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PROCESSO SELETIVO Nº.001/2021

CADERNO DE PROVAS

FUNÇÃO: PSICÓLOGO

PORTUGUÊS 

1-Assinale a alternativa que contém a correta grafia das palavras em língua portuguesa:

A) Bicarbonato – infrigir – percrustar – reinvidicar.

B) Bicarbonato – infringir – perscrutar – reivindicar.

C) Bicabornato – infringir – percrustar – reinvidicar.

D) Bicabornato – infrigir – perscrutar – reivindicar.

(Questões 2 e 3)

2-O discurso de Fernando Pessoa associa êxito profissional a 

A) competência e equilíbrio nas decisões para não ter que voltar atrás
e refazer o que foi dado como concluído. 

B)  reconhecimento  de  que  não  há  verdades  absolutas  e  busca  de
conhecimento para proceder sempre corretamente. 

C) destemor e confiança no que faz, para que falhas sejam evitadas
por meio da adoção de uma postura pudente e equilibrada. 

http://www.agrolandia.sc.gov.br/


D)  determinação  e  seriedade  a  ponto  de  ter  coragem  de  fazer
mudanças,  sempre  que  necessárias,  buscando  o  acerto,  sem jamais
persistir no erro

3- “Não é o trabalho — mas o saber trabalhar — que é o segredo do êxito no trabalho.” 

O que se afirma, respectivamente, sobre os termos em negrito na frase em destaque está
correto em 

A)  Ambos  são  conectivos  com  a  função  de  restringir  a  ideia
explicitada no pensamento que lhes antecede. 

B) Um estabelece relação de compensação com a ideia a que se liga, e
o outro reforça a negação anterior.

C) O elemento coesivo indica contraste, e o outro termo, restrição.

D) O primeiro opõe ideias,  e  o  segundo introduz uma oração com
função predicativa.

4-Com base nos versos de Cecília Meireles responda:

Fiz uma canção para dar-te;

porém tu já estavas morrendo.

A Morte é um poderoso vento.

E é um suspiro tão tímido, a Arte...

[...]

E agora fecho grandes portas

sobre a canção que chegou tarde.

E sofro sem saber de que Arte

se ocupam as pessoas mortas.

Por isso é tão desesperada

a pequena, humana cantiga.

Talvez dure mais do que a vida.

Mas à Morte não diz mais nada.

(MEIRELES, Cecília)

Esses versos de Cecília Meireles, dedicados ao marido

A) reafirmam o valor da arte poética. 

B) revelam sua dor sublimada em poesia.

C) relativizam a contraditória condição humana. 



D) evidenciam a busca de sentido para sua existência. 

5- Sobre concordância verbal, analise:

Janelas de ontem e de hoje

Os velhinhos de ontem costumavam, sobretudo nos fins
de tarde, abrir as janelas das casas e ficar ali, às vezes com os
cotovelos apoiados em almofadas, esperando que algo
acontecesse: a aproximação de um conhecido, uma correria de
crianças, um cumprimento, uma conversa, o pôr do sol, a
aparição da lua.
Eles se espantariam com as crianças e os jovens de hoje,
fechados nos quartos, que ligam o computador, abrem as
janelas da Internet e navegam por horas por um mundo de
imagens, palavras e formas quase infinitas.
O homem continua sendo um bicho muito curioso. O
mundo segue intrigando-o.
O que ninguém sabe é se o mundo está cada vez maior
ou menor. O que eu imagino é que, de suas janelas, os
velhinhos viam muito pouca coisa, mas pensavam muito sobre
cada uma delas. Tinham tempo para recolher as informações
mínimas da vida e matutar sobre elas. Já quem fica nas janelas
da Internet vê coisas demais, e passa de uma para outra quase
sem se inteirar plenamente do que está vendo. Mudou o tempo
interior do homem, mudou seu jeito de olhar. Mudaram as
janelas para o mundo - e nós seguimos olhando, olhando,
olhando sem parar, sempre com aquela sensação de que
somos parte desse espetáculo que não podemos parar de olhar,
seja o cachorro de verdade que se coça na esquina da padaria,
seja o passeio virtual por Marte, na tela colorida.

