GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EDITAL N° 04/2013 - SECRETARIA DE ESTADO DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO - SEPLAG
NIVEL SUPERIOR
PSIC O LO G IA
NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
I.

Nesta prova, você encontrará 05 (cinco) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (08 questões) e Raciocínio Lógico (05 questões), Gestão
Pública (03 questões), Noções de Direitos Humanos (02 questões), Código de Ética e Estatuto do Servidor Público do
Estado de Minas Gerais (02 questões), Conhecimentos Específicos (30 questões) e um tema para redação.

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique
o fiscal.
V. Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de
respostas.
VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 1 (uma) hora após seu início.
VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazo
recursal contra gabarito.
VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo
no próprio cartão de respostas.
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser
escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas
no caderno não serão levadas em consideração.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
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RASCUNHO

PORTUGUÊS

RACIOCÍNIO LÓGICO

1) Assinale abaixo a alternativa em cuja frase a palavra
“bastante” possa ser corretamente classificada como
um advérbio.
a) Há bastante comida para o jantar.
b) O vinho não é bastante.
c) Ele já foi bastante rico.
d) Chega, você já falou o bastante!

9) Em uma entrevista para saber se as pessoas utilizariam
os produtos A, B ou C, chegou-se a seguinte conclusão:
229 pessoas utilizariam o produto A, 223 utilizariam o
produto B, 196 utilizariam o produto C, 79 utilizariam os
produtos A e B, 89 os produtos A e C, 69 os produtos B
e C, 37 os três produtos e 53 nenhum dos três. Nessas
condições, é correto afirmar que:
a) 275 pessoas utilizariam somente um dos produtos.
b) 112 pessoas utilizariam somente o produto C.
c) 225 pessoas utilizariam os produtos A e C, mas não
utilizariam o produto B.
d) 500 pessoas foram entrevistadas.

2) Quanto à colocação pronominal, assinale abaixo a
alternativa que apresenta erro, de acordo com a norma
culta da língua portuguesa.
a) Matá-lo-ei ou não terei paz novamente.
b) Matá-lo eu irei ou não terei paz novamente.
c) Eu o matarei ou não terei paz novamente.
d) Matarei-o ou não terei paz novamente.
3) Na frase “Ele deve passar fome, pois está muito
magro”, a palavra “pois” funciona como um articulador
das orações e estabelece entre elas a relação de:
a) soma.
b) oposição.
c) explicação.
d) conclusão.
4) Com base no exercício anterior, é possível classificar a
conjunção “pois”. A partir disso, poderíamos substituíla adequadamente pelo conectivo:
a) por que.
b) porquê.
c) por quê.
d) porque.

10) O serviço de obras de uma prefeitura pavimentou um
quinto de uma avenida num primeiro dia de trabalho,
pavimentou um quarto do restante num segundo dia
de trabalho e ainda faltam pavimentar 13500 metros da
avenida. Se o custo por metro de pavimentação custa
R$ 72,00, então o custo para pavimentar toda a avenida
é igual a :
a) R$ 162.000,00
b) R$2.160.000,00
c) R$216.000,00
d) R$ 1.620.000,00
11) Observando o 1o , 2o e 3o quadrados abaixo, tem-se 2
quadradinhos brancos no 1° ; 6 quadradinhos brancos
no 2oe 12 quadradinhos brancos no 3o. Se continuarmos
a formar quadrados até a 7a posição então a soma de
todos os quadradinhos brancos até a 7a posição será
igual a:

Leia as afirmativas abaixo para responder as questões 5 e 6:
I. Sua decisão implicará grandes perdas.
II. Amor implica em sacrifício.
III. Os funcionários devem obedecer o regimento.
5) As frases que apresentam erro quanto à regência verbal
são:
a) I e II, apenas.
b) II e III, apenas.
c) I e III, apenas.
d) I, II e III.
6) Interpretando as afirmativas I e II, assinale abaixo a
alternativa que apresenta - correta e respectivamente,
sem alterar o sentido original das frases - sinônimos
para o verbo “implicar”.
a) originar/rechaçar.
b) acarretar/requerer.
c) rechaçar/acarretar.
d) requerer/recusar.
7) Assinale abaixo a alternativa cujas palavras são
acentuadas pela mesma regra de “abóbora”, “bobó” e
“míssil”, respectivamente.
a) música/cipó/terrível.
b) cérebro/mó/difícil.
c) necrotério/ebó/pênsil.
d) titânico/pó/fácil.
8) Veja as três palavras que seguem. Complete as lacunas
com o artigo.
___púbis;___ cal;___ mascote.
Em concordância com o gênero das palavras
apresentadas, assinale abaixo a alternativa que
completa, correta e respectivamente, as lacunas.
a) o/a/a.
b) a/a/o.
c) o/o/a.
d) a/o/o.

