PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017
PREFEITURA MUNICIPAL GUAÍRA-SP
PSICÓLOGO
Nome do(a) Candidato(a)

Número de Inscrição

Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS
Língua Portuguesa
Conhecimentos Gerais
Conhecimentos Específicos
Total de questões

Nº QUESTOES
5
5
15
25

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A):
 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver
falha, solicite a presença do fiscal.
 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE
no espaço indicado na frente do cartão.
 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta
grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão,
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”.
 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição
do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.
 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material
de consulta.
 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.
 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE
RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.
 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de
acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local,
simultaneamente, depois de concluído.
 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA.
USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA.
Destaque aqui:
-------------------------------------------------------------------------------PREFEITURA MUNICIPAL GUAÍRA/SP – PSICÓLOGO
Marque aqui as suas respostas:
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Língua Portuguesa

c) o Acesso à educação, medida pelas taxas de
alfabetização, escolaridade e o número de matrículas
efetuadas.
d)Nenhuma das alternativas.

1) A crônica é um gênero textual que fala do cotidiano e
da sociedade, mas também emprega a linguagem literária
para impactar o leitor. Então, pode se afirmar que a
crônica “Eu sei, mas não devia” usa a função de
linguagem:
a) Poética.
b) Metalinguística.
c) Apelativa.
d) Nenhuma das alternativas.

7) A divisão geoeconômica do país está dividida em três
grandes complexos regionais: o Centro-Sul, o Nordeste e
a Amazônia. O Nordeste divide-se em: Correlacione as
colunas:
(I ) A zona da mata
(II ) O Agreste
( III ) O Sertão
(IV ) O Meio-norte
( ) É uma área policultora, já que seus sítios cultivam
diversos alimentos e criam gado para a produção do leite,
queijo e manteiga.
( ) É a faixa litorânea de planícies que se estende do Rio
Grande do Norte até o sul da Bahia. As chuvas são intensas e
há duas estações bem definidas: o verão seco e o inverno
chuvoso.
( ) Abrange os estados do Piauí e o Maranhão. Do ponto de
vista natural, é uma sub-região entre o Sertão semiárido e a
Amazônia equatorial.
( ) A pecuária extensiva representa, até hoje, a principal
atividade das grandes propriedades do semiárido.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
a)II, IV, I, III.
b)II,I, IV,III.
c)II,III, IV,I.
d)Nenhuma das alternativas.

2)Frase é qualquer enunciado com sentido completo.
Oração é uma frase que possui um verbo e período é
formado por uma ou mais orações. Período pode ser
simples ou composto. Indique abaixo a resposta
CORRETA
que apresenta um exemplo de período
simples.
a) Eu fui ao supermercado, depois eu voltei para casa.
b) Eu fui ao bar, depois eu voltei para casa e fui dormir.
c) Eu fui ao supermercado.
d) Nenhuma das alternativas.
3)Assinale os períodos cujos verbos destacados estão no
modo indicativo:
I. Todos os presentes na reunião entendem a importância da
preservação dos recursos naturais para as gerações futuras.
II. Nós nos preocupávamos com a desigualdade social no
país.
III. É importante que todos saibam sobre a importância da
ação do homem sobre a natureza.
IV. O voo fez duas escalas antes de chegar ao Brasil.
Estão CORRETAS:
a)Apenas IV.
b)Apenas I e II.
c)I, II e IV.
d)Nenhuma das alternativas.

8)De com a Lei complementar municipal nº 2040, de
17/12/02 de Guaíra- SP Artigo 11 Estágio probatório é o
período de três anos contados a partir da data de
nomeação do funcionário para o exercício de cargo
efetivo, durante o qual o funcionário será avaliado
anualmente (após 12 meses contados da nomeação) de
acordo com os seguintes critérios: § 2° – Fator Disciplina
– consiste em avaliar o comportamento ético do servidor
e à preocupação que demonstra em conhecer,
compreender e cumprir as normatizações do trabalho,
devendo os superiores hierárquicos do servidor atribuir
uma pontuação de 0 (zero) a 9 (nove) nos seguintes
requisitos: Identifique um desses requisitos:
a) Avaliar se o servidor é criativo, faz sugestões e críticas
construtivas para melhorar a qualidade dos serviços, adaptase, facilmente, a inovações no trabalho, atribuindo a
pontuação de 0 a 3 pontos.
b) Avaliar se o servidor cumpre as atribuições de seu cargo,
legislação vigente e não se nega a executá-las sob alegação
de que são incompatíveis com seu grau de conhecimento,
atribuindo a pontuação de 0 a 3 pontos.
c) Avaliar se o servidor organiza as tarefas e esmera-se na
execução, observando se prioridades, verificando se o
volume de trabalho produzido é proporcional à sua
complexidade, atribuindo a pontuação de 0 a 3 pontos.
d)Nenhuma das alternativas.

