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PSICÓLOGO
INSTRUÇÕES
1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da
autorização do fiscal.
Na Folha de Respostas, realize a conferência de seu nome
completo, do número de seu documento e do número de sua
inscrição. As divergências devem ser comunicadas ao fiscal para
as devidas providências.
Após ser autorizado pelo fiscal, verifique se o Caderno de Questões
está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está
correta. Não esqueça de conferir se sua prova corresponde ao
cargo para o qual você se inscreveu. Caso note alguma divergência,
comunique ao fiscal imediatamente.
O único documento válido para a correção das provas é a
Folha de Respostas, por isso tenha a máxima atenção no seu
preenchimento, visto que a marcação da Folha de Respostas é de
sua inteira responsabilidade.
Deverá ser utilizada caneta esferográfica transparente, com tinta
de cor azul ou preta na marcação da Folha de Respostas.
Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de
Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto
da marcação da Folha de Respostas:
O limite dos campos de marcação da Folha de Respostas deverá
ser respeitado, não podendo essa ser dobrada, amassada ou
rasurada.
Será atribuída nota 0 (zero), na correção da Folha de Respostas,
às questões não assinaladas, que apresentarem mais de uma
alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
A prova deverá ser realizada no prazo de 4h (quatro horas),
incluindo a marcação da Folha de Respostas, é importante controlar
seu tempo. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa
da prova e levar consigo.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após
60 (sessenta) minutos de seu início. Somente será possível levar
o caderno de questões após decorridas 4h (quatro horas) do início
da prova, sendo necessário, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a
Folha de Respostas assinada. As provas estarão disponibilizadas
no site do Instituto AOCP (www.institutoaocp.org.br), a partir da
divulgação do Gabarito Oficial.
A retirada da sala de prova dos 03 (três) últimos candidatos
só ocorrerá conjuntamente e após a conferência de todos os
documentos da sala, além da assinatura do termo de fechamento.
Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta
ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de máquinas
calculadoras e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo,
impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos
e/ou legislação.
Será eliminado do concurso público o candidato que, durante a
realização das provas, for surpreendido utilizando: a) aparelhos
eletrônicos, máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular,
tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle
de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; b) livros,
anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação,
impressos que não sejam expressamente permitidos ou qualquer
outro material de consulta; c) relógio de qualquer espécie, óculos
escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu,
boné, gorro, etc.
Incorrerá, também, na eliminação do candidato, caso, durante a
realização das provas, qualquer equipamento eletrônico venha a
emitir ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope
de guarda de pertences.
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.

ATENÇÃO
●

●

O Caderno de Questões possui 50 (cinquenta) questões objetivas numeradas sequencialmente, de acordo com o exposto no quadro a seguir:

MATÉRIA

NÚMERO DE QUESTÕES

Língua Portuguesa

01 a 10

Legislação

11 a 20

Conhecimentos Específicos

21 a 50

Será entregue, pelo fiscal, a Folha de Respostas personalizada, na qual deverão ser transcritas as respostas das questões da prova objetiva.
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e outras aplicações. Seu consumo caiu 98%; o preço,
90%. As reservas dos demais metais aumentaram e
outras inovações reduziram sua demanda. O colapso não
ocorreu.
6.§ Como o Clube de Roma pode ter errado tanto?
Segundo Lomborg, seus membros desprezaram o talento
e a engenhosidade do ser humano e “sua capacidade
de descobrir e inovar”. Se as sugestões tivessem sido
acatadas, meio bilhão de chineses, indianos e outros
teriam continuado muito pobres. Lomborg poderia ter
afirmado que o Brasil estaria mais desigual e não haveria
a ascensão da classe C.
7.§ Apesar de tais lições, volta-se a falar em limites
físicos do planeta. Na linha do Clube de Roma, defendese o estancamento da expansão baseada no consumo de
bens materiais. Se fosse assim, inúmeros países seriam
congelados em seu estado atual, sem poder reduzir a
pobreza nem promover o bem-estar.
8.§ Mesmo que o homem não seja a causa básica
do aquecimento, é preciso não correr riscos e apoiar
medidas para conter as emissões. Mas também resistir
a ideias de frear o consumo. Além de injusta, a medida
exigiria um impossível grau de coordenação e renúncia
ou um inconcebível comando autoritário. Desprezaria,
ademais, a capacidade do homem de se adaptar a novas
e desafiantes situações.