a)
b)
c)
d)

168
126
240
112

12) Se o valor lógico de uma proposição P é verdadeiro
e o valor lógico de uma proposição Q é falso, então é
correto afirmar que:
a) o condicional entre P e Q , nessa ordem, é verdade.
b) a disjunção entre P e Q é verdade.
c) a conjunção entre P e Q, nessa ordem, é verdade.
d) o bicondicional entre P e Q, nessa ordem, é verdade.
13) A frase “Se Carlos trabalha, então ganha dinheiro” é
equivalente a frase:
a) Carlos não trabalha e ganha dinheiro.
b) Carlos trabalha ou ganha dinheiro.
c) Carlos não trabalha ou ganha dinheiro.
d) Se Carlos não trabalha, então não ganha dinheiro.

GESTÃO PÚBLICA
14) Para fins de monitoramento do Plano Plurianual de Ação
Governamental (PPAG - 2012/2015), serão elaborados:
a) Relatórios Estatísticos de Resultados.
b) Relatórios de Acompanhamento e de Resultados.
c) Relatórios de Gestão Fiscal.
d) Relatórios Institucionais de Monitoramento.
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15) Analise as seguintes afirmativas, referentes à disciplina
constitucional dos servidores públicos.
I. A Constituição reserva o percentual de 5% (cinco por
cento) dos cargos e empregos públicos para as pessoas
portadoras de deficiência.
II. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites
definidos em lei complementar.
III. É garantido ao servidor público civil o direito à livre
associação sindical.
Está correto o que se afirma em:
a) I, apenas.
b) III, apenas.
c) I e II, apenas.
d) II e III, apenas.
16) Com relação à Lei Federal n° 12.527, de 18 de novembro
de 2011 (Lei da Transparência), assinale a alternativa
CORRETA:
a) O recurso da decisão que indeferir o pedido de acesso à
informação, poderá ser interposto no prazo de 10 (dez)
dias. A autoridade hierarquicamente superior àquela
que exarou a decisão recorrida, terá o prazo de 10 (dez)
dias para se manifestar.
b) O recurso da decisão que indeferir o pedido de acesso
à informação, poderá ser interposto no prazo de 15
(quinze) dias. A autoridade hierarquicamente superior
àquela que exarou a decisão recorrida, terá o prazo de
5 (cinco) dias para se manifestar.
c) O recurso da decisão que indeferir o pedido de acesso à
informação, poderá ser interposto no prazo de 10 (dez)
dias. A autoridade hierarquicamente superior àquela
que exarou a decisão recorrida, terá o prazo de 5 (cinco)
dias para se manifestar.
d) O recurso da decisão que indeferir o pedido de acesso
à informação, poderá ser interposto no prazo de 15
(quinze) dias. A autoridade hierarquicamente superior
àquela que exarou a decisão recorrida, terá o prazo de
10 (dez) dias para se manifestar.
__________ NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS__________
17) Com relação ao direito à instrução previsto na
Declaração Universal dos Direitos Humanos, assinale a
alternativa INCORRETA:
a) O Estado tem prioridade em relação aos pais na escolha
do gênero de instrução que será ministrada às crianças
e aos adolescentes.
b) A instrução técnico-profissional será acessível a todos,
bem como a instrução superior, esta baseada no mérito.
c) A instrução será gratuita, pelo menos nos graus
elementares e fundamentais.
d) A instrução elementar será obrigatória.
18) Com relação aos direitos previstos pela Declaração
Universal dos Direitos Humanos, assinale a alternativa
CORRETA:
a) Toda pessoa tem direito a uma nacionalidade, mas não
lhe é assegurado o direito de mudar de nacionalidade.
b) Toda pessoa tem o direito de ser, dentro de seu país,
reconhecida como pessoa.
c) Toda pessoa tem o direito de deixar qualquer pais, mas
não poderá regressar ao seu próprio país.
d) Toda pessoa tem o direito de não ser perseguida, salvo
em caso de perseguição legitimamente motivada por
crimes de direito comum.
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CÓDIGO DE ÉTICA DO ESTATUTO DO SERVIDOR
PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
19) Analise as seguintes afirmativas:
I. A violação ao Código de Conduta Ética praticada por
servidor público poderá ensejar a aplicação da censura
ética, no caso de grave lesividade ou se verificada a
reincidência na prática de ato cuja sanção aplicada
tenha sido a suspensão.
II. A autoridade que violar o Código de Conduta Ética fica
sujeita à sanção de advertência. Cessado o vínculo
com a Administração Pública, será aplicável a sanção
de censura ética.
III. A Comissão de Ética, após o devido processo legal,
decidiu que José Paulo, servidor público do Estado de
Minas Gerais, cometeu infração cuja sanção aplicável é
a advertência verbal. Nessa hipótese, a decisão poderá
ser aplicada imediatamente pela própria Comissão de
Ética.
Está correto o que se afirma em:
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
20) Indique a alternativa CORRETA:
a) Os atos praticados sob domínio de assédio moral
deverão ser mantidos a fim de se garantir a segurança
jurídica das relações entre a Administração Pública e os
administrados.
b) Na aplicação das penas previstas em lei, no caso de
