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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA 
 

CARGO: PSICÓLOGO 
EDITAL Nº 001/2017 

DATA: 05/03/2017 - PERÍODO: MANHÃ 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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PALHAÇO DE JALECO 
 

Jaqueline Li, Revista Sorria. Disponível em: 

www.revistasorria.com.br/edição/palhaços-de-jaleco.htp. 

  
A platéia se estivesse na arquibancada, 

bateria palmas: Começa! Começa! O palhaço se 
estivesse no picadeiro, entraria girando em 
cambalhota. Só que o cenário é um hospital. Por 
isso, primeiro é o bico do sapato do doutor que 
aparece no quarto. Assim que os pequenos pacientes 
avistam a figura simpática e misteriosa, seus olhos 
brilham de curiosidade. Alguns sorriem de graça. 
Outros escutam a pílula de alegria do médico de 
nariz vermelho com desconfiança. Só no ano 
passado, os 50 palhaços da ONG Doutores da 
Alegria, fizeram 82 mil visitas assim. Um deles é o 
paulista Marcio Douglas, de 36 anos, mais 
conhecidos com Dr. Mané Pereira. Na trupe há sete 
anos, ele conta que entrou na medicina por meio de 
um concurso. “Juntei dois rótulos de margarina, 
escrevi uma carta e fui sorteado”, brinca. Ainda com 
a fantasia, mas falando sério, Marcio revela como é 
o trabalho desses doutores, especialistas em 
besteirologia. 

 
Que especialidade é essa? 
Marcio – Besteriologia é a ciência do 

palhaço-médico. É a adequação da linguagem do 
palhaço ao hospital, uma paródia do ramo científico. 
Brincadeira e alegria ajudam a entender o mundo, 
por isso são fundamentais. Criatividade e improviso 
são instrumentos do besteirólogo.  
 
01 - A ideia principal do texto é? 
a) falar sobre a platéia na arquibancada.  
b) mostrar o trabalho dos Doutores da Alegria. 
c) falar somente sobre o trabalho do Dr. Mané 
Pereira. 
d) explicar o que é besteriologia. 
 
02 - “Só que o cenário é um hospital. Por isso, 
primeiro é o bico do sapato do doutor que 
aparece no quarto”. Podemos afirmar que a 
locução grifada é: 
a) conectivo coesivo.  
b) predicado verbal. 
c) conectivo disfuncional. 
d) é um pronome. 
 
03 - Assinale a alternativa, na qual os termos 
sublinhados na oração abaixo, classificam-se 
morfologicamente seguindo a ordem da exposição 
na oração: 

“Um deles é o paulista Marcio Douglas, de 36 
anos, mais conhecido com Dr. Mané Pereira”. 
a) numeral, adjetivo, verbo, substantivo. 
b) verbo, adjetivo, numeral, substantivo. 
c) numeral, substantivo, verbo, adjetivo. 
d) numeral, verbo, adjetivo, substantivo. 
 
04 - Na oração a seguir entre aspas, “Por isso, 
primeiro é o bico do sapato do doutor que 
aparece no quarto” (linhas 2-3). 
A palavra grifada poderia estar na frase a seguir, 
porém com o significado distinto: “O bico do pato 
é pequeno”. O uso da mesma palavra com sentido 
diferente é possível porque “bico” se trata de: 
a) antônimo.  
b) homônimo. 
c) parônimo. 
d) nenhuma das alternativas anteriores. 
 
05 - A palavra “simpática” recebeu acentuação 
gráfica, obedecendo à norma culta. Assinale a 
alternativa, em que todas as palavras obedecem a 
mesma regra de acentuação da palavra 
“simpática”: 
a) gráfico - júri - límpido. 
b) acústica - você - gráfico. 
c) límpido - sólido - amável. 
d) sólido - límpido - romântico.  
 
06 - Na oração, “Ainda com a fantasia, mas 
falando sério, Marcio revela como é o trabalho 
desses doutores, especialistas em besteirologia”. A 
conjunção grifada na oração acima poderia ser 
substituída sem que se perca o sentido da oração. 
Assinale a alternativa que apresente outra 
conjunção viável para a troca: 
a) porém. 
b) portanto. 
c) ou. 
d) nem. 
 
07 - A empresa que imprime as provas para esse 
concurso utiliza 5 impressoras que funcionando 
8h por dia conseguem imprimir todo o material 
em 4 dias. Se ao final do segundo dia de trabalho 
três das impressoras pararam de funcionar, 
quantos dias as demais impressoras gastarão 
para terminar o serviço? 
a) 5 dias. 
b) 6 dias. 
c) 8 dias. 
d) 10 dias. 
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08 - O paralelepípedo abaixo tem medidas AD = 
5cm; AB = 7cm e AE = 3cm. Se ele for cortado 
por dois planos, um que passa pelos pontos A, E e 
C e outro que passa pelos pontos D, F e G, qual 
será o volume do pedaço que contém o ponto B? 
a) 105cm3. 
b) 52,5cm3. 
c) 35cm3. 
d) 26,25cm3. 
 