LÍNGUA PORTUGUESA
Alarmismo ambiental e consumo
Maílson da Nóbrega

1.§ Muitos previram o fim do mundo nos últimos
200 anos. Thomas Malthus (1766-1834) falava em risco
de catástrofe humana. Para ele, como a população
crescia em progressão geométrica e a produção de
alimentos em progressão aritmética, a fome se alastraria.
Assim, para controlar a expansão demográfica, Malthus
defendia a abstinência sexual e a negação de assistência
à população em hospitais e asilos. O risco foi superado
pela tecnologia, que aumentou a produtividade agrícola.
2.§ Hoje, o alarmismo vem de ambientalistas radicais.
A catástrofe decorreria do aquecimento global causado
basicamente pelo homem, via emissões de dióxido de
carbono. Em 2006, o governo britânico divulgou relatório
de grande repercussão, preparado por sir Nicholas
Stern, assessor do primeiro-ministro Tony Blair. Stern
buscava alertar os que reconheciam tal aquecimento,
mas julgavam que seria um desperdício enfrentá-lo. O
relatório mereceu dura resposta de Nigel Lawson, exministro de Energia e da Fazenda de Margaret Thatcher,
hoje no grupo dos “céticos”, isto é, os que duvidam dos
ambientalistas. No livro An Appeal to Reason (2008),
Lawson atribuiu objetivos políticos ao documento, que
não teria mérito nas conclusões nem nos argumentos.
3.§ Lawson afirma que o aquecimento não tem
aumentado desde a virada do século e que são comuns
oscilações da temperatura mundial. Há 400 anos, o
esfriamento conhecido como “pequena era do gelo”
fazia o Rio Tâmisa congelar no inverno. Mil anos atrás,
bem antes da industrialização — que se diz ser a origem
da mudança climática —, houve um “aquecimento
medieval”, com temperaturas tão altas quanto as
atuais. “Muito antes, no Império Romano, o mundo era
provavelmente mais quente”, assinala. De fato, sempre
me chamou atenção o modo de vestir de gregos e
romanos, que aparecem em roupas leves em pinturas da
Grécia e da Roma antigas. Nunca vi um deles metido em
pesados agasalhos como os de hoje.
4.§ Entre Malthus e os ambientalistas, surgiram
outros alarmistas. Em 1968, saiu o livro The Population
Bomb, do biologista americano Paul Ehrlich, no qual o
autor sustentava que o tamanho excessivo da população
constituiria ameaça à sobrevivência da humanidade e
do meio ambiente. Em 1972, o Clube de Roma propôs o
“crescimento zero” como forma de enfrentar a exaustão
rápida de recursos naturais. Ehrlich defendia a redução
do crescimento populacional; o Clube de Roma, a
paralisia do crescimento econômico. Nenhum dos dois
estava certo.
5.§ Em artigo na última edição da revista Foreign
Affairs, Bjom Lomborg, destacado “cético”, prova o
enorme fracasso das previsões catastróficas do Clube
de Roma. Dizia-se que em uma geração se esgotariam
as reservas de alumínio, cobre, ouro, chumbo, mercúrio,
molibdênio, gás natural, petróleo, estanho, tungstênio
e zinco. As de mercúrio, então sob forte demanda,
durariam apenas treze anos. Acontece que a inovação
tecnológica permitiu substituir o mercúrio em baterias
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QUESTÃO 01

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que
se afirma abaixo.
As expressões “impossível” e “inconcebível” (8.§)
são modalizadores empregados para manifestar uma
opinião do autor em relação ao que menciona.
A expressão “apesar de tais lições” (7.§) introduz
um contraste entre a ideia anterior e a ideia por ela
introduzida, assim como a expressão “mesmo que”
(8.§).
A expressão “mas também” (8.§) estabelece relação
semântica de contraste e foi empregada após um
ponto para conferir maior ênfase ao conteúdo.
A expressão “colapso” (5.§) é empregada pelo autor
para se referir a um possível e rápido esgotamento de
recursos naturais provocado pelo homem.
A expressão “aquecimento medieval” (3.§) está em
destaque para se referir a um fenômeno que ainda
não era mencionado no período em questão.

QUESTÃO 02

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3

Assinale a alternativa em que está adequada a
passagem da voz passiva para a voz ativa da
construção “tivessem sido acatadas” (6.§)
tinham acatado.
estivesse acatado.
tinha sido acatado.
tivessem acatado.
estivesse sido acatado.

Cargo: Psicólogo

QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(C)

Assinale a sequência verbal que NÃO constitui
tempo composto ou voz passiva.
“foi superado” (1.§)
“tem aumentado” (3.§)
“buscava alertar” (2.§)
“poder reduzir” (7.§)
“teriam continuado” (6.§)

(D)
(E)

QUESTÃO 09

QUESTÃO 04

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa em que a passagem da voz
ativa para a voz passiva está correta.
“Muitos previram o fim do mundo...” (1.§) / O fim do
mundo tinha sido previsto.
“...o alarmismo vem de ambientalistas...” (2.§) / O
alarmismo vem vindo de ambientalistas.
“...defende-se o estancamento da expansão...” (7.§) /
Tem sido defendido o estancamento da expansão.
“...seus membros desprezaram o talento” (6.§) / O
talento foi desprezado pelos seus membros.
“...a fome se alastraria.” (1.§) / A fome seria alastrada.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)

As passagens a seguir foram alteradas quanto
à colocação pronominal. Localize o fragmento
original no texto e assinale aquela que atende à
norma padrão.
a fome alastraria-se (1.§)
se dizia que em uma geração (5.§)
sempre chamou-me atenção (3.§)
que diz-se ser a origem (3.§)
se volta a falar em limites (7.§)

(D)
(E)

A vírgula empregada em “...o Clube de Roma,
a paralisia do crescimento econômico.” (4.§)
justifica-se
pelo
mesmo
motivo
daquela
empregada em
“Seu consumo caiu 98%; o preço, 90%.” (5.§)
“Mil anos atrás, bem antes da industrialização...” (3.§)
“Para ele, como a população crescia em progressão...”
(1.§)
“...então sob forte demanda, durariam apenas treze...”
(5.§)
“Apesar de tais lições, volta-se a falar em limites...”
(7.§)

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A passagem pontual em que NÃO está evidente
uma opinião do autor é
“Além de injusta, a medida exigiria” (8.§)
“tem aumentado” (3.§)
“poderia ter afirmado” (6.§)
“é preciso não correr riscos” (8.§)
“teriam continuado” (6.§)

QUESTÃO 10

QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

como os de hoje.” (3.§)
“Se fosse assim, inúmeros países seriam congelados
em seu estado atual...” (7.§)
“Mil anos atrás, bem antes da industrialização - que se
diz ser a origem...” (3.§)
“Para ele, como a população crescia em progressão
geométrica...” (1.§)

QUESTÃO 11

“...como a população crescia em progressão
geométrica e a produção de alimentos em
progressão aritmética, a fome se alastraria.”
O argumento do autor no fragmento acima está
pautado em uma relação lógico-semântica de
condição e consequência.
concessão e causa.
tempo e condição.
causa e consecução.
causa e consequência.