assédio moral, serão consideradas a extensão do dano,
as atenuantes, as agravantes e as reincidências.
c) A pretensão punitiva administrativa do assédio moral
prescreve em um ano para a pena de censura.
d) Poderá ser responsabilizado administrativamente
o agente público, pela prática de assédio moral,
independentemente da sentença prolatada em ação
cível que julgou indevida a reparação pelos danos
causados à vítima.
__________ CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS__________
21) Em conformidade com o art. 6o, do Código de Ética
Profissional dos Psicólogos - as questões relativas ao
sigilo profissional mostram-se relevantes quando da
inserçãodeste profissional numaequipemultidisciplinar.
O psicólogo pode compartilhar, segundo o código,
somente informações relevantes que qualificam o
serviço prestado, resguardando o caráter confidencial
das comunicações, assinalando a responsabilidade
de quem as recebeu de preservar o sigilo, e aponta a
definição sobre o termo confidencialidade como:
a) Confidencialidade deve ser entendida como o resguardo
das informações dadas em confiança pelo cliente e a
proteção contra a revelação não autorizada.
b) Confidencialidade deve ser entendida como a limitação
de acesso a informações de uma dada pessoa, ao
acesso à sua pessoa, à sua intimidade, aos seus
segredos.
c) Confidencialidade é a liberdade que a pessoa tem de
não ser observada, por quem ser que seja, sem sua
expressa autorização.
d) Confidencialidade estabelece o direito da não
interferência na vida privada, pessoal ou familiar do
cliente, conforme expresso no art. 12 da Declaração
Universal dos Direitos Humanos.
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22) Ainda o Código de Ética do Psicólogo, orienta os
cuidados e atenção do profissional quando fizer uso de
instrumentos de avaliação psicológica, tais como:
a) Testes, desenhos, relatos, devem ficar em pasta de
acesso exclusivo do psicólogo.
b) Deve ir para registro no prontuário somente o resultado
final da avaliação.
c) Tanto a análise como a interpretação que o profissional
fez como resultado da aplicação dos instrumentos,
devem ser registrados no prontuário.
d) Resultado, análise e interpretação, obtidos através de
instrumentos de avaliação psicológica, não devem ser
objeto de registros no prontuário do paciente, mas em
arquivo pessoal do psicólogo.
23) A inserção dos serviços de psicologia é privilegiada em
instituições de saúde, onde há espaço para reuniões
e compartilhamento entre os diversos profissionais
da equipe multidisciplinar, pois nestas ocasiões o
psicólogo tem a tarefa de:
I. evidenciar a importância da valorização do conjunto
dos aspectos emocionais do indivíduo, presentes no
processo saúde-doença.
II. auxiliar na tradução entre médicos e usuários do serviço,
pois melhor compreende a subjetividade e saberes
destes atores.
III. de
conhecer,
detalhadamente
as
atividades
desenvolvidas pelos demais profissionais, bem como
os limites de cada um, possibilitando uma atuação
integrada, com manejo único.
IV. contemplar a complexidade do ser humano, devido aos
diferentes campos de saberes e poderes, de que está
revestido e envolvidos no atendimento ao usuário.
Estão corretos os itens.
a) Os itens I e II, apenas.
b) Os itens I e III, apenas.
c) Os itens II e III, apenas.
d) Os itens III e IV, apenas.
24) A multidisciplinariedade corre o risco de fragmentação
nas ações de saúde, e consequentemente, a
fragmentação do paciente quando:
I. ocorre um relacionamento precário entre usuário e
equipe de saúde.
II. o sofrimento do usuário vai além da capacidade e limites
de entendimento da equipe de saúde.
III. a trajetória do usuário, com a ocorrência de diversos
eventos de precariedade da sua saúde, impõe ações
desintegradas da equipe de saúde.
IV. a relação da equipe de saúde acarreta mais sofrimento
do que o esperado em determinados quadros.
Estão corretos os itens.
a) Os itens I e III, apenas.
b) Os itens II e IV, apenas.
c) Os itens I e IV, apenas.
d) Os itens II e III, apenas.
25) A concepção de multidisciplinaridade dentro da área de
saúde defende que:
a) A multidisciplinaridade procura identificar a interação
e a integração de todos os elementos, buscando um
conhecimento totalizante e único de uma realidade
particular e dinâmica
b) Na multidisciplinaridade a equipe de saúde trabalha de
forma que todos os profissionais funcionem de maneira
uniforme e colaborativa, com os membros da equipe
interagindo entre si, em busca de uma melhor qualidade
de vida para os usuários do serviço.
c) A multidisciplinaridade somente ocorre quando as
ações são definidas e planejadas em conjunto, o que na
prática são poucos os trabalhos que contemplam essas
ações pois há dificuldade em ultrapassar o desempenho
técnico.
d) A multidisciplinaridade pretende analisar cada elemento
individualmente e cada profissional busca exprimir o
parecer específico de sua especialidade.

