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 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

PSICÓLOGO - ÁREA HOSPITALAR

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Preencha	os	campos	destinados	à	assinatura	e	ao	número	
de	inscrição.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto	AOCP	-	www.institutoaocp.org.br	-	no	dia	posterior	à	aplicação	
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 

Conhecimentos	Específicos 26 a 50

HE-UFPEL - HOSPITAL ESCOLA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS

CONCURSO PÚBLICO 02/2015 - EBSERH/HE-UFPEL

EDITAL Nº 03 – EBSERH – ÁREA ASSISTENCIAL

Nome do Candidato  Inscrição



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------------
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Brasileiro está menos sedentário

3 abril, 2015
 

Segundo dados do Ministério da Saúde (Vigitel – Vigilância 
de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por 
Inquérito Telefônico), em 2013, 33,8% da população adulta 
das capitais praticavam exercícios. O índice é maior que o 
de três anos atrás (33,5%), o que aponta para uma tendência 
de aumento deste hábito. 

A prevalência da inatividade física em pessoas acima 
de 18 anos é um dos indicadores utilizados pelo Ministério 
para monitorar fatores de risco para as Doenças Crônicas 
Não Transmissíveis (DCNT) como câncer, hipertensão e 
diabetes. De acordo com dados de um estudo divulgado em 
2012 pelo periódico The Lancet, o sedentarismo já responde 
pela redução da expectativa de vida da humanidade de 
forma tão significativa quanto o tabagismo e a obesidade. 
São estimadas cinco milhões de mortes por ano em todo o 
mundo por conta do sedentarismo. 

Esse levantamento traçou um perfil da prática de 
atividade física no mundo e apontou que, no Brasil, 49% 
da população está inativa, ou seja, realiza menos de 150 
minutos de atividade de intensidade moderada por semana. 
A pesquisa ainda revelou a situação de inatividade física 
de outros países como Argentina 68,3%, Congo 48,6%, 
Emirados 62,5%, Estados Unidos 40,5%, México 37,7%, 
Portugal 51% e Japão 60,2%. Entre as ações do Ministério 
da Saúde para incentivar a prática de atividades físicas e 
hábitos saudáveis na população, está o Programa Academia 
da Saúde. A iniciativa possibilita a implantação de polos com 
infraestrutura, equipamentos e profissionais qualificados 
para a promoção de modos de vida saudáveis. O Programa 
está implantado em todos os estados brasileiros, em um 
total de 2.857 municípios.

http://www.idifusora.com.br/2015/04/03/brasileiro-esta-menos-
sedentario/

 
 

QUESTÃO 01
De acordo com o texto, é possível inferir que 

(A)	 em	três	anos	o	número	de	pessoas		adultas	nas	capitais	
que praticam exercícios físicos diminuiu.  

(B)	 a	falta	de	atividade	física	já	é	um	dos	fatores	responsáveis	
pela redução da expectativa de vida da humanidade.

(C) doenças como hipertensão e diabetes não podem ser 
causadas pela inatividade física. 

(D) quase a metade dos brasileiros  pratica o tempo 
adequado de exercícios físicos por semana. 

(E)	 a	 situação	do	Brasil	 com	 relação	à	 inatividade	 física	é	
bem	parecida	com	a	situação	do	México.

QUESTÃO 02
De acordo com o texto, é correto afirmar que entre as 
ações do Ministério Público para incentivar hábitos 
saudáveis está

(A)  o incentivo à alimentação de frutas e verduras.  
(B) o incentivo a comportamentos  cotidianos  decorrentes 

do conforto da vida moderna.  
(C)	 o	Programa	Academia	da	Saúde.	
(D) o Programa Bolsa Família.
(E) o Programa Livro Aberto.

QUESTÃO 03
Dos países que participaram da pesquisa divulgada 
pelo periódico The Lancet, o que possui população 
que menos pratica atividades físicas é 

(A) Emirados.
(B) Congo. 
(C) Argentina. 
(D) Estados Unidos. 
(E)	 México.	

QUESTÃO 04
Em “Esse levantamento traçou um perfil da prática 
de atividade física no mundo e apontou que, no 
Brasil, 49% da população está inativa...”, 

(A) os verbos “traçou” e “apontou” têm o mesmo sujeito.
(B)	 o	 sujeito	 do	 verbo	 “traçou”	 é:	 “um	 perfil	 da	 prática	 de	

atividade física no mundo”.
(C)	 o	sujeito	do	verbo	“apontou”	é:	“um	perfil	da	prática	de	

atividade física no mundo”. 
(D)	 “no	Brasil”	é	um	adjunto	adverbial	que	indica	modo.
(E)	 o	 termo	 “física”,	 em	 atividade	 física,	 é	 um	 adjunto	

adverbial com a função de complementar  o nome 
“atividade”.

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa que apresenta a divisão 
silábica correta.

(A)	 Tran	–	smi	–	ssí	-	veis.	
(B)	 Pro	–	fi	–	ssi	–	o	–	nais.
(C)	 Sa	–	u	–	dá	–	ve	-	is.	
(D)	 Ob	–	es	–	i	–	da	-	de.
(E)	 Pos	–	si	–	bi	–	li	–	da	-	de.