De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, analise
as assertivas e assinale a alternativa que aponta
as corretas.
I.

A saúde é um direito fundamental do ser
humano, devendo o Estado prover as
condições indispensáveis ao seu pleno
exercício.

II.

O dever do Estado exclui o das pessoas, da
família, das empresas e da sociedade.

III.

O dever do Estado de garantir a saúde
consiste na formulação e execução de
políticas econômicas e sociais que visem
à redução de riscos de doenças e de
outros agravos e no estabelecimento de
condições que assegurem acesso universal
e igualitário às ações e aos serviços para a
sua promoção, proteção e recuperação.

IV.

A saúde tem como fatores determinantes e
condicionantes, entre outros, a alimentação,
a moradia, o saneamento básico, o meio
ambiente, o trabalho, a renda, a educação,
o transporte, o lazer e o acesso aos bens e
serviços essenciais; os níveis de saúde da

QUESTÃO 07

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa cuja expressão destacada
NÃO remete a algo já mencionado no texto.
“a expansão demográfica” (1.§)
“a produtividade agrícola” (1.§)
“o alarmismo” (2.§)
“documento” (2.§)
“céticos” (2.§)

QUESTÃO 08

(A)
(B)

Assinale a alternativa em que a expressão
destacada NÃO foi empregada para retomar outra
expressão.
“O risco foi superado pela tecnologia, que aumentou a
produtividade agrícola.” (1.§)
“Nunca vi um deles metido em pesados agasalhos
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população expressam a organização social
e econômica do País.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E)

Apenas II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas I e II.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 15
(A)

QUESTÃO 12
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. Estão incluídas no campo
de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), a
execução de ações de

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

vigilância sanitária.

II.

vigilância epidemiológica.

III.

saúde do trabalhador.

IV.

assistência terapêutica
exceção da farmacêutica.

revisão periódica da listagem oficial de doenças
originadas no processo de trabalho, tendo na sua
elaboração a colaboração das entidades sindicais.

(B)

(C)

(D)
integral,

com
(E)

Apenas II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

Assinale a alternativa INCORRETA.
As ações e serviços de saúde, executados pelo
Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente
ou mediante participação complementar da iniciativa
privada, serão organizados de forma regionalizada e
hierarquizada em níveis de complexidade crescente.
Os municípios não poderão constituir consórcios para
desenvolver em conjunto as ações e os serviços de
saúde que lhes correspondam.
No nível municipal, o Sistema Único de Saúde (SUS),
poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e
articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a
cobertura total das ações de saúde.
Serão criadas comissões intersetoriais de âmbito
nacional, subordinadas ao Conselho Nacional
de Saúde, integradas pelos Ministérios e órgãos
competentes e por entidades representativas da
sociedade civil.
As comissões intersetoriais terão a finalidade
de articular políticas e programas de interesse
para a saúde, cuja execução envolva áreas não
compreendidas no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS).

QUESTÃO 13

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Um conjunto de ações capaz de eliminar,
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir
nos problemas sanitários decorrentes do meio
ambiente, da produção e circulação de bens e
da prestação de serviços de interesse da saúde,
denomina-se
vigilância epidemiológica.
vigilância do trabalhador.
saúde do trabalhador.
vigilância sanitária.
fiscalização sanitária.

QUESTÃO 14

(A)

(B)

(C)

(D)

Assinale a alternativa INCORRETA. A Saúde do
Trabalhador visa à recuperação e reabilitação da
saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos
e agravos advindos das condições de trabalho,
abrangendo
assistência ao trabalhador vítima de acidentes de
trabalho ou portador de doença profissional e do
trabalho.
participação, no âmbito de competência do Sistema
Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas,
avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à
saúde existentes no processo de trabalho.
impossibilidade de participação na normatização,
fiscalização e controle dos serviços de saúde do
trabalhador nas instituições e empresas públicas e
privadas.
avaliação do impacto que as tecnologias provocam à
saúde.
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educacionais e de fiscalização do exercício
profissional, bem como com entidades
representativas de formação de recursos
humanos na área de saúde.

QUESTÃO 16
De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, analise
as assertivas e assinale a alternativa que aponta as
corretas.
I.

Deverão
ser
criadas
Comissões
Permanentes de integração entre os
serviços de saúde e as instituições de
ensino profissional e superior.

II.

As Comissões Permanentes terão por
finalidade propor prioridades, métodos e
estratégias para a formação e educação
continuada dos recursos humanos do
Sistema Único de Saúde (SUS), na esfera
correspondente, assim como em relação
à pesquisa e à cooperação técnica entre
essas instituições.