26) As questões relacionadas a prevenção e promoção
de saúde mental, segundo a O.M.S. (1950), pressupõe
um conjunto de atividades e técnicas, cujo alguns dos
objetivos são:
a) Ampliação da assistência psicossocial aos portadores
de anomalias mentais, com a criação e implementação
de CAPS - Centros de Atendimento Psicológico e
Social.
b) Estabelecer ações sobre o nível psicológico dos
fenômenos humanos, no cotidiano, ultrapassando os
limites da medicina tradicional e alcançando a psicologia.
c) Humanização da assistência psiquiátrica; diagnóstico
precoce; reabilitação e reintegração; promoção de
equilíbrio e saúde.
d) profilaxia das doenças e prevenção da saúde.
27) Canguilhem (1963), assim como diferenciou,
qualitativamente,
saúde
e
doença,
também
estabeleceu uma distinção entre normalidade e
saúde, apontando que:
a) A normalidade constitui uma categoria mais ampla, que
engloba saúde e doença, como subcategorias.
b) A normalidade é uma categoria do estado de saúde que
não comporta a presença de qualquer patologia.
c) A normalidade é uma graduação do estado de saúde
que não comporta a presença de patologias mentais.
d) A normalidade é uma graduação do estado de saúde
que não comporta a presença de qualquer processo
somático.
28) As teorias da psicologia que concebem o
desenvolvimento humano orientado por estágios são
identificadas nas perspectivas:
a) Psicanalítica - Sociocultural
b) Psicanalítica - Cognitiva
c) Psicanalítica - Estruturalista
d) Psicanalítica - Biopsicossocial
29) Os pressupostos básicos que orientam o estudo do
desenvolvimento humano através de estágios formulam
em essência que o comportamento:
a) É influenciado pelo meio que o controla e o condiciona.
b) Sofre mudanças qualitativas entre o nascimento e vida
adulta.
c) Possui mecanismos adaptativos, enfatizando períodos
críticos e sensíveis.
d) Se desenvolve através da interação de cinco sistemas
contextuais, interligados.
30) O estudo piagetiano sobre o desenvolvimento humano
postula que o crescimento cognitivo infantil ocorre por
meio de três processos inter-relacionados, a saber:
a) organização, esquemas e assimilação.
b) esquemas, adaptação e acomodação.
c) assimilação, acomodação e esquemas.
d) organização, adaptação e equilibração
31) Os estudos freudianos mostraram que tanto a pessoa
neurótica quanto a psicótica se deparam com um certo
afrouxamento da realidade subjetiva, propondo que:
I. na neurose o afrouxamento da realidade se dá através
do delírio e da alucinação
II. na psicose o afrouxamento da realidade se da através
da fantasia
III. na neurose ocorre uma luta vitoriosa contra a perda
realidade
IV. na psicose é irremediável a luta contra a perda da
realidade.
Estão corretos os itens.
a) Os itens I e II, apenas.
b) Os itens II e III, apenas.
c) Os itens III e IV, apenas.
d) Os itens I e III, apenas.
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32) “Assim, passei a considerar como ligado aos fenômenos
psicossomáticos tudo”. Aquilo que atinge a saúde ou
a integridade física quando os fatores psicológicos
desempenham algum papel. Incluí aí, por exemplo, as
predisposições aos acidentes corporais e a falhas do
sistema imunológico de um indivíduo”. (McDougall,
1991: 21). A partir desta citação podemos entender que
a autora refere:
I. a inexistência de uma linha tênue que liga a saúde
psíquica à saúde corporal.
II. é expressiva a relação entre saúde psíquica e saúde
corporal.
III. que a autora considera ineficaz aliar tratamento
psicoterápico a pacientes portadores de outras
patologias.
IV. que a autora não descarta a conjugação da terapêutica
psicoterápico em qualquer processo de saúde-doença.
Estão corretos os itens.
a) Os itens I e II, apenas.
b) Os itens II e IV, apenas.
c) Os itens I e III, apenas.
d) Os itens II e III, apenas.
33) “Lidamos sempre com a realidade como chega até nós.
Nós a vemos, a introjetamos, somos tocados tocados
por ela. Nem sempre, contudo, a realidade que eu