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa cuja palavra ou expressão em 
destaque NÃO tem a função de caracterizar o termo 
que a acompanha.

(A) População adulta.
(B) Doenças crônicas.
(C) Fatores de risco.
(D) Periódico The Lancet.
(E) Intensidade moderada.
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R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C OQUESTÃO 07
Assinale a alternativa em que o termo ou expressão 
destacada indica finalidade.

(A) “Vigitel – Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para 
Doenças	Crônicas	por	Inquérito	Telefônico.”.

(B) “A prevalência da inatividade física em pessoas acima de 
18	anos	é	um	dos	indicadores	utilizados	pelo	Ministério	
para monitorar fatores de risco...”.

(C)	 “...indicadores	 utilizados	 pelo	Ministério	 para	monitorar	
fatores de risco para as Doenças Crônicas Não 
Transmissíveis.”.

(D) “São estimadas cinco milhões de mortes por ano em 
todo o mundo por conta do sedentarismo.”.

(E)	 “O	índice	é	maior	que	o	de	três	anos	atrás	(33,5%),	o	que	
aponta para uma tendência de aumento deste hábito.”.

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa que apresenta em língua 
portuguesa a grafia correta da palavra.

(A) Enxente. 
(B) Lãnpada. 
(C)  Pretenssão.
(D) Ambulância. 
(E) Desinteria. 

QUESTÃO 09
Qual das palavras a seguir NÃO apresenta dígrafo?

(A) Lembrança.
(B) Descer.
(C) Professor.
(D) Trabalho.
(E) Pobreza. 

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa cuja palavra NÃO recebe 
a mesma regra de acentuação gráfica da palavra 
“física”.

(A) Países. 
(B) Prática. 
(C) Hábitos.
(D) Periódico. 
(E) Crônica.

QUESTÃO 11
O arquivo de um escritório tem 20 gavetas. Metade 
dessas gavetas é verde e a outra metade é azul. A 
quinta parte das gavetas azuis está ocupada e a 
metade das gavetas verdes está ocupada. Qual é a 
fração correspondente às gavetas vazias?

(A) 7/20
(B) 13/20
(C) 1/2
(D) 3/5
(E) 1/10

QUESTÃO 12
Certa bebida energética, vendida em embalagem com 
260ml, contém 120 kcal, o que corresponde a 6% do 
valor energético diário recomendado para uma dieta 
de T kcal. Nesse caso, o valor de T deve ser igual a

(A) 1800.
(B) 2000.
(C) 2200.
(D) 3000.
(E) 3200.

QUESTÃO 13
Um valor logicamente coerente para o espaço com a 
interrogação na sequência a seguir é

 (Preto, Prata), (Verde, Vermelho), (Azul, Amarelo), (Roxo, ? )

(A) Rosa.
(B) Branco.
(C) Cinza.
(D) Laranja.
(E) Marrom.

QUESTÃO 14
A implicação “Se chover, pedras irão rolar” é falsa. 
Então

(A) não choveu.
(B) pedras rolam na chuva.
(C) não choveu e as pedras não rolaram.
(D) chove e as pedras não rolam.
(E) a chuva faz as pedras rolarem.

QUESTÃO 15
Um baralho diferente tem 30 cartas. Essas cartas 
têm dois desenhos. Em algumas, os desenhos são 
vermelhos, em outras, os desenhos são brancos e 
há algumas em que um dos desenhos é branco e o 
outro é vermelho. Se 20 cartas têm algum desenho 
vermelho e 20 cartas têm desenho branco, o número 
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de cartas que tem desenhos de exatamente uma 
cor é

(A) 5.
(B) 10.
(C) 20.
(D) 25.
(E) 30.

QUESTÃO 16
Entre os recursos que constituem a EBSERH, 
podemos considerar

(A) apenas os recursos destinados por pessoas jurídicas 
de direito privado.

(B) doações, legados, subvenções e outros recursos que 
lhe forem destinados apenas por pessoas físicas  e  
rendas provenientes de outras fontes.

(C)	 obtenção	de	recursos	através	da		atuação	de	membros	
da sociedade civil no Conselho Consultivo. 

(D) recursos oriundos de dotações consignadas no 
orçamento da União, doações, legados, subvenções e 
outros recursos que lhe forem destinados por pessoas 
físicas	 ou	 jurídicas	 de	 direito	 público	 ou	 privado	 e		
rendas provenientes de outras fontes. 

(E)	 que	 através	 da	 apresentação	 de	 metas	 de	
desempenho, indicadores e prazos de execução a 
serem	 observados,	 consegue-se	 obter	 os	 recursos	
necessários.

QUESTÃO 17
Quanto à Auditoria Interna, é correto afirmar que

(A) a nomeação, designação, exoneração ou dispensa 
do Auditor Geral, titular da  Auditoria Interna da Sede, 
será submetida, pelo Conselho Fiscal.