(Cristiano Calógeras)

As normas de concordância verbal estão plenamente respeitadas na frase:

A) Suspeitamos  sempre  que  as  riquezas  que  nos  oferece  o  mundo
parecem exceder o limite da nossa compreensão

B) Não  importa  o  que  sejam,  se  um  cachorro  ou  o  planeta  Marte,
qualquer imagem são capazes de atrair as atenções do nosso olhar.

C) Ninguém fica tanto tempo nas janelas das casas sem matutarem sobre
o sentido do que vêem.

D) Pouca coisa, em meio a tantas novidades da vida moderna, são 
capazes de deixar perplexas as crianças de hoje.

CONHECIMENTOS GERAIS, ATUALIDADES E LEGISLAÇÃO 

6- O que é COVID-19?



A) A COVID-19 é uma doença  causada pelo  coronavac,  denominado
SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções
assintomáticas a quadros graves.

B) A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado
SARS-CoV-1, que apresenta um espectro clínico variando de infecções
assintomáticas.

C) A COVID-19 é uma doença causada pelo coronavírus, denominado
SARS-CoV-2, que apresenta um espectro clínico variando de infecções
assintomáticas a quadros graves.

D) A COVID-19 é uma doença  causada pelo  coronavac,  denominado
SARS-CoV-1, que apresenta um espectro clínico variando de infecções
assintomáticas a quadros graves.

7- Qual das alternativas contém apenas vacinas contra a covid-19?

A) VIP/VOP e AstraZeneca

B) CoronaVac e AstraZeneca

C) HPV e BioNTech

D) Rotavírus e CoronaVac

8- Quais destes acontecimentos faz 20 e 30 anos em 2021?

A) Primavera árabe e Atentados de 11 de setembro

B) Fim da Guerra no Golfo e Coroação de Dom Pedro II no Brasil

C) Fim da Guerra no Golfo e Fim da Guerra Fria

D) Atentado de 11 de setembro e Fim da Guerra do Golfo

9- O que é Pix?

A) Meio de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central do Brasil.

B) Plano de investimento de baixo risco do Banco do Brasil.

C) Conjunto de formas de pagamento realizados por subadquirentes.

D) Forma de pagamento online.

10- O que é o Amazônia-1?

A) Primeiro satélite totalmente desenvolvido pelo Brasil para monitorar a
Amazônia  e  outros  biomas  brasileiros,  que  foi  lançado  no  dia  28  de
fevereiro  de  2021 do Centro  de Lançamento  de  Alcântara  (CLA),  no
Brasil.

B) Primeiro satélite brasileiro de coleta de dados, que foi lançado no dia
9 de fevereiro de 1993 do Centro de Controle de Wallops, nos Estados
Unidos.



C)  Plano  do  governo  brasileiro  que  tem  como  objetivo  o
desenvolvimento sustentável na Amazônia.

D) Primeiro satélite totalmente desenvolvido pelo Brasil para monitorar a
Amazônia  e  outros  biomas  brasileiros,  que  foi  lançado  no  dia  28  de
fevereiro  de  2021  do  Centro  de  Lançamento  Satish  Dhawan  Space
Centre, na Índia.

11- Complete as lacunas corretamente do trecho retirado do Hino de Agrolândia:

“Agrolândia, terra de _______ matas,

Tua gente tem encantos,

Teu céu tem mais________.

Agrolândia, o teu povo é __________

Modelo para o Estado,

De alegria e valor...”

A) verdes - azul - dedicado

B) muitas – anil - dedicado

C) verdes – anil- delicado

D)muitas – azul- honesto

12- Sobre o conceito de cultura, é correto afirmar:

A) A cultura é universal e definida pela política, economia e educação
das sociedades em que se desenvolve.