4) Indique abaixo a resposta CORRETA que apresenta
erros na construção das frases.
a) Tinha menos vontade. Que seja feliz. Que esteja atento.
b) A perda da mãe o abalou. Ainda não tinha chegado. .
c) A perca da mãe o abalou. Ainda não tinha chego.
d) Nenhuma das alternativas.
5) Muitos gramáticos afirmam que a língua falada é
diferente da língua escrita, que é mais formal e adequada
especialmente aos meios acadêmicos. Indique abaixo a
resposta CORRETA que apresenta as características da
fala.
a) A fala e a escrita não apresentam diferenças.
b) É mais objetiva, sintética, unilateral, evita a improvisação,
utiliza sinais de pontuação.
c) Utiliza-se de gestos, expressões, é espontânea, repetitiva e
redundante, requer a presença dos interlocutores.
d) Nenhuma das alternativas.
Conhecimentos Gerais
6)Sendo o IDH – Índice de Desenvolvimento Humano um
dos indicadores socioeconômicos. Atualmente, o cálculo
do IDH leva em consideração a relação entre três
principais fatores: EXCETO:
a) a Renda Bruta per capita da população, que inclui a
produção de riquezas somada à remessa de divisas recebida
por um país ou território.
b) a Expectativa de Vida, referente à esperança de vida da
população ao nascer.

9)De acordo com a Lei Orgânica do Município de GuaíraSP: Complete a s lacunas do Artigo 7º)- São símbolos do
Município de Guaíra, o------------------------, a----------------, o ----------e outros que forem estabelecidos por Lei Municipal,
desde que, representativos de sua cultura e História.
a) o Brasão de Armas, a Bandeira, o Hino
b)o Hino, a Bandeira, o Selo.
c) o Brasão de Armas, a Bandeira ,o Selo
d)Nenhuma das alternativas.
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10)Conforme a Lei Orgânica do Município de Guaíra- SP:
Artigo 179)- As ações do Município, por meio de
programas e projetos na área da Promoção Social, serão
organizadas, elaboradas, executadas e acompanhadas
com base nos seguintes princípios: Analise as
afirmativas abaixo:
I - participação da comunidade.
II - integração das ações dos órgãos e entidades da
administração em geral, compatibilizando programas e
recursos e evitando a duplicidade de atendimento entre as
esferas municipal e estadual.
III- promoção e emancipação do assistido, visando sua
independência da ação assistencial.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a)Apenas I, III.
b)Apenas II, III.
c)Apenas I, II.
d)Nenhuma das alternativas.

( ) é a parte cognitiva da personalidade que está encarregada
de julgar e distinguir o que é certo e o que está errado, de
uma maneira geral, ele é a reprodução dos valores e
costumes internacionalizados pelo individuo.
( ) é a parte da personalidade que toma as decisões a
respeito de que impulsos deverão ser satisfeitos e de que
modo.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
a)II, III, I.
b)III, II, I.
c)III, I, II.
d)Nenhuma das alternativas.
14) Segundo a Teoria da personalidade – psicologia da
consciência. Sobre a psicologia da consciência. é
CORRETO afirmar:
a) O ser perfeito é aquele que busca a sua superação, não
acreditando que estar inferior aos demais, sendo assim ele
adota o sentimento motivador como a chave de sua vida,
dessa maneira ele sobrevive e prospera num mundo onde há
uma seleção natural dos seres existentes.
b) O pensamento é parte de uma consciência pessoal, porem
não existe independentemente da pessoa, o seu processo
existe da mesma forma em que pode ser experimentado ou
percebido tanto do ambiente interno quanto do externo.
c) Com o transcorrer cronológico, os homens absorvem cada
vez mais experiências, vivenciam novos fatos, aprendem
novas coisas, ficam cada vez mais fortes e se adaptam
melhor ao ambiente externo e interno, dessa forma adquire
cada vez mais capacidade de possuir autoconfiança,
liberdade, criatividade e responsabilidade em suas ações.
d)Nenhuma das alternativas.