(B)	 recebe	 orientação	 normativa	 e	 supervisão	 técnica	
do Sistema de Controle Interno do Poder Legislativo 
Federal.

(C)	 é	 uma	 atividade	 independente,	 de	 avaliação	 e	
assessoramento aos gestores da entidade, no 
acompanhamento da execução dos programas de 
governo, visando comprovar o cumprimento das 
metas, o alcance dos objetivos e a adequação da 
gestão.

(D) não possui autorização para acesso a registros, 
pessoal, informações, sistemas e propriedades físicas 
para a execução de suas ações de controle.

(E) nenhum  servidor e empregado da EBSERH poderá 
prestar apoio  para a realização das Ações de Controle 
da Auditoria Interna.

QUESTÃO 18
A estrutura organizacional da EBSERH e a 
respectiva distribuição de competências serão 

estabelecidas 
(A) pelo Conselho de Administração.
(B) pelo Conselho Fiscal.
(C) pela Diretoria Financeira.
(D) pelo Conselho Consultivo.
(E) pela Presidência.

QUESTÃO 19
Quanto aos contratos entre a EBSERH e as 
instituições de ensino, é correto afirmar que

(A) em nenhuma hipótese será dispensada a licitação 
para a contratação da EBSERH pela administração 
pública	 para	 realizar	 atividades	 relacionadas	 ao	 seu	
objeto social nas instituições de ensino.

(B)	 sempre	 que	 se	 fizer	 necessário,	 a	 EBSERH	 poderá	
prestar serviços com instituições privadas de ensino, 
porém	sempre	através	de	licitação.

(C) a EBSERH, respeitado o princípio da autonomia 
universitária, poderá prestar os serviços relacionados 
às suas competências, mediante contrato com 
as instituições federais de ensino ou instituições 
congêneres.

(D) o contrato realizado entre a EBSERH e as instituições 
de ensino deverão  possuir caráter sigiloso, sendo 
vedada sua divulgação.  

(E) no âmbito dos contratos entre a EBSERH e as 
instituições de ensino os servidores titulares de 
cargo efetivo em exercício, que exerçam atividades 
relacionadas ao objeto da EBSERH, não poderão 
ser a ela cedidos para a realização de atividades de 
assistência	à	saúde.

QUESTÃO 20
NÃO compete ao Conselho de Administração da 
EBSERH

(A)	 fixar	as	orientações	gerais	das	atividades	da	EBSERH	
e examinar e aprovar, por proposta do Presidente da 
EBSERH, as políticas gerais e programas de atuação 
da	 Empresa,	 a	 curto,	 médio	 e	 longo	 prazos,	 em	
consonância	com	as	políticas	de	educação;	de	saúde;	
e	econômico-financeira	do	Governo	Federal.

(B) autorizar a aquisição, alienação e oneração de bens 
imóveis e valores mobiliários e autorizar a contratação 
de	empréstimos	no	interesse	da	EBSERH.

(C) aprovar o Regimento Interno da EBSERH e suas 
alterações supervenientes, o qual deverá conter, 
dentre outros aspectos, a estrutura básica da Empresa 
e os níveis de alçada decisória das Diretorias e do 
Presidente.

(D) propor e implementar as linhas orientadoras das ações 
da EBSERH e aprovar os regulamentos internos das 
Diretorias da EBSERH e demais órgãos da Sede, 
assim como seus respectivos quadros de pessoal e 
organogramas funcionais.

(E) designar e destituir o titular da Auditoria Interna, 
após aprovação da Controladoria Geral da União, 
e  aprovar a criação de escritórios, representações, 
dependências	e	filiais	da	Empresa.
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QUESTÃO 21
A Constituição Federal de 1988 estabeleceu de 
forma relevante uma seção sobre a saúde. Qual 
das alternativas a seguir faz parte dessa seção? 

(A)  A ordem social tem como base o primado do trabalho, 
e	como	objetivo	o	bem-estar	e	a	justiça	sociais.

(B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 
organizarão em regime de colaboração seus sistemas 
de	saúde.

(C)	 A	saúde,	direito	de	todos	e	dever	do	Estado	e	da	família,	
será promovida e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e 
sua	qualificação	para	o	trabalho.

(D)	 São	 de	 relevância	 pública	 as	 ações	 e	 serviços	 de	
saúde,	cabendo	ao	Poder	Público	dispor,	nos	termos	
da	 lei,	 sobre	 sua	 regulamentação,	 fiscalização	 e	
controle, devendo sua execução ser feita diretamente 
ou	através	de	terceiros	e,	também,	por	pessoa	física	
ou jurídica de direito privado.

(E) Os programas suplementares de alimentação e 
assistência	a	saúde	serão	financiados	com	 recursos	
provenientes de contribuições sociais e outros 
recursos orçamentários.

QUESTÃO 22
Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 
organizar a seguridade social. Qual item NÃO se 
enquadra nessa competência?

(A)  Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços 
às populações urbanas e rurais.

(B) Equidade na forma de participação no custeio.
(C) Habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de 

deficiência	 e	 a	 promoção	 de	 sua	 integração	 à	 vida	
comunitária.