processo é a realidade tal qual está fora de mim. Pode
acontecer que o que vejo e sinto, sofra um viés do selo
da minha historia, surgindo toda uma possibilidade
de interpretação”. A partir desta citação podemos
reconhecer que o autor se baseia em pressupostos que
norteiam a abordagem:
a) psicanalítica
b) behaviorista
c) gestaltica
d) estruturalista
34) As terapias psicodinâmicas buscam a mudança na
pessoa, essencialmente, por meio do insight e da
relação terapêutica. O insight ocorre:
a) em consequência das interpretações, tornando
conscientes impulsos, sentimentos, medos, fantasias e
desejos.
b) no contexto de uma relação de confiança emocionalmente
carregada em relação ao terapeuta.
c) em um contexto no qual a pessoa acredita que o
terapeuta irá ajudá-lo, confia e se entrega a esse
objetivo.
d) dentro de um procedimento ritualístico, onde a pessoa
procura explicações plausíveis para o desconforto
emocional.
35) Segundo Cordioli (2008), a terapia em grupo faz uso
de ingredientes terapêuticos próprios, chamados de
fatores grupais, que inexistem na terapia individual.
Parte destes fatores é denominado como:
a) instilação da racionalidade, inversibilidade do problema,
comportamento imitativo e recapitulação corretiva.
b) instilação da humildade, universalidade do problema e
recapitulação corretiva
c) instilação da esperança, comportamento coletivo e
recapitulação adaptativa
d) instilação da esperança, universalidade do problema,
comportamento imitativo e recapitulação corretiva
36) Ainda, segundo Cordioli (2008), a terapia familiar é
indicada diante das seguintes situações:
a) de doença grave, física ou mental, em um membro
gerando disfunção familiar.
b) apenas um membro da família é portador de problemas.
c) na ocorrência de insatisfação ou de problemas sexuais
d) quando o equilíbrio familiar é tão precário que pode
provocar a descompensação de um ou mais membros.
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37) Com base nos prepeitos constitucionais, a construção
do SUS-Sistema Único de Saúde foi norteada pelos
princípios da:
a) Universalidade que dá garantia de atenção a saúde
mental ao usuário do serviço que necessitar;
b) Equidade apontando que todo usuário do serviço de
saúde deve ser tratado diferencialmente perante o SUS;
c) Indivisibilidade das unidades de prestação de serviços
que formam um todo capaz de prestar atenção básica a
saúde;
d) Integralidade que demonstra que a atenção a saúde
deve consideraras necessidades especificas da pessoa
e grupos, ainda que minoritário em relação ao total da
população.
38) Dentro dos princípios que regem a organização do SUS
podemos apontar a resolubilidade enquanto:
a) capacidade dos serviços de saúde em atender e resolver
as necessidades das pessoas que o buscam dentro do
seu grau de competência e complexidade.
b) fórum de ações de promoção de saúde, os municípios
possuem a menor responsabilidade, haja vista, que o
Estado é sempre o maior responsável.
c) garantia constitucional da população em participar da
formulação das ações de saúde.
d) redução de disparidades regionais e sociais significa a
busca de um maior equilíbrio psicossocial.
39) No art. 3o da Lei Federal n° 8080/90, a saúde tem como
fatores determinantes e condicionantes, acesso das
pessoas as seguintes condições:
I. alimentação, moradia e saneamento básico.
II. níveis regulares de saúde, trabalho e renda.
III. educação, transporte e lazer.
IV. bens e serviços essenciais a capacitação profissional.
Estão corretos os itens.
a) Os itens I e II, apenas.
b) Os itens I e III, apenas.
c) Os itens II e III, apenas.
d) Os itens II e IV, apenas.
40) No campo de atuação do SUS, conforme a Lei 8080/90
em seu art.6° , estão inclusas a execução de ações
voltadas a:
I. de vigilância sanitária.
II. de vigilância epidemiológica.
III. de vigilância em saúde mental.
IV. de assistência terapêutica integral, excluído a