Conhecimentos Específicos
11)Assinale a alternativa CORRETA que apresenta
abordagem sociocultural na visão de Paulo Freire:
a) Entende o ser humano como um sistema aberto, ou seja,
consideram sua capacidade de processar novas informações,
integrando-as a seu repertório individual, reconstruindo-as de
forma única e subjetiva continuamente ao longo da vida, em
direção à constante auto superação, e incorporando
estruturas mentais cada vez mais complexas.
b) O ser humano não pode ser compreendido fora de seu
contexto; ele é o sujeito de sua própria formação e se
desenvolve por meio da contínua reflexão sobre seu lugar no
mundo, sobre sua realidade. Essa conscientização é prérequisito para o processo de construção individual de
conhecimento ao longo de toda a vida, na relação
pensamento-prática.
c) O conhecimento é externo ao indivíduo e deve ser por ele
descoberto como resultado direto de sua experiência e deve
levar ao desenvolvimento de habilidades e competências.
d)Nenhuma das alternativas.

15) Os transtornos de personalidade são um grupo de
doenças psiquiátricas em que os traços emocionais e
comportamentais de um indivíduo são muito inflexíveis e
mal ajustados. Assinale a alternativa CORRETA que
descreve o Transtorno de Personalidade Borderline:
a) Indivíduos instáveis em suas emoções e muito impulsivos,
com esforços incríveis para evitar abandono (até tentativas de
suicídio). Têm rompantes de raiva inadequada. As pessoas a
sua volta são consideradas ótimas, mas frente a recusas
tornam-se péssimas rapidamente, sendo desconsideradas as
qualidades anteriormente valorizadas. Costumam apresentar
uma hiper reatividade afetiva, em que as situações boas são
ótimas ou excelentes, e as ruins ou desfavoráveis são
péssimas ou catastróficas.
b) Indivíduos desconfiados, que se sentem enganados pelos
outros, com dúvidas a respeito da lealdade dos outros,
interpretando ações ou observações dos outros como
ameaçadoras. São rancorosos e percebem ataques a seu
caráter ou reputação, muitas vezes ciumenta e com
desconfianças infundadas sobre a fidelidade dos seus
parceiros e amigos.
c) Indivíduos excêntricos e estranhos, que têm crenças
bizarras, com experiências de ilusões e pensamento e
discurso extravagante. Falta de amigos e muita ansiedade no
convívio social.
d)Nenhuma das alternativas:

12) Skinner na abordagem comportamentalista, distinguiu
dois tipos de aprendizagem: por condicionamento
clássico e por condicionamento operante. Sobre
condicionamento operante é CORRETO afirmar:
a)É quando um determinado estímulo externo provoca um
determinado comportamento; envolve uma reação do
organismo ao meio e não uma ação do organismo sobre o
meio.
b)Não implica em nenhuma iniciativa por parte de quem
aprende.
c) Não se apoia em reações provocadas por estímulos, mas
em comportamentos emitidos pelo próprio organismo que são
seguidos de uma consequência.
d)Nenhuma das alternativas.
13) Segundo a teoria psicanalítica: A personalidade
humana é dividida em três grandes superestruturas,
estas
compreendem
os
seguintes
complexos
psicológicos: Ego, Id e Superego. Relacione as colunas
referente a eles:
(I)Ego:
(II)Id:
(III)Superego:
( ) é a parte inicial da personalidade,ele é responsável pela
concretização dos impulsos biológicos mais básicos inerentes
a pessoa humana.

16) O estado de ansiedade é acompanhado por reações
físicas desconfortáveis, referente aos Transtornos de
Ansiedade defina transtorno de pânico.
a) Os sintomas de ansiedade ocorrem em situações nas
quais a pessoa é observada pelos outros. Situações típicas
compreendem: escrever, assinar, comer e fazer uma
apresentação na presença dos outros, o paciente sofre de
sintomas como tremores, sudorese, enrubescimento,
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dificuldade de concentração (“branco na cabeça”),
palpitações, tonteira e sensação de desmaio.
b) As manifestações de ansiedade oscilam ao longo do
tempo, mas não ocorrem na forma de ataques, nem se
relacionam com situações determinadas. Estão presentes na
maioria dos dias e por longos períodos, de muitos meses ou
anos. O sintoma principal é a expectativa apreensiva ou
preocupação exagerada, mórbida.
c)São um conjunto de manifestações de ansiedade com
início súbito, rico em sintomas físicos e com duração limitada
no tempo, em torno de dez minutos. Os sintomas típicos são:
sensação de sufocação, de morte iminente, taquicardia,
tonteiras, sudorese, tremores, sensação de perda do controle
ou de “ficar loucas”, alterações gastrointestinais.
d)Nenhuma das alternativas.