III.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 18
De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, analise
as assertivas e assinale a alternativa que aponta as
corretas. À direção estadual do Sistema Único de
Saúde (SUS) compete

As Comissões Intergestores Bipartite e
Tripartite são reconhecidas como foros de
negociação e pactuação entre gestores,
quanto aos aspectos operacionais do
Sistema Único de Saúde (SUS).
A atuação das Comissões Intergestores
Bipartite e Tripartite terá por objetivo decidir
sobre os aspectos operacionais, financeiros
e administrativos da gestão compartilhada
do SUS, em conformidade com a definição
da política consubstanciada em planos
de saúde, aprovados pelos conselhos de
saúde.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

I.

promover a descentralização para os
Municípios dos serviços e das ações de
saúde.

II.

acompanhar, controlar e avaliar as redes
hierarquizadas do Sistema Único de Saúde
(SUS).

III.

em caráter principal, formular, executar,
acompanhar e avaliar a política de insumos
e equipamentos para a saúde.

IV.

identificar estabelecimentos hospitalares
de referência e gerir sistemas públicos de
alta complexidade, de referência estadual e
regional.

Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 19

QUESTÃO 17

De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, analise
as assertivas e assinale a alternativa que aponta
as corretas.

De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, analise
as assertivas e assinale a alternativa que aponta as
corretas. À direção nacional do Sistema Único da
Saúde (SUS) compete
I.

Apenas II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

participar da definição de normas e
mecanismos de controle, com órgão afins,
de agravo sobre o meio ambiente ou dele
decorrentes, que tenham repercussão na
saúde humana.

II.

participar da definição de normas, critérios
e padrões para o controle das condições e
dos ambientes de trabalho e coordenar a
política de saúde do trabalhador.

III.

coordenar e participar na execução das
ações de vigilância epidemiológica.

IV.

promover

articulação

com

os

órgãos
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I.

São estabelecidos, no âmbito do Sistema
Único de Saúde, o atendimento domiciliar e
a internação domiciliar.

II.

Na
modalidade
de
assistência
de
atendimento e internação domiciliares
incluem-se,
principalmente,
os
procedimentos médicos, de enfermagem,
fisioterapêuticos, psicológicos e
de
assistência social, entre outros necessários
ao cuidado integral dos pacientes em seu
domicílio.

III.

O
atendimento
e
a
internação
domiciliares serão realizados por equipes
multidisciplinares que atuarão nos níveis
da medicina preventiva, terapêutica e
Cargo: Psicólogo

reabilitadora.
IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 21

O atendimento e a internação domiciliares
só poderão ser realizados por indicação
médica, com expressa concordância do
paciente e de sua família.

(A)

Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

(B)

QUESTÃO 20

(C)

Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas.
I.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(D)

Os serviços privados de assistência à
saúde caracterizam-se pela atuação, por
iniciativa própria, de profissionais liberais,
legalmente habilitados, e de pessoas
jurídicas de direito privado na promoção,
proteção e recuperação da saúde.

II.

A assistência à saúde é vedada à iniciativa
privada.

III.

Na prestação de serviços privados de
assistência à saúde, serão observados os
princípios éticos e as normas expedidas
pelo órgão de direção do Sistema Único de
Saúde (SUS) quanto às condições para seu
funcionamento.

IV.

É vedada a participação direta ou indireta
de empresas ou de capitais estrangeiros
na assistência à saúde, salvo através de
doações de organismos internacionais
vinculados à Organização das Nações
Unidas, de entidades de cooperação técnica
e de financiamento e empréstimos.

(E)

De acordo com o art. 18 da Lei n° 8.080, que
estabelece as competências e atribuições da esfera
municipal, assinale a alternativa INCORRETA.
Cabe à esfera municipal planejar, organizar, controlar
e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e
executar os serviços públicos de saúde.
Participar do planejamento, programação e
organização da rede regionalizada e hierarquizada
do Sistema Único de Saúde-SUS, em articulação com
sua direção estadual.
Colaborar com a União e com os Estados na
execução da vigilância sanitária de portos, aeroportos
e fronteiras.
Acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de
morbidade e mortalidade no âmbito da unidade
federada.
Formar consórcios administrativos intermunicipais.

QUESTÃO 22
De acordo com o Art. 7º da Lei n° 8.080/90,
as ações e serviços públicos de saúde e os
serviços privados contratados ou conveniados
que integram o Sistema Único de Saúde - SUS
são desenvolvidos de acordo com as diretrizes
previstas no artigo 198 da Constituição Federal,
obedecendo a critérios e princípios. A partir do
pressuposto acima, com relação aos princípios e
diretrizes do SUS, analise as assertivas e assinale
a alternativa que aponta a(s) correta(s).

Apenas II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas I, II e III.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I.

Universalidade de acesso aos serviços de
saúde em todos os níveis de assistência.

II.

Integralidade de assistência, entendida
como um conjunto articulado e contínuo das
ações e serviços preventivos e curativos,
individuais e coletivos, exigidos para cada
caso em todos os níveis de complexidade
do sistema.

III.

Preservação da autonomia das pessoas na
defesa de sua integridade física e moral.

IV.

Igualdade da assistência à saúde, sem
preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie.

Apenas I.
Apenas III e IV.
Apenas II e III.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.

Cargo: Psicólogo

QUESTÃO 23

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

De acordo com a Lei n° 8.142/90, a qual dispõe
sobre a participação da comunidade na gestão
do Sistema Único de Saúde - SUS e sobre as
transferências intergovernamentais de recursos
financeiros na área da saúde, assinale a alternativa
INCORRETA.
O Conselho de Saúde, em caráter permanente
e deliberativo, órgão colegiado composto por
representantes do governo, atua na formulação de
estratégias e no controle da execução da política de
saúde na instância correspondente.
As Comissões Intergestoras Bipartites funcionarão
como fórum de pactuação entre município e o governo
federal.
O Conselho Nacional de Secretários de Saúde CONASS e o Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde CONASEMS terão representação
no Conselho Nacional de Saúde.
A representação dos usuários nos Conselhos de
Saúde e Conferências de Saúde será paritária em
relação ao conjunto dos demais segmentos.
A Conferência de saúde, em cada esfera de governo,
é uma instância colegiada do Sistema Único de Saúde
– SUS.

