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Instruções Básicas – Processo Seletivo nº 001/2016 

 

A Comissão de Processo Seletivo alerta: 

 

Leia com atenção todas as instruções deste caderno. 

 

1. É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal. 

 

2. Verifique se este caderno corresponde ao cargo no qual você fez a inscrição, se o caderno 

de questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta. Caso haja 

qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente. 

 

3. Confira seu nome completo e o número de sua inscrição no Cartão de Respostas, que já está 

sobre sua carteira. Caso encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as 

devidas providências. 

 

4. Verifique se este caderno contém 20 (vinte) questões com 05 (cinco) alternativas cada, 

sendo 05 (cinco) de Conhecimentos Gerais e 15 (quinze) de Conhecimentos Específicos.  

 

5. A prova terá duração de 03 (três) horas, das 09h às 12h, incluindo a marcação da Folha de 

Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo. 

 

6. Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para o Cartão de Respostas, 

que será o único documento válido para a correção das provas. O preenchimento do Cartão de 

respostas é de inteira responsabilidade do candidato. 

 

7. O Cartão Resposta (gabarito) é único e insubstituível. 

 

8. Para a realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica de tubo 

transparente, azul ou preta. 

 

9. Leia atentamente cada questão da prova e assinale, no Cartão Resposta, a opção que a 

responda corretamente.  

 

10. Ao transcrever as respostas para o Cartão Resposta, faça com cuidado e atenção para que 

não haja rasuras. 

 

11. A correção das provas será efetuada considerando apenas o conteúdo do Cartão de 

Respostas, a qual não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação 

fora dos campos destinados às respostas. 

 

12. Na correção do Cartão Resposta, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, 

que contiverem mais de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível. 

 

13. Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 45 (quarenta e cinco) 

minutos de seu início. Não será permitido levar o caderno de provas em hipótese alguma. 
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14. Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de 

todos os documentos da sala e assinatura do termo de fechamento do envelope contenda os 

Cartão de Respostas. 

 

15. Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os 

candidatos, nem a utilização de qualquer equipamento eletro/eletrônico. A utilização desses 

objetos causará eliminação imediata do candidato. 

 

16. Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, relógios, deverão ser desligados e 

mantidos dessa forma até o término da prova e entrega do Cartão de Respostas ao fiscal. 

 

17. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade 

competente, que tomará as medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos 

envolvidos. 

 

18. Esta primeira página você pode levar para casa com suas anotações. 

 

19. Os fiscais NÃO estão autorizados a prestar informações de interpretação das questões, sua 

função é apenas fiscalizar e orientar quanto ao funcionamento do certame. 

 

20. As saídas para: banheiro, tomar medicamento e água, só serão permitidas acompanhadas 

por um fiscal de sala.  

 

21. Todos os gabaritos e os cadernos de provas serão disponibilizados no site: 

www.morrogrande.sc.gov.br e no Mural Oficial do Município de Morro Grande/SC. 

 

ESPAÇO PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.morrogrande.sc.gov.br/
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CADERNO DE PROVAS 

CARGO PSICÓLOGO 

 

Conhecimentos Gerais 

 

Questão 01 – O Brasil sedia neste ano, na 

cidade do Rio de Janeiro/RJ, a XXXI edição dos 

Jogos Olímpicos de Verão, onde receberá 206 

países para a disputa de 28 esportes. O Brasil 

espera nesse ano bater seu recorde de medalhas 

de ouro conquistado nas Olímpiadas de Atenas 

em 2004, conforme demonstra o quadro de 

medalhas abaixo: 

Ano Sede Ouro Prata Bronze Total 

1996 
Atlanta 

(EUA) 
3 3 9 15 

2000 
Sydney 

(AUS) 
0 6 6 12 

2004 
Atenas 

(GRE) 
5 2 3 10 

2008 
Pequim 

(CHI) 
3 4 8 15 

2012 
Londres 

(GBR) 
3 5 9 17 

Diante disso, pergunta-se, em que frequência 

são realizados os Jogos Olímpicos de Verão? 