19)Assinale a alternativa CORRETA que contém dois
deveres fundamentais dos psicólogos (Código de Ética
Profissional do Psicólogo):
a)I- Prestar serviços profissionais em situações de
calamidade pública ou de emergência, sem visar benefício
pessoal. II- Estabelecer acordos de prestação de serviços que
respeitem os direitos do usuário ou beneficiário de serviços
de Psicologia.
b)I-Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que
caracterizem
negligência,
discriminação,
exploração,
violência, crueldade ou opressão. II- Induzir a convicções
políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de
orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito, quando
do exercício de suas funções profissionais.
c)I-) Prestar serviços ou vincular o título de psicólogo a
serviços de atendimento psicológico cujos procedimentos,
técnicas e meios não estejam regulamentados ou
reconhecidos pela profissão. II-Orientar a quem de direito
sobre os encaminhamentos apropriados, a partir da prestação
de serviços psicológicos, e fornecer, sempre que solicitado,
os documentos pertinentes ao bom termo do trabalho.
d)Nenhuma das alternativas.

17) O uso de substâncias que modificam o estado
psicológico sendo considerada substância psicoativa
(drogas) qualquer substância que, utilizada por qualquer
via de administração, altera o humor, o nível de
percepção ou o funcionamento cerebral, podendo ser
legalmente usadas, prescritas ou ilícitas (ilegais).Assinale
a alternativa CORRETA que apresenta efeitos físicos e
psíquicos sobre estimulantes do snc (cocaína, crack ,
êxtase e anfetaminas):
a)Efeitos físicos são aumento da pressão arterial,
temperatura, tremor de extremidades e midríase (dilatação da
pupila). Efeitos psíquicos são sensação de bem estar, euforia,
aumento da autoconfiança, hiperatividade, desinibição,
abolição da fome e da sensação de cansaço.
b) Efeitos físicos são taquicardia, olhos avermelhados, boca
seca, tremores de mãos, além de prejuízo da coordenação
motora e da força muscular. Efeitos psíquicos são variáveis
em geral provocam relaxamento, diminuição da ansiedade,
aumento do apetite, euforia, alteração da percepção do
tempo, cores, sons e do espaço.
c) Efeitos físicos podem causar intoxicações com sedação
acentuada, arritmias cardíacas e depressão respiratória.
Efeitos psíquicos é a depressão do sistema nervoso central,
caracterizando-se por sonolência, níveis variáveis de sedação
e relaxamento muscular, prejuízo da memória e do
desempenho psicomotor.
d)Nenhuma das alternativas.

20) No âmbito da educação, nas instituições formais ou
informais o psicólogo colabora para a compreensão e
para a mudança do comportamento de educadores e
educandos, no processo de ensino aprendizagem, nas
relações interpessoais e nos processos intrapessoais,
referindo-se sempre as dimensões política, econômica,
social e cultural. Identifique uma atribuição do Psicólogo
Educacional assinalando a alternativa CORRETA:
a) Colabora na formulação e implantação das políticas de
cidadania e direitos humanos.
b) Participa do trabalho das equipes de planejamento
pedagógico, currículo e políticas educacionais, concentrando
sua ação naqueles aspectos que digam respeito aos
processos de desenvolvimento humano, de aprendizagem e
das relações interpessoais, bem como participa da constante
avaliação e do redirecionamento dos planos, e praticas
educacionais implementados.
c) Elabora e participa de programas e estudos educacionais,
recreativos e de reabilitação física orientando a efetivação de
um trabalho de caráter profilático ou corretivo, visando o bemestar dos indivíduos.
d)Nenhuma das alternativas.

18)Analise as afirmativas em relação a alguns princípios
fundamentais do psicólogo(Código de Ética Profissional
do Psicólogo):
IO psicólogo atuará com responsabilidade social,
analisando crítica e historicamente a realidade política,
econômica, social e cultural.
II- O psicólogo, ao participar de atividade em veículos de
comunicação, zelará para que as informações prestadas
disseminem o conhecimento a respeito das atribuições, da
base científica e do papel social da profissão.
III- O psicólogo atuará com responsabilidade, por meio do
contínuo aprimoramento profissional, contribuindo para o
desenvolvimento da Psicologia como campo científico de
conhecimento e de prática.
IV- O psicólogo contribuirá para promover a universalização
do acesso da população às informações, ao conhecimento da
ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da
profissão.
Estão CORRETAS as afirmativas:
a)Somente I, II,IV.
b)Somente II, IV.
c)Somente I, III, IV.
d)Nenhuma das alternativas.