(B)

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 26

QUESTÃO 24

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Com referência à Norma Operacional Básica do
Sistema Único de Saúde – NOB/SUS de 1996 e ao
custeio da assistência hospitalar e ambulatorial e
ações da vigilância sanitária, é correto afirmar que
Fração Assistencial Especializada (FAE) é o nome
dado ao montante que corresponde ao financiamento
do conjunto das ações assistenciais assumidas pela
secretaria municipal de saúde.
Teto Financeiro da Assistência do Município (TFAM)
é um montante que corresponde a procedimentos
ambulatoriais de média complexidade e Tratamento
Fora do Domicílio (TFD), sob gestão do estado.
Remuneração por Serviços Produzidos consiste no
pagamento direto aos prestadores estatais ou privados
contratados e conveniados, contra apresentação de
faturas, referente a serviços realizados.
Teto Financeiro da Assistência do Estado (TFAE)
consiste na atribuição de valores adicionais
equivalentes a até 2% do teto financeiro da assistência
do estado.
Índice de Valorização de Resultados (IVR) é um
montante que corresponde ao financiamento
do conjunto das ações assistenciais sob a
responsabilidade da Secretaria Estadual de Saúde.

(A)

(B)

(C)
(D)
(E)

Em decorrência da implantação do Sistema
Único de Assistência Social em 2006, quanto
ao atual Serviço de Proteção Social a Crianças
e Adolescentes Vítimas de Violência, Abuso e
Exploração Sexual e suas Famílias, assinale a
alternativa correta.
Este serviço é prestado no âmbito da rede de
atenção básica, através do Centro de Referência em
Assistência Social – CRAS.
Destina-se ao atendimento de situações de violência
física, psicológica, sexual e de negligência grave
contra crianças e adolescentes.
Este serviço é prestado no âmbito da Secretaria
Municipal de Saúde.
Destina-se ao atendimento de situações de
escolarização baixa e analfabetismo.
É financiado exclusivamente por empresas privadas.

QUESTÃO 27
Em relação às formas de apresentação, e quanto
à classificação da violência contra crianças e
adolescentes, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta a(s) correta(s).

QUESTÃO 25

(A)

responsabilidade do Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, inserido no Programa de
Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças
e Adolescentes.
o programa Minha Casa Minha Vida por se constituir
uma ação de responsabilidade do Ministério da
Agricultura, inserido no Programa de Combate
ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e
Adolescentes.
o Programa Sentinela por se constituir uma ação de
responsabilidade do Ministério da Educação, inserido
no Programa de Combate ao Abuso e à Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes.
o Programa Sentinela por se constituir uma ação de
responsabilidade do Ministério da Agricultura, inserido
no Programa de Combate ao Abuso e à Exploração
Sexual de Crianças e Adolescentes.
o Programa Sentinela por se constituir uma ação de
responsabilidade do Ministério da Saúde, inserido
no Programa de Combate ao Abuso e à Exploração
Sexual de Crianças e Adolescente.

Na perspectiva da implementação do Plano
Nacional de Enfrentamento da Violência sexual
Infanto-Juvenil, o Governo Federal realizou, em
outubro de 2000, consulta técnica a partir da qual
nasceu a proposta de atendimento especializado,
multiprofissional e interdisciplinar e que tiveram
como resposta algumas ações, da qual se destaca
o Programa Sentinela por se constituir uma ação de
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I.

Negligência quando a família ou os
responsáveis pela criança ou pelo
adolescente se omitem em prover suas
necessidades físicas e/ou emocionais
básicas para o desenvolvimento saudável.

II.

Violência física quando há humilhação,
rejeição, constrangimento e depreciação.

III.

Violência sexual quando há abuso físico,
maus-tratos físicos e violência física.

IV.

A violência psicológica apresenta-se, em
geral, pelo abuso e pela exploração sexual.
Cargo: Psicólogo

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas III e IV.
Apenas II.
Apenas I e III.
I, II, III e IV.

(C)
(D)

QUESTÃO 28

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(E)

Baseando-se na perspectiva sócio histórica de
Vygotsky sobre sua teoria do amadurecimento,
assinale a alternativa correta.
Em seu artigo Moral e educação, Vygotsky afirma
que a criança tem a capacidade para ser educada
moralmente, mas a insistência em uma organização
moral imposta faz com que se perca sua criatividade.
A questão da indisciplina pode ser entendida na
perspectiva de Vygotsky de várias formas. Inicialmente,
é necessário entender alguns pressupostos da
Psicologia Sócio Histórica, mais especificamente
como o homem é visto nessa perspectiva.
Vygotsky entende que a tendência antissocial implica
esperança, pois essa tendência caracteriza-se por um
elemento nela que compele o meio ambiente a ser
importante.
A deprivação para Vygotsky é a perda de condições
facilitadoras do ambiente, pressupondo que a criança
tenha em algum momento, vivido em um ambiente
suficientemente bom e, por algum motivo, o perdeu.
A partir da análise dos jogos de regras,
Vygotsky identifica as etapas do processo de
conscientização das mesmas. Na etapa da anomia,
há a ausência de regras, por desconhecimento e pela
falta de necessidade destas, pois a criança brinca
para satisfazer suas necessidades motoras.

pessoa integra um novo dado perceptual, motor
ou conceitual nos padrões de comportamentos já
existentes.
Equilibração é a criação de novos esquemas ou a
modificação de velhos esquemas.
Assimilação é a criação de novos esquemas ou a
modificação de velhos esquemas.
Os processos de assimilação e acomodação são
dispensáveis para o crescimento e o desenvolvimento
cognitivo.