 
 
 
 
 
 
09 - A área de um quadrado é igual ao seu lado 
mais 12. Qual é o tamanho de seu lado? 
a) 3. 
b) 4. 
c) 7. 
d) 12. 
 
10 - Um triângulo retângulo tem hipotenusa igual 
a 12cm e um de seus ângulos agudos tem cos α = 
0,6. Qual é a medida de seus dois catetos? 
a) 0,6cm e 0,8cm. 
b) 3cm e 4cm. 
c) 6cm e 8cm. 
d) 7,2cm e 9,6cm. 
 
11 - De acordo com a Agência de Notícias do 
Paraná, o Estado investiu 9 bilhões e 860 milhões 
de reais em educação no ano passado, 15,3% 
mais do que os 8 bilhões e 550 milhões de reais 
aplicados em 2.015. Com isso, o Estado foi o: 
a) 1º do Brasil em volume de recursos destinados 
para a área. 
b) 2º maior do Brasil em volume de recursos 
destinados para a área. 
c) 3º maior do Brasil em volume de recursos 
destinados para a área. 
d) 4º maior do Brasil em volume de recursos 
destinados para a área. 
 
12 - Deputado Federal pelo Paraná que foi 
nomeado por Michel Temer para ocupar a vaga 
de Alexandre de Moraes no Ministério da 
Justiça: 
a) Alex Canziani. 
b) João Arruda. 
c) Luciano Ducci. 
d) Osmar Serraglio. 
 

13 - O número de desempregados no Brasil 
chegou a 12,9 milhões em janeiro deste ano. Estes 
números foram apurados e apresentados por que 
órgão abaixo? 
a) Central Única dos Trabalhadores. 
b) Fundação Getúlio Vargas. 
c) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 
d) Ministério do Trabalho e Emprego. 
 
14 - Os empresários ingleses que chegaram a São 
Paulo em meados da década de 1.920 e 
adquiriram terras no norte do Estado do Paraná 
(onde atualmente se localiza o Município de 
Jussara) tinham a intenção de implantar qual 
cultura agrícola nesta região? 
a) Algodão. 
b) Cana-de-açúcar. 
c) Milho. 
d) Soja. 
 
15 - Reações subjetivas a experiências que estão 
associadas a mudanças fisiológicas e 
comportamentais são denominadas de: 
a) Emoções. 
b) Personalidade. 
c) Medo. 
d) Alegria. 
 
16 - Sobre os aspectos do desenvolvimento 
psicossocial na primeira infância é correto 
afirmar: 
a) Na idade aproximada de 3 a 6 meses, os bebês 
não possuem a capacidade de antecipar o que está 
prestes a acontecer. 
b) Na idade aproximada de 12 a 18 meses, as 
crianças exploram seu ambiente utilizando as 
pessoas que estão mais ligadas como base segura e à 
medida que vão dominando o ambiente, tornam-se 
mais confiantes e mais ansiosas por se autoafirmar. 
c) Na idade aproximada de 6 a 12 meses, os bebês 
demonstram certa autonomia em relação ao seu 
principal cuidador, não apresentam medo de 
estranhos e são protagonistas em situações novas. 
d) Na idade aproximada de 18 a 36 meses, as 
crianças apresentam angústias de separação do seu 
cuidador e utilizam a brincadeira para elaboração do 
luto. 
 
17 - Sobre os fatores étnicos na formação da 
identidade, a ____________________ refere-se a 
práticas que ensinam indivíduos infantes e 
adolescentes sobre sua herança racial ou étnica, 
promovem costumes e tradições culturais e 
alimentam o orgulho racial, étnico e cultural. 
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Adolescentes que passam por tal experiência 
tendem a ter identidade étnica mais forte e mais 
positiva do que aqueles que não a 
experimentaram. Tal fenômeno descrito acima é 
denominado de: 
a) Difusão social. 
b) Moratória cultural. 
c) Socialização cultural. 
d) Consciência social. 
 