21)Dentre as principais escolas psicológicas no séc. XX
assinale a alternativa que refere-se a Psicologia da
Gestalt:
a) Sugere que todo o comportamento pode ser explicado por
causas ambientais e não por forças internas. é focada
em comportamento observável ,incluindo o condicionamento
clássico e condicionamento operante foram o foco de um
grande esforço de investigação.
b)
Enfatizou a
influência
da mente
inconsciente no
comportamento, foca na livre vontade individual, crescimento
pessoal e o conceito de auto realização, diferia
consideravelmente em sua ênfase em ajudar as pessoas a
alcançar e realizar o seu potencial.
c) Postula a compreensão do homem como um todo, em seus
aspectos mais globais, por meio dos fenômenos da
percepção, ou seja, a maneira como percebemos um
determinado estímulo que irá desencadear nosso
comportamento.
d)Nenhuma das alternativas.
22) A Psicologia é um campo muito amplo e diversificado
e com o passar do tempo emergiu diferentes subcampos
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e especializações na área psicológica .Assinale V
(verdadeiro) e F(falso) sobre algumas áreas de pesquisa
e aplicação dentro da Psicologia.
( ) Psicologia Clínica – Focada na avaliação, diagnóstico e
tratamento de distúrbios mentais.
( )Psicologia Cognitiva - é o estudo do processo de
pensamento e cognição.
( )Psicologia Comparativa - ramo da psicologia relacionada
ao estudo do comportamento animal.
( )Psicologia Escolar - ramo da psicologia que pesquisa o
desenvolvimento e progresso humano ao longo da vida.
( )Psicologia Forense - é um campo aplicado no uso das
pesquisas e princípios da psicologia no sistema legal e
criminal de justiça.
Assinale a alternativa que corresponde a sequência
CORRETA:
a)V, F, V, V, F.
b)V, V, V, F, V.
c)F, V, V, F, V.
d)Nenhuma das alternativas.

c) A psicologia origina-se da concepção de que a
aprendizagem se origina a partir da associação de ideias,
partindo das mais simples às mais complexas.
d)Nenhuma das alternativas.

23)A teoria considerada histórico-social tendo por base o
desenvolvimento do indivíduo como resultado de um
processo sócio histórico, enfatizando o papel da
linguagem
e
da
aprendizagem
nesse
desenvolvimento.(Vigotsky). Segundo essa teoria sobre
formação de conceitos assinale alternativa INCORRETA:
a) A formação de conceitos é o resultado de uma atividade
complexa, em que todas as funções intelectuais básicas
tomam parte.
b) A função de generalização garante a comunicação entre
pessoas. Isto porque, quando nos comunicamos com outra
pessoa, e durante uma conversa nos referimos a determinado
objeto, essa capacidade de generalizar e abstrair, incluindo
os objetos, outros seres, ou mesmo ações, em determinadas
categorias, nos liberta dos limites da experiência concreta.
c)A função comunicativa da linguagem permite ao homem
vivenciar um processo de interlocução constante com seus
semelhantes. No entanto, a linguagem não exerce apenas o
papel de instrumento de comunicação. Ela permite ao homem
formular conceitos e, portanto, abstrair e generalizar a
realidade, através de atividades mentais complexas.
b)Nenhuma das alternativas.
24)Segundo alguns autores a psicanálise não é uma
ciência, mas sim uma arte, que tem como objetivo a
investigação e compreensão do inconsciente e é
considerada como uma forma de tratamento das
psiconeuroses que acometem os seres humanos.
Assinale a alternativa INCORRETA sobre o método de
tratamento das psiconeuroses:
a) Livre associação de ideias.
b) Interpretação dos sonhos.
c)Análise dos atos falhos.
d)Nenhuma das alternativas.
15)Com o desenvolvimento da psicologia como uma
ciência teve como primeiras abordagens três escolas: o
estruturalismo, o funcionalismo, e o associacionismo.
Sobre o estruturalismo é CORRETO afirmar:
a)Define a psicologia como uma ciência biológica, uma
ciência interessada em analisar os processos mentais,
interessava-se pelo funcionamento, pela função da mente e
não por sua estrutura, por suas propriedades.
b) Psicologia é a ciência que estuda a consciência ou a
mente, sendo que a mente é compreendida como a soma de
todos os processos mentais.
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