(D) Caráter democrático e descentralizado da 
administração, mediante gestão quadripartite, com 
participação dos trabalhadores, dos empregadores, 
dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.

(E) Universalidade da cobertura e do atendimento.

QUESTÃO 23
Compete ao SUS prestar assistência às pessoas, 
por intermédio de ações de promoção, proteção 
e recuperação da saúde, com a realização 
integrada das ações assistenciais e das atividades 
preventivas. Qual das alternativas a seguir NÃO se 
enquadra nessas ações?

(A) Realizar ações de vigilância sanitária e epidemiológica, 
bem	como	as	de	saúde	do	trabalhador.

(B) Realizar proteção à maternidade, especialmente à 
gestante.

(C) Ordenar a formação de recursos humanos na área de 
saúde.

(D) Participar da formulação da política e da execução das 
ações de saneamento básico.

(E) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o 
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e 
águas para consumo humano.

QUESTÃO 24
O que é a Comissão Intergestores Tripartites do 
SUS?

(A) Instância de articulação e pactuação na esfera federal 
que atua na direção nacional do SUS, integrada por 
gestores do SUS das três esferas de governo.

(B) Comissão de gestores municipais, estaduais e federais 
que  se encarregam dos planos estaduais, regionais 
e de regionalização das ações e serviços propostos 
pelos Colegiados de Gestão Regional.

(C) Um conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
poderes	 públicos	 e	 da	 sociedade	 destinada	 a	
assegurar	os	direitos	relativos	à	saúde,	à	previdência	
e à assistência social.

(D) Gestão compartilhada nos âmbitos federal e estadual, 
com	direção	única	em	cada	esfera	de	governo.

(E) Espaços estaduais de articulação e pactuação 
política que objetivam orientar, regulamentar e 
avaliar os aspectos operacionais do processo de 
descentralização	das	ações	de	saúde.

QUESTÃO 25
A Assistência Farmacêutica faz parte das políticas 
e dos programas de saúde do SUS. Assinale 
a alternativa que trata dos princípios dessa 
assistência.

(A)	 Política	 pública	 norteadora	 para	 a	 formulação	 de	
políticas	 setoriais,	 entre	 as	 quais	 destacam-se	
as políticas de medicamentos, não garantindo a 
intersetorialidade	 inerente	 ao	 sistema	 de	 saúde	 do	
país	(SUS)	e	cuja	implantação	envolve		o	setor	público	
de	atenção	à	saúde.

(B)	 Controle	do	avanço	científico	e	tecnológico	em	relação	
à produção de medicamentos.

(C) Manutenção de serviços de assistência farmacêutica 
na	 rede	 privada	 de	 saúde,	 nos	 diferentes	 níveis	 de	
atenção, considerando a necessária articulação e a 
observância	 das	 prioridades	 regionais	 definidas	 nas	
instâncias gestoras do SUS.

(D)	 Parte	 integrante	 da	 Política	 Nacional	 de	 Saúde,	
envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, 
proteção	 e	 recuperação	 da	 saúde	 e	 garantindo	 os	
princípios da universalidade, integralidade e equidade.

(E)	 Política	 de	 capacitação	 e	 formação	 de	 profissionais	
na área farmacêutica, visando auxiliar a divulgação do 
uso	correto	dos	medicamentos	em	atenção	à	saúde	
da família.
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QUESTÃO 26
Com a Teoria das Relações Humanas, surge uma 
nova concepção sobre a natureza do homem, 
o homem social.  Neste contexto, podem ser 
definidas algumas suposições para explicar 
o comportamento humano. Sobre o assunto, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 O	 comportamento	 humano	 é	 causado,	 ou	 seja,	
existe uma causalidade do comportamento. Tanto a 
hereditariedade	 como	 o	 meio	 ambiente	 influenciam	
decisivamente sobre o comportamento das pessoas. 
O	comportamento	 é	 causado	 por	 estímulos	 internos	
ou externos.

(B) O	 comportamento	 é	 motivado,	 ou	 seja,	 há	 uma	
finalidade	 em	 todo	 comportamento	 humano.	 O	
comportamento	 não	 é	 causal,	 nem	 aleatório,	 mas	
sempre orientado e dirigido para algum objetivo.

(C)	 O	 comportamento	 humano	 é	 guiado	 pelas	
circunstâncias, portanto depende de fatores externos.

(D) O	comportamento	humano	é	orientado	para	objetivos	
pessoais. Subjacente a todo comportamento existe 
sempre um impulso, um desejo, uma necessidade, 
uma tendência, expressões que servem para designar 
os motivos do comportamento.

(E) O comportamento das pessoas dentro da organização 
é	complexo,	depende	de	fatores	internos	(decorrentes	
de suas características de personalidade, como 
capacidade de aprendizagem, de motivação, de 
percepção do ambiente externo e interno, de atitudes, 
de emoções, de valores etc.) e externos (decorrentes 
do ambiente que envolve as características 
organizacionais, como sistemas de recompensas e 
punições, de fatores sociais, de políticas, de coesão 
grupal existente etc.).

