gorden Allport.
C) Dividido em Metodológico e Radical.
D) Esperam que cada pessoa alcance seu pleno potencial e alcance a autorrealização.
Questão 28
Segundo a Lei Complementar Municipal de Bombinhas n° 201/2014 são atribuições do cargo de
Psicólogo:
I. Realizar avaliação e diagnóstico psicológicos de entrevistas, observação, testes e dinâmica de grupo,
com vistas à prevenção e tratamento de problemas psíquicos;
II. Participar da elaboração, execução e análise da instituição, realizando programas, projetos e planos
de atendimentos, em equipes multiprofissionais, com o objetivo de detectar necessidades, perceber
limitações, desenvolver potencialidades do pessoal envolvido no trabalho da instituição, tanto nas
atividades fim, quanto nas atividades meio.
III. Participação nos programas de treinamento e aprimoramento de pessoal de saúde, particularmente
nos programas de educação continuada;
IV. Realizar triagem e encaminhamentos para recursos da comunidade, sempre que necessário.
A) Todas as alternativas estão corretas
B) I, II e IV estão corretas
C) I e II estão corretas
D) I, III e IV estão corretas

Questão 29
Além do tempo de serviço prestado pelo servidor no desempenho de seu cargo, também será
considerado de efetivo exercício o afastamento em virtude de, EXCETO: (Estatuto do Servidor Público
de Bombinhas / Lei Complementar n° 007/2002)
A) Recolhimento à prisão, se absolvido a final
B) Júri e outros serviços obrigatórios por lei
C) Licença prêmio por assiduidade
D) Licença para acompanhar familiar enfermo
Questão 30
Qual a porcentagem do valor acrescido ao vencimento do servidor na Progressão Funcional Horizontal,
segundo o Plano de Carreira dos Servidores Públicos previsto na Lei Complementar n °
97/2009/Bombinhas?
A) 3%
B) 5%
C) 2%
D) 10%