farmacêutica.
Estão corretos os itens.
a) Os itens I e IV, apenas.
b) Os itens II e IV, apenas.
c) Os itens I e II, apenas.
d) Os itens III e IV, apenas.
41) A Lei 8080/90 define como:
a) vigilância epidemiológica o conjunto de ações que
proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção
de qualquer mudança nos fatores determinantes e
condicionantes de saúde individual ou coletiva, com
a finalidade de recomendar e adotar as medidas de
prevenção e controle das doenças ou agravos.
b) saúde do trabalhador como o conjunto das ações
de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária,
voltada ao atendimento dos agravos da saúde dos
trabalhadores, visando sua reabilitação.
c) assistência às pessoas somente o conjunto das ações
de prevenção e promoção da saúde realizada pelos
equipamentos médicos de saúde.
d) vigilância sanitária o conjunto de ações capaz de
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas
sanitários decorrentes do meio ambiente.
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42) A participação da comunidade na gestão do SUS,
regulamentada pela Lei 8142/90, é assegurada através
da criação das instancias colegiadas denominadas:
a) Conferência Democrática e Conselho de Saúde
b) Conselho de Segurança e Conselho de Saúde
c) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde
d) Conselho de Saúde Conferência de Segurança
43) O Conselho de Saúde de que trata a Lei 8142/90 atua:
I. a cada 4 anos com a representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde
e propor as diretrizes para a formulação da política de
saúde.
II. em caráter permanente e deliberativo como órgão
colegiado composto por representantes do governo,
prestadores de serviço, profissionais de saúde e
usuários.
III. nos níveis correspondentes, convocados pelo Poder
Executivo ou, extraordinariamente, pelo Poder
Legislativo.
IV. na formulação de estratégias e no controle da execução
da política de saúde na instância correspondente,
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros,
homologados pelo chefe do poder legalmente constitu ído
em cada esfera do governo.
Estão corretos os itens.
a) Os itens I e II, apenas.
b) Os itens II e III, apenas.
c) Os itens III e IV, apenas.
d) Os itens II e IV, apenas.
44) A Norma Operacional Básica, NOB-SUS, de 06/11/96,
tem por finalidade primordial:
a) promover e consolidar o pleno exercício, por parte do
poder público municipal e do Distrito Federal, da função
de gestor da atenção à saúde dos seus munícipes.
b) redefinir as responsabilidades dos municípios para
consolidação dos princípios do SUS.
c) viabilizar a cooperação técnica e financeira entre
os agentes de saúde existentes no âmbito da
municipalidade.
d) atribuir as responsabilidades do poder federal pela
gestão de um sistema que atenda, com integralidade,
à demanda das pessoas pela assistência à saúde e às
exigências sanitárias ambientais.
45) A NOB-SUS/96 em seu corpo das finalidades, aponta
a esfera municipal como responsável imediato pelo
atendimento das necessidades e demandas de
saúde da coletividade que a compõem, assim como,
é responsável pelas exigências de intervenções
saneadoras em seu território. Neste segundo aspecto
da responsabilidade municipal, deve ser contemplado
com ações de:
a) assistência dirigidas aos indivíduos e coletividade e
prestadas, seja no âmbito ambulatorial, hospitalar,
domiciliar ou outro espaço.
b) políticas externas ao setor saúde, que interferem nos
determinantes sociais do processo saúde-doença das
coletividades, como por exemplo as questões relativas
ao: emprego, habitação, educação, lazer, disponibilidade
e qualidade dos alimentos.
c) ampliação do enfoque assistencial representado pela
incorporação de um modelo clínico dominante centrado
no processo saúde-doença.
d) intervenções ambientais, que inclui foco nas condições
sanitárias dos ambientes, controle de vetores e
hospedeiros e saneamento ambiental.