A. Anualmente. 

B. Bienalmente. 

C. Trienalmente. 

D. Quadrienalmente.  

E. Não há frequência definida. 

 
Questão 02 – No dia 29 de abril deste ano, foi 

realizado em Santa Catarina o Dia “D” da 

vacinação contra os principais vírus causadores 

da influenza em humanos, influenza tipo A 

(H1N1 e H2N3) e influenza tipo B. Segundo 

dados da Secretária de Saúde do Estado de 

Santa Catarina, o município que mais vacinou 

pacientes foi Morro Grande, com um percentual 

de 88% (oitenta oito por cento) dentre o número 

de pacientes considerados prioritários (idosos, 

gestantes, crianças de seis meses a cinco anos de 

idade, etc.).  

Considerando as assertivas abaixo, assinale 

aquela que corresponde ao nome popular pelo 

qual é conhecida a doença viral Influenza: 

 

A. Dengue. 

B. Zika. 

C. Gripe. 

D. Chikungunya. 

E. Chagas. 

 
Questão 03 – Atualmente o Brasil vive um 

cenário de forte crise política em todas as 

esferas, mas principalmente no Governo Federal 

com o processo de impeachment contra a 

Presidente Dilma Rouseff. No início dos anos 

90, o país viveu situação semelhante, o então 

Presidente da República renunciou o cargo no 

dia 29 de dezembro de 1992, horas antes de ser 

condenado pelo Senado Federal por crime de 

responsabilidade. Quem foi este presidente? 

 

A. Fernando Collor de Mello. 

B. Luiz Inácio Lula da Silva. 

C. Itamar Franco. 

D. José Sarney. 

E. Fernando Henrique Cardoso. 

 
Questão 04 – Os Estados Unidos da América 

elegerá neste ano o seu novo presidente, tendo 

em vista que Barack Obama em razão de estar 

exercendo seu segundo mandato consecutivo 

não pode mais concorrer a reeleição. A disputa 

presidencial nos Estados Unidos há muitos anos 
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é centralizada em apenas dois partidos, os quais 

curiosamente são representados na figura de 

dois mascotes, o elefante e o jumento. Como 

são conhecidos estes dois partidos, 

respectivamente? 

Assinale a alternativa correta: 

 

A. Partido Vermelho e Partido Azul. 

B. Partido Republicano e Partido Democrata. 

C. Partido Capitalista e Partido Comunista. 

D. Partido Republicano e Partido Socialista. 

E. Partido Capitalista e Partido Democrata. 

 
Questão 05 – Segundo a ONG brasileira WWF-

Brasil a definição mais aceita para 

desenvolvimento sustentável é o 

desenvolvimento capaz de suprir as 

necessidades da geração atual, sem 

comprometer a capacidade de atender as 

necessidades das futuras gerações. É o 

desenvolvimento que não esgota os recursos 

para o futuro. De acordo com essa noção, 

assinale a alternativa que corresponde a 

exemplos de ações sustentáveis: 

 

A. Uso de energia eólica, solar e de derivados 

do petróleo. 

B. Reciclagem de materiais, desflorestamento 

e criação de gado em pastagem. 

C. Coleta seletiva de lixo, uso de veículos 

coletivos, bicicletas e movidos a energia 

elétrica. 

D. Estimulo ao consumo e ao desperdício. 

E. Exploração de jazidas de minérios e 

extração de combustíveis fósseis. 

 

 

 

Conhecimentos Específicos 

 

Questão 06 - Os princípios do SUS – Sistema 

Único de Saúde são:  

A. Rendimento, participação social, 

centralização, lucro, democracia. 

B. Democracia, universalidade, socialismo, 

equidade, integralidade. 

C. Integralidade, equidade, controle social, 

humanização. 

D. Universalidade, integralidade, 

participação social, equidade, 

descentralização. 

E. Equidade, democracia, idoneidade, 

humanização. 

 

Questão 07 - É competência da direção 

nacional do Sistema Único da Saúde (SUS), 

segundo a Lei nº 8.080/90: 

A. Promover a descentralização para os 

municípios dos serviços e das ações de 

saúde. 

B. Formular normas e estabelecer padrões, 

em caráter suplementar, de procedimentos 

de controle de qualidade para produtos e 

substâncias de consumo humano. 