B) A cultura é sinônimo de educação e envolve o saber sobre a arte, as
leis e a moral.

C) A cultura é conjunto de tradições, crenças e costumes de determinado
grupo social.

D) A cultura representa uma rede de significados que foi imposta pelos
povos da antiguidade.

13- Quais as cidades que fazem Limite com Agrolândia:

A)   Trombudo  Central,  Agronômica,  Otacílio  Costa,  Atalanta,
Petrolândia, Braço do Trombudo.

B)  Braço  do  Trombudo,  Atalanta,  Trombudo  Central,  Rio  do  Sul,
Laurentino, Otacílio Costa.

C) Trombudo Central, Atalanta, Ituporanga, Braço de Trombudo, Rio do
Sul, Laurentino.



D)Otacílio  Costa,  Atalanta,  Imbuia,  Trombudo  Central,  Braço  do
Trombudo, Petrolândia.

14- Qual a área geográfica do Município de Agrolândia:

A) Área: 207.554 Km²

B) Área: 225.554 Km²

C) Área: 225.574 Km²

D) Área: 205.723Km²

15- A sustentabilidade é um conceito fundamental na política de segurança do meio
ambiente e da saúde, nas empresas. Esse conceito visa:

A)Buscar,  permanentemente,  o  aumento  de  produtividade  e  do
crescimento econômico, gerando emprego e renda.

B) Conciliar  produção  e  crescimento  econômico  com preservação  dos
recursos naturais.

C) Demonstrar  a  total  incompatibilidade  entre  crescimento  econômico,
geração de emprego, renda e preservação ambiental.

D)Preservar  as  fontes  de  recursos  naturais,  evitando  uma  maior
exploração desses recursos, de modo a evitar a degradação ambiental.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16- Para um determinado processo psicoterápico, temos a seguinte caracterização: 

Observa-se a diferenciação entre o self e o outro, sem esquecer o processo de troca entre
ambos,  ou  seja,  que  há  uma  regulação  de  fronteira  por  onde  se  dá  uma  união  e
separação.  A  perda  dessa  distinção  leva  ao  adoecimento,  à  perda  ou  ao
comprometimento  do awareness:  estar  em contato  com aquilo que é,  com a própria
existência, no aqui e no agora de sua vivência, num processo que permita aprender-se
(insight). 

Assinale  a  alternativa  que  identifica,  CORRETAMENTE,  o  processo  psicoterápico
descrito.

A) Terapia Centrada no Cliente.
B) Gestalt-Terapia.
C) Terapia Holística.
D) Análise Transacional.



17- As alterações emocionais às quais crianças e adolescentes vítimas de abuso sexual 
estão sujeitas incluem

A) abusos de substâncias e fugas do lar.

B) sentimentos de medo, vergonha, culpa, ansiedade, tristeza, raiva e 
irritabilidade.

C) dissociação, baixo rendimento escolar e crenças distorcidas.

D) enurese noturna, vergonha e fugas do lar.

18-Ao olhar a área de Recursos Humanos de forma estratégica, o paradigma tradicional
do  processo  seletivo  de  “colocar  a  pessoa  certa  no  lugar  certo”  e  voltar-se
predominantemente para a experiência do candidato,  muda para um enfoque voltado
para:

A) o potencial e para o futuro, onde a maior preocupação é a sintonia
com a cultura, valores e objetivos de longo prazo da empresa.

B)  os  resultados  qualitativos  e  quantitativos,  onde  a  maior
preocupação  é  com a  energia  e  dedicação  que  o  candidato  poderá
oferecer a empresa.

C) a capacidade de rever valores pessoais, onde a preocupação é com
a versatilidade e aderência a múltiplas práticas de negócio.

D) o saber fazer e para o nível de inteligência a ser aplicado, onde a
maior preocupação é com os recursos intelectuais do candidato

19-A  abordagem  cognitiva  diferencia  a  aprendizagem  mecânica  da  aprendizagem
significativa. A aprendizagem mecânica refere-se à aprendizagem de ...