18 - Considere as afirmativas abaixo: 
1 - A maioria dos futuros criminosos pode ser 
identificada na segunda infância. 
2 - Crianças com transtorno de conduta ou 
comportamento descontrolado não se 
transformam necessariamente em adolescentes 
violentos. 
3 - Julgar adolescentes infratores em tribunais 
criminais os fazem ter menor probabilidade de 
cometer crimes mais violentos. 
4 - Apesar dos índices de prisões diferirem, 
relatos sugerem que raça e etnia têm pouco efeito 
sobre a proporção global de comportamentos 
violentos não fatais. 
Consigne a opção que relaciona corretamente as 
afirmativas como verdadeira (V) ou Falsa (F): 
a) 1 (V); 2 (V); 3 (V); 4 (F). 
b) 1 (V); 2 (F); 3 (V); 4 (V). 
c) 1 (F); 2 (F); 3 (V); 4 (V). 
d) 1 (F); 2 (V); 3 (F); 4 (V). 
 
19 - De acordo como estudo comportamental da 
aprendizagem, o processo de condicionamento 
operante que envolve reforçar comportamentos 
cada vez mais semelhantes ao comportamento 
desejado é chamado de: 
a) Modelagem. 
b) Aquisição. 
c) Recuperação espontânea. 
d) Reforço. 
 
20 - A aprendizagem observacional é conceituada 
como: 
a) A aprendizagem que ocorre na ausência de 
reforço, mas baseada na representação visuoespacial 
do ambiente.  
b) A aprendizagem que ocorre quando 
comportamentos são adquiridos ou modificados após 
exposição a outras pessoas que estão realizando o 
comportamento. 
c) É a aprendizagem em que o comportamento 
desejado é reforçado sempre que ocorre. 

d) É a aprendizagem gerada a partir de um 
comportamento que leva o indivíduo a um estado de 
satisfação intermitente. 
 
21 - Sobre algumas teorias descritivas que 
compõem a psicologia da tomada de decisões, é 
correto afirmar: 
a) O modelo da Gestalt afirma que a tomada de 
decisões requer o insight da estrutura do problema, 
deixando a natureza do conflito em segundo plano. 
b) O modelo Heurístico propõe a solução de 
problemas através de análise detalhada de todas as 
informações que precisam ser examinadas para a 
tomada de decisão. 
c) O modelo da Teoria da Perspectiva traz a idéia de 
que a tomada de decisão pode ser vista como um 
cálculo de custos e benefícios. 
d) O modelo do Raciocínio Contrafactual engendra 
que, na tomada de decisão, o indivíduo deve 
imaginar os diferentes resultados possíveis, 
desempenhando um papel crítico objetivando 
principalmente o sentimento de arrependimento.  
 
22 - Dentre os diversos fatores considerados 
relevantes à inserção de psicólogos nos serviços 
públicos de saúde destacam-se: 
I - O contexto de políticas públicas de saúde no 
final dos anos 1970 e, principalmente, nos 1980. 
II - A diminuição da busca pelos consultórios de 
Psicologia, devido ao empobrecimento da 
população. 
III - A ação da própria categoria com o intuito de 
redefinir a função social da Psicologia da 
sociedade. 
IV - A popularização da Psicologia na sociedade 
através da difusão da psicanálise. 
Dentre as afirmativas consignadas acima, de I a 
IV, qual(is) está(ão) correta(s)? 
a) Apenas a afirmativa III. 
b) Apenas as afirmativas II e IV. 
c) Apenas as afirmativas I e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
23 - Sobre a pesquisa em Psicanálise e a pesquisa 
com o método psicanalítico, é correto afirmar: 
a) Ambas são construídas a partir do campo do 
desejo e tem como objeto de estudo o inconsciente. 
b) A pesquisa em Psicanálise pode ser realizada por 
diferentes pesquisadores e refere-se ao conjunto de 
atividades voltadas para a produção de 
conhecimento que pode manter com a Psicanálise 
relações diferentes, ora como estudos sistemáticos, 
ora como reflexões epistemológicas. 
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c) A modalidade de pesquisa com o método 
psicanalítico exige um psicanalista em atividade no 
campo teórico ou no campo clínico, onde o campo e 
o objeto se traduzem pelo inconsciente e o método 
de pesquisa do mesmo. 
d) Na pesquisa com o método psicanalítico, não há 
emergência no processo, o que possibilita ao 
pesquisador colocar-se sempre numa posição passiva 
diante da pesquisa, buscando, por meio das 
construções sobre a prática clínica, elaborar 
hipóteses metapsicológicas. 
 
24 - Sobre questões gerais da avaliação 
psicológica, é incorreto afirmar: 
a) A avaliação psicológica é um processo técnico e 
científico realizado com pessoas ou grupos de 
pessoas. 
b) A avaliação psicológica é um processo amplo que 
envolve a integração de informações provenientes de 
diversas fontes, dentre elas, testes, entrevistas, 
observações e análise de documentos. 
c) A testagem psicológica é uma das etapas 
obrigatórias do processo de avaliação psicológica, 
pois uma das principais fontes de informação são os 
testes psicológicos de diferentes tipos. 
d) Uma das etapas essenciais do processo de 
avaliação psicológica é o levantamento dos objetivos 
da avaliação e particularidade do indivíduo ou grupo 
a ser avaliado. 
 