C. Promover articulação com os órgãos 

educacionais e de fiscalização do 

exercício profissional, bem como com 

entidades representativas de formação de 

recursos humanos na área de saúde. 

D. Prestar apoio técnico e financeiro aos 

municípios e executar supletivamente 

ações e serviços de saúde. 

E. Priorizar o Programa Humaniza SUS. 
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Questão 08 - As conferências municipais, 

estaduais e nacional de saúde estimulam a 

participação social na elaboração de politicas 

públicas. Em qual Conferência Nacional foi 

criado o Sistema Único de Saúde – SUS? 

A. 8ª Conferência Nacional de Saúde. 

B. 5ª Conferência Nacional de Saúde. 

C. 19ª Conferência Nacional de Saúde. 

D. 1ª Conferência Nacional de Saúde. 

E. 10ª Conferência Nacional de Saúde. 

 

Questão 09 - Os CAPS Tipo I, II e III, as 

unidades básicas de saúde e as portas 

hospitalares de atenção à urgência/pronto 

socorro compõem uma rede substitutiva em 

saúde mental. São pertencentes aos 

componentes da Rede de Atenção Psicossocial, 

respectivamente: 

A. Atenção Psicossocial Estratégica, Atenção 

Básica em Saúde e Atenção de Urgência e 

Emergência. 

B. Estratégias de Reabilitação Psicossocial, 

Atenção Básica em Saúde e Estratégias de 

Desinstitucionalização. 

C. Atenção Psicossocial Especializada, 

Atenção Básica em Saúde e Atenção de 

Urgência e Emergência. 

D. Atenção Psicossocial Estratégica, Atenção 

Básica em Saúde e Atenção Hospitalar. 

E. Núcleo de Apoio a Saúde da Família, 

Rede de Urgência e Emergência e Centro 

de Referência de Assistência Social. 

 

Questão 10 - É considerado pelo Ministério da 

Saúde o único tipo de serviço de atenção à 

saúde mental na esfera pública de atendimento. 

A atenção em saúde mental deve ser feita em 

uma rede, que engloba atenção básica, 

residências terapêuticas, ambulatórios, centros 

de convivência, entre outros. De qual 

equipamento público o enunciado se refere? 

A. NASF 

B. CREAS 

C. CREPOP 

D. CAPS 

E. ESF 

 

Questão 11 - Assinale a alternativa que 

corretamente completa o enunciado abaixo:  

Segundo a Classificação de Transtornos Mentais 

e de Comportamento da CID-10, o aspecto 

essencial do Transtorno Obsessivo-Compulsivo 

(F42) são pensamentos obsessivos ou atos 

compulsivos recorrentes, sendo que os 

pensamentos obsessivos são ideias, imagens ou 

impulsos que entram na mente do indivíduo: 

A. pausadamente de modo estranho. 

B. com sentido para o sujeito, que pode 

resistir a eles. 

C. sem sentido angustiante, porém 

aprisionador. 

D. repetidamente de uma forma 

estereotipada. 

E. relacionado a fobias. 

 
Questão 12 - Qual serviço oferece cuidados 

contínuos de saúde, com funcionamento 24 

horas, em ambiente residencial, para pessoas 

com necessidade decorrentes do uso de crack, 

álcool e outras drogas, de ambos os sexos, que 

apresentem acentuada vulnerabilidade social 
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e/ou familiar e demandam acompanhamento 

terapêutico e protetivo de caráter transitório? 

A. Comunidade Terapêutica. 

B. CAPS AD III. 

C. Serviço Residencial Terapêutico. 

D. Unidade de Acolhimento Transitório. 

E. Manicômio. 

 

Questão 13 - A Atenção em Saúde Mental é 

realizada por diversos serviços e dispositivos. 

Neste sentido a Portaria GM nº 3.088/2011 

institui:  

A. os Ambulatórios de Saúde Mental. 

B. os Serviços Hospitalares de Referência. 

C. os Serviços Residenciais Terapêuticos. 

D. os Centros de Convivência. 

E. a Rede de Atenção Psicossocial. 

 
Questão 14 – São reflexos do processo da 

reforma psiquiátrica brasileira e da luta 

antimanicomial, iniciada a partir dos anos 80, 

que levou ao surgimento de serviços 

alternativos de saúde mental, como por 

exemplo, as transformações decorrentes da Lei 

nº 10.216/01 aprovada no Brasil. Podemos citar 

como um dos substitutivos a uma saúde mental 

centrada no hospital: 

A. o Pronto Socorro de Urgência 

Psiquiátrica. 