A)  novas  informações  com  pouca  ou  nenhuma  associação  com
conceitos já existentes na estrutura cognitiva

B)  novas  informações  que  permitem  a  associação  com  conceitos
existentes na estrutura emocional. 

C) novos conteúdos que se relacionam com conceitos  relevantes  já
instalados na estrutura cognitiva. 

D) novos conteúdos que não se relacionam com conceitos relevantes
já instalados na estrutura cerebral. 

20-Segundo Piaget, sobre o pensamento da criança, a característica mais geral pela qual
a  lógica  inicial  da  criança  difere  da  do  adulto  (com  uma  defasagem  entre  suas
manifestações na ação e depois na linguagem) é a:

A) inversabilidade



B) reversibilidade

C) irreversibilidade

D) interiorização

21-No atendimento  à  criança  e  ao  adolescente,  de  acordo  com  o  Código  de  Ética
Profissional dos Psicólogos, é correto afirmar que:

A)  o  psicólogo  não  é  o  responsável  pelos  encaminhamentos
necessários para garantir a proteção integral do atendido

B)  o  atendimento  regular  de  criança,  adolescente  ou  interdito  não
poderá  ser  efetuado,  no  caso  de  não se  apresentar  um responsável
legal.

C) a criança ou o adolescente não precisam ser informados sobre os
meios de registro e observação da prática psicológica.

D)  os  responsáveis  devem  ser  comunicados  sobre  o  estritamente
essencial para a promoção de medidas em benefício do atendido.

22-Psicólogos que estudam o desenvolvimento da transição entre crianças de 5 e 7 anos
indicam toda uma série de mudanças.  Cognitivamente,  há uma mudança para o que
Piaget  chama  de  pensamento  operacional  concreto.  A  criança,  agora,  compreende
problemas de:

A) constância de gênero e conservação de peso.

B) constância de gênero e conservação de volume.

C) lógica indutiva e conservação de peso.

D) conservação, seriação e inclusão de classe.

23-  A finalidade  da  entrevista  inicial  em Psicanálise  é  avaliar  a  analisibilidade  e  a
acessibilidade do pretendente à análise. A acessibilidade corresponde à disponibilidade
e capacidade de o paciente permitir

A) que o analista lhe pergunte sobre seu passado

B) o agendamento das entrevistas subsequentes.

C) um acesso ao seu inconsciente.

D) que o analista lhe pergunte sobre suas preocupa- ções atuais.

24-A psicologia evolucionista afirma que os indivíduos são criaturas:

A)  complexas  e  que  por  este  motivo  ao  longo  de  sua  existência
buscam  cumprir  um  destino  pré-determinado  pela  evolução  da
espécie.



B)  tipicamente  sociáveis  e  que  buscam  a  satisfação  de  suas
necessidades através do contato interpessoal, o que leva a adoção de
comportamentos políticos que "regem" e conduzem a comportamentos
adaptados.

C) movidas pelos instintos de prazer e sobrevivência.

D)  "ligadas"  ou  programadas  pela  evolução  para  se  comportarem,
pensarem  e  aprenderem  segundo  as  formas  que  favoreceram  a
sobrevivência ao longo de várias gerações passadas.

25-Em um processo diagnóstico, o teste projetivo é um material

A)  que  não  evidencia  nitidamente  o  modo  pessoal  de  estabelecer
contato  com  a  realidade  interna  e  externa,  dentro  de  uma  situação
vincular, sendo melhor a opção pela utilização de inventários

B) que permite a obtenção de informações precisas sobre os distintos
níveis de funcionamento mental, em um curto espaço de tempo.

C) pouco adequado para que se possa conhecer o paciente em face de
uma realidade  com características  desestruturadas  ou de estruturação
pouco usual.

D) que raramente permite analisar profundamente o indivíduo em um
contexto vincular e suas variações emocionais e de conduta.