QUESTÃO 31

(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

De acordo com o desenvolvimento do pensamento
pré-operacional descrito por Piaget, assinale a
alternativa correta.
O período pré-operacional caracteriza-se pelo
comportamento predominantemente reflexo e não
diferenciado.
O período pré-operacional caracteriza-se pelo
aparecimento de comportamentos diferenciados, tais
como chupar o dedo polegar.
O período pré-operacional caracteriza-se pela
capacidade de representação de objetos e eventos.
O período pré-operacional caracteriza-se pela primeira
vez com a demonstração consciente de que os objetos
podem causar atividade.
O período pré-operacional caracteriza-se pela
aquisição das operações lógicas, totalmente
reversíveis.

QUESTÃO 29

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com a teoria do desenvolvimento
intelectual de Piaget, assinale a alternativa correta.
Os atos intelectuais são entendidos como atos de
organização e de não adaptação ao meio.
Os atos intelectuais são entendidos como atos de
desorganização e de adaptação ao meio.
A atividade mental submete-se às mesmas leis que
ordinariamente governam a atividade biológica.
Mente e corpo funcionam independentemente um do
outro.
Os conceitos referentes ao desenvolvimento
biológico não são uteis nem válidos para pesquisar o
desenvolvimento intelectual.

QUESTÃO 30

(A)

(B)

O processo de organização e adaptação descrito
por Piaget compreende quatro conceitos
cognitivos básicos, a saber: esquema, assimilação,
acomodação e equilibração. Com relação a esses
conceitos, assinale a alternativa correta.
Piaget usou o termo esquema para ajudar a explicar
porque as pessoas apresentam respostas mais ou
menos estáveis aos estímulos e para explicar muitos
fenômenos associados à memoria.
Acomodação é o processo cognitivo pelo qual uma
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Cargo: Psicólogo

QUESTÃO 32
Buscando responder às necessidades que emanam
do cotidiano da temática sobre as políticas de
saúde no Brasil, analise as assertivas e assinale a
alternativa correta que aponta a(s) correta(s).

(A)

I.

(B)

II.

III.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 34

Com a criação do Departamento Nacional
de Saúde Pública que visava a extensão
dos serviços de saneamento urbano e
rural, além da higiene industrial e maternoinfantil, a Saúde Pública passou a ser
tomada como questão social.

(C)
(D)
(E)

As Caixas de Aposentadorias e Pensões
(CAPs) se constituíram em embrião
do Seguro Social, correspondendo ao
primeiro período da história da Previdência
brasileira.

QUESTÃO 35
Quanto aos modelos corretos de contraindicações
para aplicação das Psicoterapias Breves, analise
as assertivas e assinale a alternativa que aponta
a(s) correta(s).

O Estado Novo, marcadamente populista,
absorveu os movimentos dos grupos e
respondeu às suas reivindicações através
da criação do Ministério do Trabalho e dos
Institutos de Trabalhadores.
No
governo
de
Rodrigues
Alves,
desencadearam-se ações que tiveram
como vertente a chamada “Higienização”.
Através da figura de Osvaldo Cruz, a
questão sanitária passou a ser tomada
como uma questão política.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas I e IV.
Apenas II, III e IV.
Apenas II e III.
I, II, III e IV.

(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Alto grau de motivação para o tratamento.

II.

Capacidade de insight.

III.

Transtorno atual de começo recente e
agudo.

IV.

Casos crônicos de psicose.

Apenas III.
Apenas IV.
Apenas I e III.
Apenas I e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 36

QUESTÃO 33

(A)

Assinale a alternativa correta quanto às condições
favoráveis para a utilização de psicoterapia breve
de orientação psicanalítica.
Necessidade de atendimento de grande número de
pessoas.
Situações emergenciais de crise que exigem
intervenções terapêuticas de longa duração.
Expectativa de atendimento mais rápido por parte do
paciente, exceto dos profissionais envolvidos.
Freud não preconizou as demandas de tratamentos
breves, a fim de possibilitar assistência psicológica.
Necessidade de atendimento de longa duração.