B. a Delegacia da Defesa ao doente mental. 

C. as Comunidades Terapêuticas. 

D. o Centro de Atenção Psicossocial. 

E. a Vigilância Epidemiológica. 

 

Questão 15 - O CAPS tem por função acolher 

as demandas de localidades específicas, através 

de intervenção multidisciplinar e 

interdisciplinar, além de: 

A. organizar a gestão municipal. 

B. promover a reinserção social do portador 

de sofrimento mental por meio do 

fortalecimento de seus laços familiares e 

comunitários. 

C. promover o afastamento esporádico de 

portadores de sofrimento mental da 

sociedade. 

D. encaminhar portadores de sofrimentos 

mentais leves e instáveis para hospitais 

psiquiátricos. 

E. atender e acompanhar as vítimas de 

violência doméstica. 

 
Questão 16 - Qual destas responsabilidades não 

se aplica entre as equipes matriciais de saúde 

mental e da atenção básica? 

A. Evitar práticas que levem à 

psiquiatrização e medicalização de 

situações individuais e sociais comuns à 

vida cotidiana. 

B. Discutir casos identificados pelas equipes 

da Atenção Básica que necessitem de uma 

ampliação da clínica, em relação às 

questões subjetivas. 

C. Desenvolver ações compartimentalizadas 

no atendimento a casos de transtornos 

mentais severos e persistentes, uso 

abusivo de álcool e de outras drogas, 

pacientes egressos de internações 

psiquiátricas, pacientes atendidos nos 

CAPS, tentativas de suicídio e vítimas de 

violência doméstica intrafamiliar. 
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D. Trabalhar o vínculo com as famílias, 

tomando-as como parceiras no tratamento, 

e buscar constituir redes de apoio e 

integração. 

E. Buscar o protagonismo e a autonomia do 

paciente, de acordo com a singularidade 

de cada caso. 

 
Questão 17 - Para efetivação do SUS, nas 

décadas de 70 e 80 houve um movimento que se 

preocupava com a saúde coletiva, que 

movimento foi este? 

A. Reforma Política. 

B. Reforma Tributária. 

C. Reforma Sanitária. 

D. Reforma Psiquiátrica. 

E. Reforma de Otawa. 

 
Questão 18 - Os Centros de Atenção 

Psicossocial – CAPS são serviços de uma rede 

que se destina a prestar atenção diária às 

pessoas com transtornos mentais severos e 

persistentes. Sendo ela a: 

A. Rede de Cuidado à Saúde da Pessoa com 

Deficiência. 

B. Rede Cegonha. 

C. Rede de Atenção à Urgência e 

Emergência. 

D. Rede de Atenção Psicossocial. 

E. Rede de Hospitais Psiquiátricos. 

 
Questão 19 - Os objetivos do CAPS são: 

A. Internação psiquiátrica via judicial; 

medicação; atender aos usuários, quando 

possível, em seus momentos de crise. 

B. Realizar o acompanhamento clínico; 

reinserção social dos usuários pelo acesso 

ao trabalho, lazer, exercício dos direitos 

civis e fortalecimento dos laços familiares 

e comunitários. 

C. Aposentadoria, encaminhamento para 

hospitais psiquiátricos, reinserção escolar 

e atendimento individual. 

D. Encaminhamento para o mercado de 

trabalho por meio do SINE. 

E. Emancipação financeira e 

encaminhamentos para o Programa Bolsa 

Família. 

 
Questão 20 - Sobre os tipos de CAPS e 

abrangência populacional, assinale a alternativa 

correta: 

A. CAPS II de 70.000 a 150.000 habitantes. 

B. CAPS III acima de 250.000 habitantes. 

C. CAPS IV acima de 1.000.000.000 

habitantes.  

D. CAPS V acima de 2.000.000 habitantes. 

E. CAPS I de 20.000 a 70.000 habitantes. 