46) O ministério da Saúde visando ampliar as
responsabilidades dos municípios quanto a Atenção
Básica de Saúde, em 2002 após ampla discussão,
normatizou a NOAS-Norma Operacional de Assistência
a Saúde - 01/02 estabelecendo como estratégias:
I. não mais organizar a prestação de serviços em saúde
de forma hierarquizada.
II. criar mecanismos de fortalecimento da gestão do SUS.
III. revisar os critérios de regionalização.
IV. manter os critérios anteriores quanto a habilitação de
estados e municípios.
a) Os itens I e II, apenas.
b) Os itens II e III, apenas.
c) Os itens III e IV, apenas.
d) Os itens IV e I, apenas.
47) A NOAS-01/02 elaborou um plano como instrumento
de ordenamento do processo de regionalização o qual
denominou:
a) Plano Diretor de Regionalização
b) Proposta Diretora de Regionalização
c) Plano Indireto de Regionalização
d) Proposta Indireta de Regionalização
48) O plano de que trata a questão acima deve garantir
o acesso dos cidadãos aos serviços de saúde que
estejam localizados o mais próximo possível de seu
local de moradia, serviços esses vinculados a:
I. assistência pré-natal, parto e puerpério.
II. cobertura universal de imunização exclusivamente na
infância.
III. acompanhamento de doenças crônicas de baixa
prevalência.
IV. tratamento de distúrbios mentais e psicossociais mais
frequentes.
Estão corretos os itens.
a) Os itens I e II, apenas.
b) Os itens III e IV, apenas.
c) Os itens I e IV, apenas.
d) Os itens I e III, apenas.
49) Dentro das estratégias da política nacional de promoção,
proteção e recuperação da saúde, podemos identificar
entre as macroprioridades de aprimoramento dos
serviços prestados pelo SUS e constantes do Pacto em
Defesa da Vida, ênfase em:
I. fortalecimento dos programas de saúde da família.
II. informação especifica voltada a aspectos nutricionais.
III. descontrole do hábito de tabagismo.
IV. ênfase na promoção de atividade física.
Estão corretos os itens.
a) Os itens I e II estão corretos
b) Os itens II e III estão corretos
c) Os itens III e IV estão corretos
d) Os itens IV e I estão corretos
50) A Portaria n° 104, de 25/01/11, definiu as terminologias
adotadas em âmbito nacional, conforme disposto no
Regulamento Sanitário Internacional - (RSI/2005),
a relação de doenças, agravos e eventos em saúde
publica de notificação compulsória que devem ser
objeto de atenção dos equipamentos de saúde em
termos de obrigatoriedade da notificação. A seu ver,
dentre as citadas destaque as que é imprescindível a
intervenção de um profissional da área de psicologia:
a) Violência doméstica, raiva humana e transtornos
mentais relacionados ao trabalho.
b) violência doméstica e exposição a contaminantes
químicos.
c) violência doméstica e raiva humana.
d) violência doméstica e transtornos mentais relacionados
ao trabalho.

IBFC 22

5

_____________________________________________ REDAÇÃO_____________________
Transcreva a redação de 15 a 30 linhas, com caneta azul ou preta, para o cartão de respostas.

Na sociedade atual, estar na moda é quase uma obrigação. Adultos, jovens e até crianças buscam uma imagem ideal. Muitas
vezes, pressionados pela mídia, e vivendo numa sociedade que estimula o consumo, é difícil libertar-se.
Considerando as ideias acima, busque elaborar um texto dissertativo-argumentativo com a seguinte proposição: Escravos da
moda: como libertar-se?
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