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VI.  Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas. 
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 02 (duas) horas após seu início. 
VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo 

recursal contra gabarito. 
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X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.                                
XI. 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. 
XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 
Minhas

maturidade
Circunspecção, siso, prudência.

(Mario Prata)

 É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. 
Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai 
amadurecer.
 Quando um homem descobre que não é necessário 
escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou 
um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para 
escovar os dentes com tanta pressa.
 E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-
se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.
 [...]
 Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como 
nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 
culpa a lhe desviar a atenção.
 É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.
 Homem maduro não bebe, vai à praia.
 Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de 
quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.
 Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais 
de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.
 Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles 
imaturos.
 O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o 
quê?
 Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma 
opinião, ele já foi assim.
 [...]
 Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com 
mania de apagar as luzes da casa.
 O homem maduro faz palavras cruzadas!
 Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.
 A maturidade faz com que ele não possa mais fazer 
algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. 
Um homem maduro não pode fazer isso.
 O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com 
as pessoas imaturas.
 Depois de um tempo, percebe que está começando é a 
sentir inveja dos imaturos.
 Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto 
começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais 
depressa ainda.
 O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.
 Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia 
de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso 
fica marcado, de modo descontraído, principalmente 
porque: 
a)  há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos. 
b)  é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros. 
c)  o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais 

depressa. 
d)  os imaturos sentem inveja da vida dos maduros. 
e)  os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro. 

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda 
prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi 
empregada uma figura de estilo que se caracteriza, 
sobretudo:
a)  pela comparação implícita entre objetos concretos.
b)  por uma associação lógica de uma parte que remete ao 

todo.
c)  pela tentativa de suavização de uma ideia considerada 

ilógica.
d)  pelo emprego de palavras que apontam para sentidos 

contrários.
e)  pela atribuição de características humanas a seres 

inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o 
amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser 
classificado morfologicamente como: 
a)  verbo.
b)  adjetivo. 
c)  substantivo. 
d)  advérbio.
e)  pronome. 

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, 
se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período 
em que se encontra um valor semântico de: 
a)  condição. 
b)  concessão. 
c)  consequência. 
d)  conformidade. 
e)  causa. 

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa 
daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a 
função sintática de: 
a)  adjunto adnominal. 
b)  predicativo do sujeito. 
c)  adjunto adverbial. 
d)  objeto direto. 
e)  complemento nominal. 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
6 e 7 seguintes: 

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir 
inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por: 
a)  isolar uma oração subordinada adverbial. 
b)  marcar a presença de um aposto explicativo. 
c)  separar orações coordenadas assindéticas. 
d)  indicar a presença de um vocativo. 
e)  acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor 
inferir a seguinte postura do maduro. 
a)  sempre sentiu inveja dos imaturos.
b)  acha que a vida dos imaturos é pior.  
c)  nunca desejou a vida dos imaturos. 
d)  espera que sua vida madura melhore. 
e)  acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não 
concorda com o termo “maturidade”, mas com as 
ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria 
um exemplo dessa característica a seguinte atitude 
descrita no texto: 
a)  “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 

culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
b)  “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” 

(5º§)
c)  “Nada como a maturidade para perceber que 

os intelectuais de esquerda estão, finalmente, 
acabando.”(8º§)

d)  “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um 
homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)

e)  “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspecção”, também presente no 
subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de: 
a)  precaução. 
b)  animação. 
c)  dedicação. 
d)  organização. 
e)  limitação.
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10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já 
é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe 
desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida 
que retoma a seguinte ideia: 
a)  desviar. 
b)  maduro.
c)  culpa. 
d)  capaz. 
e)  sessão. 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, 
chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) 
gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de 
vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente 
um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram 
pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas 
que gostam somente de basquete é de:
a)  35
b)  45
c)  15
d)  55
e)  25

12) Mara leu 
5
1

 
das páginas de um livro numa semana.  