QUESTÃO 27
Necessidades psicológicas, no contexto das 
Relações Humanas, podem ser definidas como 
as necessidades secundárias e exclusivas do 
homem. É aprendida e adquirida no decorrer 
da vida e representa um padrão mais elevado e 
complexo a

(A)	 necessidade	de	autoconfiança	e	afeição.
(B) necessidade de alimento.
(C) necessidade de moradia.
(D)	 necessidade	de	saúde	e	educação.
(E) necessidade de sucesso.

QUESTÃO 28
A colaboração é um conceito plural, mas que de 
forma geral implica na ideia de compartilhamento 
e de uma ação coletiva orientada por objetivos 
comuns, no espírito de confiança e harmonia entre 

os membros de uma equipe de trabalho.   Faz parte 
da ideia de interprofissionalismo

(A) o esforço.
(B) a independência.
(C) a autonomia.
(D) a parceria.
(E) o feedback.

QUESTÃO 29
A Psicologia Hospitalar tem suas fronteiras 
permeáveis às contribuições de uma variedade 
de outras disciplinas afins. Sabendo disto, o 
psicólogo

(A) deve ter uma postura onipotente, de sobrevalorização 
do saber psicológico.

(B)	 terá	como	desafio	a	articulação	entre	o	atendimento	
às demandas da equipe e a preservação da atenção  
às necessidades do paciente.

(C) não compartilhará com a equipe os atendimentos 
feitos, pois tem um compromisso de sigilo com o 
paciente.

(D) fará valer  sua avaliação, no que tange aos aspectos 
psicológicos do paciente.

(E) compartilhará tudo o que ouviu para favorecer a 
interdiciplinariedade.

QUESTÃO 30
A interdisciplinariedade é entendida como 
a ocorrência de atividades realizadas entre 
profissionais de múltiplas especializações dentro 
de uma pretendida  harmonia e complementariedade 
em um determinado ambiente de trabalho. Em 
um trabalho multidisciplinar, devem existir duas 
dimensões indissociáveis, são elas:

(A) troca de informações e camaradagem.
(B)	 articulação	das	ações	e	a	interação	dos	profissionais.
(C) respeito e amizade.
(D)	 liderança	eficaz	e	motivação.
(E)	 ética	e	compromisso.
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QUESTÃO 31
Sobre avaliação psicológica,  podemos afirmar 
que 

(A)	 a	Avaliação	Psicológica	é	um	processo	padronizado,	
que tem por objetivo chegar a uma determinação 
sustentada a respeito de uma ou mais questões 
psicológicas	através	de	coleta,	avaliação	e	análise	de	
dados apropriados ao objetivo em questão.

(B) a Avaliação Psicológica se refere ao modo de 
conhecer fenômenos e processos psicológicos por 
meio de entrevista, para criar as condições de aferição 
ou dimensionamento do comportamento humano.

(C)	 a	 Avaliação	 Psicológica	 é	 entendida	 como	 o	
processo	 técnico-científico	 de	 coleta	 de	 dados,	
estudos e interpretação de informações a respeito 
dos fenômenos psicológicos, que são resultantes da 
relação	do	 indivíduo	com	a	sociedade,	utilizando-se,	
para	 tanto,	 de	 estratégias	 psicológicas	 –	 métodos,	
técnicas	e	instrumentos.

(D)	 a	 Avaliação	 Psicológica	 refere-se	 a	 um	 conjunto	
de	 procedimentos	 confiáveis	 que	 permitem	 ao	
psicólogo	 julgar	vários	aspectos	do	 individuo	através	
da observação de seu comportamento em qualquer 
situação.

(E)	 a	 Avaliação	 Psicológica	 é	 feita	 por	 meio	 de	 testes	
e	 fornece	 um	 conhecimento	 definitivo	 sobre	 o	
comportamento observado.

QUESTÃO 32
Dentre as alternativas a seguir, assinale a que 
apresenta um teste com parecer desfavorável pelo 
Conselho Federal de Psicologia.

(A) Zulliger.
(B)	 Matrizes	Progressivas	de	Raven-Escala	Avançada.
(C)	 WISC-IV.
(D) H.T.P.
(E) A.I.P.

QUESTÃO 33
Em relação à produção de documentos decorrentes 
da Avaliação Psicológica, assinale a alternativa 
correta.

(A) É de fundamental importância que a redação seja bem 
estruturada,	definida	evitando	interpretações	errôneas	
de	seu	conteúdo.	Ordenar	as	ideias	e	utilizar	linguagem	
profissional	é	primordial	para	que	seja	compreensível	
por quem lê e garanta precisão na comunicação, com 
clareza, concisão e harmonia.

(B)	 Deve-se	 respeitar	 os	 princípios	 da	 equidade,	
integralidade e universalidade, oferecendo à 
população um trabalho de qualidade e uma boa 
imagem	da	profissão.

(C)	 É	importante	salientar	a	natureza	definitiva	do	objeto	
de estudo. Dessa forma, as terminologias devem ser 
precisas e claras.