Pode-se afirmar que as Revoluções Científicas
da Psiquiatria, através da elaboração de
ferramentas capazes de orientar os profissionais
da saúde mental, tiveram papel fundamental para
a Psicoterapia Breve de Orientação Psicanalítica.
A partir do exposto, assinale a alternativa
INCORRETA no que se refere ao(s) fator(es)
que contribuiu(ram) para o fortalecimento da
Psicoterapia Breve de Orientação Psicanalítica.
O desenvolvimento do movimento dos Centros
Comunitários de Saúde Mental principalmente nos
Estados Unidos.
O advento das terapias cognitivas e comportamentais,
por serem tratamentos de curta duração.
O incentivo das companhias de seguro saúde e pelas
empresas no tratamento sem delimitação de tempo.
Os estudos e pesquisas especificamente com
tratamentos com tempo delimitado.
O consenso entre os terapeutas, de que a maioria
dos pacientes deseja um tratamento mais rápido em
relação ao tratamento sem previsão de término.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)
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Com o processo de reforma psiquiátrica,
especialmente a partir dos anos 90 do século
passado, acompanhou-se no país um intenso
debate entre especialistas, escolas profissionais
e teóricas, familiares, usuários, formadores de
opinião, meios de comunicação de massa e a
população em geral. Com base na afirmativa
acima, assinale a alternativa correta.
Alguns avanços no combate ao estigma foram
alcançados, especialmente naquelas situações onde
programas promovem concretamente a inclusão
social dos pacientes, como no caso das residências
terapêuticas.
A magnitude do problema (no Brasil, cerca de 5
milhões de pessoas) dispensa uma rede de cuidados
densa, diversificada e efetiva.
O modelo hospitalocêntrico (e também o dos
ambulatórios de especialidades), por ser concentrador
de recursos e de baixa cobertura, é fundamental para
a garantia da acessibilidade.
Sem a potencialização da rede básica ou atenção
primária de saúde, para a abordagem das situações
de saúde mental, é possível desenhar respostas
efetivas para o desafio da acessibilidade.
Com a população que não sofre transtornos severos,
Cargo: Psicólogo

são dispensados cuidados em saúde mental, na forma
de consulta médico-psicológica, aconselhamento,
grupos de orientação e outras formas de abordagem.

QUESTÃO 39

QUESTÃO 37
O governo federal, enquanto ator primordial
na História das Políticas de Saúde no Brasil,
vem apoiando experiências interinstitucionais,
extremamente bem sucedidas, que buscam tratar
o louco infrator fora do manicômio judiciário. Com
base no enunciado, assinale a alternativa correta.
I.

II.

III.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)

(B)

Nestas experiências há a cessação de
periculosidade como critério para a
desinstitucionalização dos pacientes.

(C)

A rede extra-hospitalar de saúde mental,
com seus dispositivos diversos, passa a
ser convocada para oferecer tratamento
aos cidadãos, antes excluídos da rede SUS.

(D)

A rede extra-hospitalar de saúde mental,
com sua secretaria municipal de assistência
social, renda e cidadania, passa a ser
convocada para oferecer tratamento aos
cidadãos, antes excluídos da rede SUS.

(E)

QUESTÃO 40

O SUS regula e organiza, em todo o território
nacional, as ações e serviços de saúde de
forma regionalizada e hierarquizada, tendo
direção única em cada esfera de governo:
federal, municipal e estadual.

(A)

Apenas I.
Apenas II e IV.
Apenas I, II e IV.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.

(B)

(C)
(D)

QUESTÃO 38

(A)

(B)
(C)
(D)
(E)

Tomando-se a situação depressiva como fio
condutor através de todo o processo de tornarse doente e do processo terapêutico, assinale
a alternativa correta no que se refere às suas
características.
Protodepressão: assinalada pela situação de luto,
perda (desmame), ambivalência, culpa e tentativas
de elaborar a situação, e mecanismos de reparação
positivos ou maníacos.
Posição depressiva do desenvolvimento: é a
depressão que a criança vivencia ao abandonar o
ventre materno.
Depressão
de
começo
ou
desencadeante:
regressão aos pontos disposicionais anteriores
à posição depressiva, infantil e sua elaboração
falida, pelo fracasso na instrumentação da posição
esquizoparanoide.
Depressão iatrogênica: na qual a tarefa corretora tenta
a integração das partes do ego do paciente através
da qual, o sujeito pode obter uma integração, tanto do
ego, como do objeto e do vínculo.
Depressão regressiva: frustração ou perda. Período
prodrômico de toda doença mental.

Quando se pensa em grupo, logo pode ser feita a
associação de que todo o ser humano faz parte de
grupos ao longo de sua vida, desde o nascimento,
quando inicia um relacionamento familiar, na
escola, creche, igreja, comunidade, entre outros.
Com base nessa afirmativa e pautando-se nos
referencias sobre grupos, assinale a alternativa
correta.
A atividade do coordenador dos grupos operativos,
deve ficar centralizada unicamente na atividade
proposta.
Grupos de autoajuda da área médica são exemplos de
grupos operativos.
Programas de saúde mental são exemplos de grupos
terapêuticos.
Grupos sistêmicos são considerados exclusivamente
como grupos operativos.
Grupos como igreja e escola são considerados
exclusivamente como grupos psicoterápicos.

(E)
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De acordo com o tema utilizado para determinado
quadro de psicopatologia, assinale a alternativa
correta no que se refere ao quadro de Transtorno
de Humor.
Os termos mania unipolar ou mania eufórica são
por vezes usados para os pacientes bipolares que
apresentam episódios depressivos.
O diagnóstico para transtorno de humor é feito quando
uma pessoa exibe delírios não-bizarros de pelo menos
um mês de duração que não podem ser atribuídos a
outros transtornos psiquiátricos.
Transtorno de humor exclui alterações de humor.
O transtorno de humor é semelhante à esquizofrenia,
exceto pelo motivo de seus sintomas durarem pelo
menos um mês e menos de seis.
Pacientes afligidos somente por episódios depressivos
maiores têm transtorno depressivo maior ou depressão
unipolar.