25 - Sobre a avaliação psicológica e o uso de testes 
psicológicos para pessoas com deficiência 
considere as afirmativas abaixo: 
I - Na construção e adaptação de testes 
psicológicos para indivíduos com deficiência, faz-
se imprescindível o atendimento aos pressupostos 
teóricos e técnicos inerentes ao processo de 
construção e adaptação de instrumentos 
sedimentados na literatura científica da área, 
mesmo não sendo possível a manutenção da 
qualidade psicométrica destes instrumentos. 
II - O uso de certos tipos de adaptações pode 
modificar o construto que está sendo medido. 
Cita-se como exemplo medidas de compreensão 
escrita e oral. 
III - Nos casos em que o uso dos testes é 
inapropriado para as características individuais 
do avaliado, o psicólogo deverá proceder a 
avaliação com outros recursos reconhecidos pela 
Psicologia. 
IV - É condição indispensável, considerando a 
heterogeneidade da população com deficiência, o 
conhecimento profundo sobre o público ao qual o 
teste é destinado, o tipo de deficiência e como o 

público irá manusear os materiais do 
instrumento. 
Dentre as afirmativas descritas acima, de I a IV, 
estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I, II e III. 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV. 
c) Apenas as afirmativas II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
26 - O psicólogo, na elaboração de documentos 
escritos decorrentes de avaliações psicológicas, 
deverá adotar como princípios norteadores as 
técnicas da linguagem escrita e os princípios 
éticos, técnicos e científicos da profissão. Sobre as 
técnicas da linguagem escrita, é correto afirmar: 
a) O documento deve, na linguagem escrita, 
apresentar uma redação bem estruturada, definida e 
científica, de forma que apenas profissionais bem 
capacitados consigam compreender o que se quer 
comunicar. 
b) Deve ter ordenação, estrutura e conteúdo técnico-
científico, em detrimento da composição de 
parágrafos ou frases e da correção gramatical. 
c) O emprego de frases e termos deve ser compatível 
com as expressões próprias da linguagem formal e 
informal, garantindo a compreensão da leitura e 
respeitando a quem o documento será destinado. 
d) A comunicação deve apresentar como qualidades 
a clareza, a concisão e a harmonia. 
 
27 - Os valores humanos que embasam o trabalho 
do psicólogo e que estão fundamentados no 
Código de Ética Profissional do Psicólogo são: 
a) Liberdade, dignidade, igualdade e integridade. 
b) Liberdade, igualdade, universalidade e equidade. 
c) Liberdade, igualdade, fraternidade e justiça. 
d) Liberdade, dignidade, igualdade e justiça. 
 
28 - De acordo com a Lei 8.080 de 1990, que 
dispõe sobre o Sistema Único de Saúde – SUS, as 
comissões intersetoriais nacionais, cuja finalidade 
é articular políticas e programas de interesse 
para a saúde, cuja execução envolva áreas não 
compreendidas no âmbito do SUS, são 
subordinadas: 
a) Ao Ministério da Saúde. 
b) Às Entidades Representativas da Sociedade Civil. 
c) Ao Conselho Nacional de Saúde. 
d) À Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 
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29 - Marque, dentre as alternativas abaixo, 
aquela que não corresponde ao conjunto de ações 
e serviços proposto pelo Plano Diretor de 
Regionalização – PDR, instituído pela Norma 
Operacional da Assistência à Saúde – NOAS SUS 
2002: 
a) Assistência pré-natal, parto e puerpério. 
b) Tratamento dos distúrbios mentais e psicossociais 
mais frequentes.   
c) Acompanhamento do crescimento e 
desenvolvimento infantil. 
d) Acompanhamento e monitoramento de vigilância 
sanitária e controle de doenças infectocontagiosas.  
 
30 - O conjunto de estratégias apresentadas na 
Norma Operacional da Assistência à Saúde – 
NOAS SUS 2002 articulou-se em torno de 
elementos centrais para o avanço do processo. 
Tais elementos são: 
a) A centralização da gestão estadual e a efetividade 
da participação tripartite no controle social. 
b) A ampliação das responsabilidades dos 
municípios na garantia de acesso aos serviços da 
atenção básica, a regionalização e a organização 
funcional do sistema.   
c) Habilitação dos municípios nas atualizações 
cadastrais na atenção básica, ampliação das 
responsabilidades do estado no monitoramento e 
avaliação e fortalecimento dos conselhos de direito 
na gestão da política de saúde. 
d) Habilitação dos estados na Gestão Plena da 
Atenção Básica Ampliada e criação da Comissão 
Intergestores Bipartite Municipal. 
 
 
 