(D)	 Deve-se	 criar	 documentos	 com	muitas	 informações,	
que	corresponda	ao	que	foi	solicitado,	a	fim	de	fazer	
uma avaliação completa.

(E) Toda e qualquer comunicação por escrito deverá 
seguir as diretrizes da ABNT, e a não observância 
constitui	falta	ética	disciplinar.

QUESTÃO 34
Com relação ao psicólogo institucional, podemos 
afirmar que

(A) o psicólogo institucional deve trabalhar apenas na 
condição de assessor, para que seja garantida a 
autonomia	técnica.

(B) para o psicólogo, uma instituição interessará como 
organismo	específico	e	concreto,	mas	sem	perder	de	
vista	que	seu	objetivo	é	o	de	“estudar	os	fenômenos	
médicos	 que	 se	 dão	 em	 relação	 à	 estrutura,	 à	
dinâmica, às funções e aos objetivos da instituição. 

(C) o psicólogo que opta por trabalhar no âmbito da 
institucionalização	 de	 pacientes,	 é	 colocado	 diante	
do	 desafio	 de	 não	 constituir	 outra	 instituição	 dentro	
daquela que se propôs a investigar.

(D)	 a	 postura	 de	 permanente	 investigação	 é	 condição	
fundamental para o aperfeiçoamento da Psicologia 
institucional,	como	disciplina	e	como	método	clínico.

(E) todos os fatores que compreendem a investigação e a 
ação devem ser incluídos como variáveis do fenômeno 
a	fim	de	que	o	trabalho	multidisciplinar	seja	eficaz.

QUESTÃO 35
A decisão de um psicólogo em trabalhar em uma 
instituição implica

(A)	 tornar-se	um	agente	de	mudança	e	um	catalisador	ou	
depositário	de	conflitos,	a	fim	de	ter	autonomia	técnica.

(B) que sua função será decidir ou resolver os problemas 
da instituição e executar as ações decididas pelos 
grupos.

(C) que a psicologia institucional será mera aplicação da 
psicologia enquanto ciência.

(D) estudar o papel das instituições no desenvolvimento 
da personalidade de cada indivíduo que nela trabalha.

(E)	 um	 levantamento	 dos	 objetivos	 específicos	 da	
instituição e os meios pelos quais ele busca alcançar 
tais objetivos.

QUESTÃO 36
Drogas Psicoativas atuam sobre o cérebro, 
modificando seu funcionamento e alterando as 
sensações, o grau de consciência ou o estado 
emocional. É considerada uma droga depressora 
do Sistema Nervoso Central

(A) a cocaína.
(B) o álcool.
(C) a maconha.
(D) o crack.
(E)  a nicotina.

QUESTÃO 37
Com relação à dependência química,

(A) a teoria comportamental propõe que se trabalhe com o 
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paciente,	a	fim	de	que	ele	tenha	um	Awareness.
(B) a teoria sistêmica sugere que para um tratamento 

eficaz	é	necessário	internar	o	paciente.
(C) a teoria psicanalítica sugere que, pelo fato do 

dependente ter uma personalidade antissocial, oriunda 
de	experiências	infantis,	é	necessário	usar	a	hipnose	
no tratamento.

(D) a teoria cognitivo comportamental sugere que o  
padrão	 mal-adaptativo	 do	 comportamento	 deve	 ser	
substituido por um padrão mais apropriado, por meio 
da associação livre.

(E) a teoria do aprendizado social sugere o treinamento 
de habilidades de asserção e comunicação para 
expressar sentimentos e pensamentos de forma mais 
eficaz	 e	 proporcionar	 ao	 indivíduo	 os	 recursos	 que	
necessita	 para	 enfrentar	 as	 dificuldades	 pessoais	 e	
promover mudanças em seu estilo de vida.

QUESTÃO 38
Quanto aos objetivos da entrevista psicológica, 
ela pode ser

(A) preventiva.
(B) diagnóstica.
(C) semiaberta.
(D) estruturada.
(E) fechada.

QUESTÃO 39
Qual é o fenômeno que ocorre em uma entrevista 
psicológica?

(A)  Medo.
(B)  Vergonha.
(C)  Transferência.
(D)  Raiva.
(E)  Negação.

QUESTÃO 40
Referente à entrevista psicológica no contexto 
hospitalar, podemos afirmar que

(A)  a entrevista psicológica tem um foco nos sintomas do 
sujeito	e	nos	fatos	mais	significativos	de	sua	vida	que	
possam	estar	 relacionados	ao	seu	estado	de	saúde,	
procurando	sempre	basear-se	na	história	de	vida	em	
geral, na história clínica e na doença atual.

(B) possui um tempo determinado, devendo ser 
administrada em apenas uma sessão. Com seu 
término,	espera-se	que	o	profissional	psicólogo	possa	
compreender dinamicamente este sujeito. 

(C) a literatura estrutura passos para a condução de uma 
entrevista psicológica, que devem ser seguidos não 
importa se está em um setting formal ou em ambiente 
hospitalar.