Cargo: Psicólogo

QUESTÃO 41

(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

Referente aos transtornos da infância ou
adolescência, analise as assertivas e assinale a
alternativa INCORRETA.
Ansiedade de separação é um fenômeno do
desenvolvimento humano universal que se manifesta
em bebês com menos de 1 ano de vida e marca a
consciência em relação à separação da mãe ou de um
cuidador primário.
Mutismo seletivo é uma condição da infância na qual
a criança permanece completamente muda ou quase
muda em situações sociais, mais comumente na
escola.
Transtorno de apego reativo na infância é marcado
por um relacionamento social inadequado.
Transtorno de movimento estereotipado é o
comportamento mental repetitivo, funcional, que
parece ser compulsivo.
Crianças com mutismo seletivo podem falar de
maneira adequada quando não estão em uma
situação socialmente estressante.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 45

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B)
(C)

(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As condutas defensivas não são necessariamente
de exclusividade da patologia, pois são necessárias
ao ajustamento e equilíbrio da personalidade com
ressalvas entre o normal e o patológico. Com base
na afirmativa acima, assinale a alternativa correta.
Regressão consiste na assimilação, por parte do
sujeito, de atributos ou qualidades de um determinado
objeto exterior.
Isolamento é um déficit parcial ou total de uma
determinada função egoica.
Formação reativa é o mecanismo de defesa que leva
o sujeito a efetuar o que é totalmente oposto àquilo
inconsciente que se quer rejeitar.
Sublimação é um mecanismo que consiste em evitarse a contaminação com um objeto perigoso.
Identificação projetiva é considerada como adaptação
lógica e ativa das pulsões do Id, que, harmonizadas
com o Superego, se satisfazem tanto em proveito do
aparelho psíquico quanto das normas que regem o
contexto social.

O circuito de estruturas filogeneticamente
antigas, responsável pela geração e modificação
de lembranças e por conferir peso emocional à
experiência sensorial e à recordação, denomina-se
Sistema Motor Autônomo.
Sistema Parassimpático.
Sistema Simpático.
Simpaticomiméticos.
Sistema Límbico.

QUESTÃO 47

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

Em relação aos Transtornos Somatoformes,
assinale a alternativa correta.
O transtorno conversivo é caracterizado por várias
queixas físicas e não é reconhecido por transtorno
somatoforme.
O transtorno conversivo caracteriza-se por uma
crença falsa ou por uma percepção exagerada de que
uma parte do corpo é defeituosa.
O transtorno conversivo caracteriza-se mais por um
enfoque em sintomas do que pela crença do paciente
ter uma doença específica.
O transtorno conversivo caracteriza-se por uma ou
duas queixas neurológicas.
O transtorno somatoforme não se caracteriza por
hipocondria.

QUESTÃO 48

QUESTÃO 43

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com as funções regionais do cérebro
humano, os Lobos Parietais são responsáveis por
Visão.
Sensação tátil, função visuoespacial (à direita).
Percepção da visão.
Motivação.
Audição.

QUESTÃO 46

QUESTÃO 42

(A)

problemas de memória, insônia, menor tolerância
ao estresse e excitação emocional, denomina-se
Transtorno de Compulsão Períódica.
Transtorno de Transe Dissociativo.
Transtorno Factício por Procuração.
Transtorno Pós-Concussão.
Transtorno Factício Residual.

O conjunto intrincado de conexões paralelas de
superfície do corpo com o cérebro e primeiro
sistema sensorial a ser compreendido com
pormenores anatômicos, denomina-se sistema
Cardiossensorial.
Genitossensorial.
Arritmiassensorial.
Sincopessensorial.
Somatossensorial.

QUESTÃO 44

(A)

O Transtorno que ocorre após traumas na cabeça
suficientemente graves para resultar em perda da
consciência, em que os sintomas incluem dor de
cabeça, tonturas, fadiga, irritabilidade dificuldade
para concentrar-se e realizar tarefas mentais,

(B)
(C)
(D)
(E)
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Sabemos que na Antiguidade ocorria o sacrifício
de surdos em função do ideal grego de beleza e
perfeição. Ademais, o nascimento de uma pessoa
narrada como “deficiente” era concebido como
um castigo dos deuses, o que justificava a sua
eliminação. Somente no século XVI é que iniciam
as defesas a favor da capacidade do aprendizado
desses sujeitos, em especial, os surdos. Quem
foi o primeiro professor de surdos de que se tem
registro histórico?
O monge beneditino Pedro Ponce de Léon (1520 –
1584).
O abade Charles Michel de L’Epée (1712 – 1789).
O médico italiano Girolamo Cardano (1501-1576).
O médico britânico John Bulwer (1614 – 1684).
O físico Alexander Grahn Bell (1874 - 1922).
Cargo: Psicólogo

QUESTÃO 49

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Em1857, o professor francês Hernest Huet (surdo
e partidário de I’Epée, que usava o Método
Combinado) veio para o Brasil, a convite de D.
Pedro II, para fundar a primeira escola para meninos
surdos de nosso país. Assinale a alternativa que
apresenta o nome que essa escola recebeu na
época de sua fundação.
Instituto Benjamim Constant.
Instituto Nacional de Educação de Surdos.
Imperial Instituto de Surdos Mudos.
Instituto Santa Terezinha para meninas surdas.
Centro de Audição e Linguagem “Ludovico Pavoni”.

QUESTÃO 50

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

As pessoas que historicamente são conhecidas
e denominadas como surdas ou deficientes
auditivos são aquelas pessoas que
não se movem sem a ajuda de equipamentos
adequados.
não enxergam nada sem o uso de lentes corretivas.
não identificam as cores do ambiente.
não percebem os sons no ambiente.
não sentem cheiro algum ao seu redor.
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Cargo: Psicólogo