(D) o espaço hospitalar demanda do psicólogo a adaptação 
para um contexto permeado por imprevistos e 
principalmente	pela	 insuficiência	de	tempo.	Portanto,	
neste contexto, o saber psicológico tem prioridade 
sobre	o	saber	médico.

(E)	 a	 essência	 da	 entrevista	 permanece,	 porém	 é	

necessário	 que	 o	 profissional	 possua	 determinados	
domínios,	 recursos	 e	 habilidades	 específicas	 que	
possibilitem o desenvolvimento e a execução de um 
trabalho de qualidade em um momento permeado pelo 
sofrimento	a	fim	de	que	se	estabeleça	um	diagnóstico	
e	prognóstico	fixo	do	doente.

QUESTÃO 41
No que tange à intervenção psicológica no 
ambiente hospitalar, podemos afirmar que

(A)	 o	psicólogo,	através	da	contratransferência,	expressa	
os sentimentos do doente.

(B) o psicólogo auxilia na recuperação e adaptação 
do doente às novas condições de vida mediante a 
enfermidade,	forçando-o	a	aderir	ao	tratamento.

(C) ocorre basicamente com a equipe.
(D) permite a expressão das fantasias inconscientes.
(E)	 o	trabalho	do	psicólogo	em	hospital	é,	por	regra,	algo	

que demanda uma habilidade considerável para o 
manejo	de	situações	diversas,	que	vão	muito	além	do	
âmbito assistencial.

QUESTÃO 42
Com relação à psicologia da saúde, assinale a 
alternativa correta.

(A)		 A	Psicologia	da	Saúde	tem	como	objetivo	compreender	
como	os	 fatores	hereditários	 influenciam	na	saúde	e	
na doença.

(B)		 Psicologia	 da	 Saúde	 é	 a	 disciplina	 ou	 o	 campo	
de especialização da Psicologia que aplica seus 
princípios,	 técnicas	e	conhecimentos	científicos	para	
avaliar, diagnosticar e curar qualquer problema de 
ordem física ou mental.

(C)		 A	 Psicologia	 da	 Saúde,	 com	 base	 no	 modelo	
biopsicossocial, utiliza os conhecimentos das ciências 
biomédicas,	 da	 Psicologia	 Clínica	 e	 da	 Psicologia	
Social-comunitária.	O	trabalho	com	outros	profissionais	
é	imprescindível.	

(D)  O psicólogo especialista em Psicologia Hospitalar 
tem sua função centrada nos âmbitos primário e 
secundário	de	atenção	à	saúde.

(E)		 O	psicólogo	hospitalar	reúne	conhecimentos	e	técnicas	
para	aplicá-los	de	maneira	coordenada	e	sistemática,	
visando à melhora da assistência integral do paciente 
hospitalizado, usando estritamente o modelo clínico 
de atuação.
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QUESTÃO 43
A saúde pública é a ciência e a arte de evitar 
doenças, prolongar a vida e desenvolver a saúde 
física e mental e a eficiência, por meio de esforços 
organizados da comunidade para o saneamento 
do meio ambiente, o controle de infecções na 
comunidade, a organização de serviços médicos 
e paramédicos para o diagnóstico precoce e o 
tratamento preventivo de doenças. Assinale a 
alternativa correta em relação à prevenção.

(A)  A prevenção primária corresponde à detecção 
precoce	 de	 problemas	 de	 saúde	 em	 indivíduos	
presumivelmente doentes, mas assintomáticos para a 
situação em estudo.

(B)  A prevenção primária visa evitar ou remover fatores 
de risco ou causais antes que se desenvolva o 
mecanismo patológico que levará à doença.

(C)		 A	 prevenção	 secundária	 refere-se	 às	 atividades	
clínicas que previnem a deterioração adicional ou 
reduzem as complicações após o estabelecimento da 
doença.

(D)		 As	 ações	 visando	 à	 prevenção	 primária	 dão-se	
por	 meio	 da	 investigação	 e	 do	 tratamento	 médicos	
adequados, da reabilitação (impedir a incapacidade 
total),	fisioterapia,	terapia	ocupacional,	emprego	para	
o reabilitado.

(E)		 Na	 prevenção	 Terciária,	 espera-se	 a	 diminuição	 da	
incidência da doença pelo controle de fatores de risco 
ou de causas associadas, bem como a diminuição 
do	 risco	 médio	 das	 doenças	 na	 população.	 Nesse	
nível,	encontram-se	medidas	ou	ações	destinadas	ao	
período que antecede a ocorrência da doença.

QUESTÃO 44
A prevenção Terciária tem como um dos objetivos:

(A)  erradicar a doença.
(B)  prevenir ou diminuir as consequências das doenças, 

tais	 como:	 insuficiências,	 incapacidades,	 sequelas,	
sofrimento ou ansiedade, morte precoce.

(C)  ser realizada na comunidade, ou seja, fora do sistema 
de	assistência	à	saúde.

(D)  promover a medicalização.
(E)  erradicar as epidemias.

QUESTÃO 45
Assinale a alternativa que NÃO faz parte das 
propostas da Associação Brasileira de Psiquiatria, 
para prevenção, no contexto da atenção primária à 
saúde mental.

(A) Programa de Volta Para Casa.
(B)  Campanhas para reduzir o estigma dos portadores de 

transtornos mentais, incluindo orientação à população 
em relação às doenças mentais e o apoio à criação 
e ao fortalecimento de associações de familiares e 
portadores de transtornos mentais.

(C)  Orientação educacional contínua para os integrantes 
de	 comunidades	 específicas,	 tais	 como	 escolares,	
religiosas, de grupos responsáveis por resgate e 

atendimento	pré	e	pós-hospitalar	e	outras.
(D)  Programas de orientação, esclarecimento e suporte 

às famílias de doentes mentais, especialmente de 
crianças,	 adolescentes	 e	 idosos,	 mas	 também	 de	
pacientes adultos incapacitados, que dependem, 
social,	emocional	e	financeiramente,	da	família.	

(E)		 Ampla	 divulgação	 dos	 serviços	 de	 saúde	 mental,	
assim	como	orientação	da	forma	como	procurá-los	e	
utilizá-los,	 proporcionando	 a	 detecção	 e	 tratamento	
precoce dos acometidos de transtornos mentais.

QUESTÃO 46
Ao psicólogo, é vedado

(A)		 prestar	 serviços	 profissionais	 em	 situação	 de	
calamidade	 pública	 ou	 de	 emergência,	 sem	 visar	
benefício pessoal.

(B)  estabelecer, com a pessoa atendida, familiar ou 
terceiro, que tenha vínculo com o atendido, relação 
que possa interferir negativamente nos objetivos do 
serviço prestado.

(C)  levar ao conhecimento das instâncias competentes o 
exercício	ilegal	ou	irregular	da	profissão,	transgressões	
a	 princípios	 e	 diretrizes	 do	 código	 de	 ética	 ou	 da	
legislação	profissional.

(D)  estabelecer acordos de prestação de serviços que 
respeitem	 os	 direitos	 do	 usuário	 ou	 beneficiário	 de	
serviços de psicologia.

(E)  fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços 
psicológicos, informações concernentes ao trabalho a 
ser	realizado	e	ao	seu	objetivo	profissional.

QUESTÃO 47
O psicólogo, ao promover publicamente seus 
serviços, por quaisquer meios, individual ou 
coletivamente, 

(A) informará apenas seu primeiro nome, o CRP e seu 
número	de	registro.

(B)		 fará	 referências	 apenas	 a	 títulos	 ou	 qualificações	
profissionais	que	possua.

(C) fará previsão taxativa de resultados.
(D)  utilizará o preço do serviço como forma de propaganda.
(E) fará autopromoção em detrimento de outros 

profissionais.

QUESTÃO 48
Em relação à Educação em saúde, é correto 
afirmar que

(A)		 a	Educação	em	Saúde	se	constitui	como	um	conjunto	
de	 práticas	 pedagógicas	 e	 sociais,	 de	 conteúdo	
técnico,	político	e	científico,	ensinado	nas	escolas	de	
ensino	médio.

(B)		 a	 Educação	 em	 Saúde	 é	 uma	 prática	 social,	 cujo	
processo contribui para a formação da consciência 
crítica das pessoas a respeito de seus problemas de 
saúde,	a	partir	da	sua	realidade,	e	estimula	a	busca	
de soluções e organização para a ação individual e 
coletiva.
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(C)		 reafirma	 a	 educação	 como	 um	 sistema	 baseado	 na	
participação das pessoas, rompendo com o paradigma 
da institucionalização.

(D)		 a	prática	de	saúde,	enquanto	prática	educativa,	 tem	
por base o processo de capacitação de indivíduos e 
grupos na política vigente do país.

(E)  a prática educativa parte do princípio de respeitar 
o universo cultural das pessoas e as formas de 
organização da comunidade em hierarquia de 
autoridade.

QUESTÃO 49
As Comissões Permanentes de Integração 
Ensino-Serviço (CIES) deverão ser compostas 
pelos gestores de saúde municipais, estaduais 
e do Distrito Federal e, ainda, conforme as 
especificidades de cada região, por

(A) parlamentares estaduais e municipais de educação e/
ou seus representantes. 

(B) ACSs e/ou suas entidades representativas.
(C)	 instituições	religiosas	com	cursos	na	área	da	Saúde,	

por meio de seus distintos segmentos.
(D)	 presidente	da	República	e	Governadores	Estaduais.
(E) movimentos sociais ligados à gestão das políticas 

públicas	de	saúde	e	do	controle	social	no	SUS.

QUESTÃO 50
O processo de planejamento consiste em

(A)	 identificar	problemas	passados.
(B)	 identificar	e	definir	áreas	de	epidemias.
(C)	 definir	estratégias	para	o	atendimento	ambulatorial.
(D)	 definir	 os	 agentes	 responsáveis	 pela	 profilaxia	 da	

dengue.
(E)	 definir	os	procedimentos	de	avaliação	que	permitirão	

o monitoramento da implementação da ação de modo 
a avaliar se o que se propôs realmente está adequado 
aos objetivos e se os resultados são os esperados.