 Na segunda semana, leu mais 
3
2

 
de páginas. Se ainda  

 faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total 
de páginas do livro é de:
a)  300
b)  360
c)  400
d)  450
e)  480

13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto 
de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou 
o valor de R$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta 
centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem 
desconto, é igual a:
a)  R$ 118,27
b)  R$ 125,00
c)  R$ 120,00
d)  R$ 130,00
e)  R$ 115,00

14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8%  e a proposição Q: 
Se ¾ do salário de João é R$ 720,00, então o salário de 
João é maior que R$ 1000,00. Considerando os valores 
lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
a)  o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é 

verdade
b)  o valor lógico da disjunção entre as duas proposições e 

falso
c)  o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições 

é verdade
d)  o valor lógico do condicional,  P então Q, é falso
e)  o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi 
cancelada” de acordo com a lógica proposicional é 
equivalente à frase:
a)  Se o atleta não venceu a corrida, então  a prova foi 

cancelada
b)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
c)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
d)  Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
e)  Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu 

a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que 
aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares –EBSERH, determina as regras 
para composição do Conselho de Administração. 
Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
a)  O Conselho de Administração é o órgão de orientação 

superior da EBSERH, sendo composto por 10 membros, 
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação

b)  O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência 
do Conselho, ainda que interinamente

c)  Dentre os membros que comporão o Conselho de 
Administração, quatro membros serão indicados pelo 
Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o 
Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas 
ausências e impedimentos

d)  Dentre as indicações realizadas um membro será 
indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, 
sendo reitor de universidade federal ou diretor de 
hospital universitário federal

e)  O prazo de gestão dos membros do Conselho de 
Administração será de três anos, contados a partir da 
data de publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período

17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 
determina que  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. Em seu art. 6º a legislação especifica quais 
são as instituições congêneres. Analise as alternativas 
abaixo e assinale a que aponta corretamente essa 
especificação.
a)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 

desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

b)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
desenvolvam atividades de ensino e de pesquisa na 
área da saúde e que prestem serviços no âmbito do 
Sistema Único de Saúde - SUS

c)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área 
da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema 
Único de Saúde - SUS

d)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições privadas que incentivem 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

e)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e 
que prestem serviços no âmbito nacional e internacional
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18) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – determina as competências 
da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência 
Executiva. Considerando as atribuições que lhe são 
determinadas, assinale a alternativa INCORRETA.
a)  Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-

Presidente Executivo, na preparação, na análise e no 
despacho do expediente

b)  Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo 
na preparação de documentos para apresentação 
em eventos internos e externos à EBSERH, com a 
participação da Coordenadoria de Comunicação Social, 
quando for necessário

c)  Manter em bom funcionamento a gestão interna do 
Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, 
quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu 
funcionamento, independentemente de articulação com 
os demais órgãos da Presidência

d)  Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões 
de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva, quando for necessário 

e)  Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência 
e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva

19) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas 
competências legais determina expressamente a 
sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em 
Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e 
Comissões e Comitês e especifica a composição de 
cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a 
alternativa INCORRETA.
a)  Comitê Gestor de Segurança da Informação e 

Comunicação
b)  Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas 

da Sede
c)  Comitê de Gestão de Riscos e Crises
d)  Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos 

Hospitais Universitários
e)  Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e 

Transparência 

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSERH – 
o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente 
e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho 
serão tomadas, respeitando o quórum expressamente 
determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta 
o quórum correto.
a)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 

maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria absoluta de seus membros

b)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria absoluta de seus membros

c)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria qualificada de seus membros

d)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria simples de seus membros

e)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 
maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria simples de seus membros

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante 
na organização do Sistema Único de Saúde. Um de 
seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu 
entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade 
de resposta às doenças emergentes e endemias. 
Considerando essas doenças, assinale a alternativa 
que contém aquela que não foi citada nessa prioridade 
pactuada:
a) Dengue
b) Tuberculose
c) Hanseníase
d) Malária
e) Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do 
Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta:
I. O texto da lei abrange 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.

II. O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as 
tecnologias provocam à saúde. 

III. O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos 
trabalhadores, de requerer ao órgão competente a 
interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o 
ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco 
iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas I e II são corretas
c) I, II e III são incorretas
d) Apenas I é correta
e) Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência é um dos princípios do 
SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: 
o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e 
serviços de saúde se inicia:
a) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família
b) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de 
Saúde

c) Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência 
ou Emergência apenas

d) Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos 
os serviços de Atenção psicossocial

e) Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente 
pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os 
determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, 
segundo seu nível de abrangência, desde uma camada 
mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: 
idade e sexo) até a camada mais distal, em que se 
situam:
a) Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da 

sociedade 
b) Redes sociais e comunitárias
c) Fatores étnicos e genéticos
d) Condições de vida e trabalho
e) Comportamento e os estilos de vida individuais
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25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional 
de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, 
instituições e movimentos organizados em número 
suficiente para compor o Conselho, a representação 
será:
a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
b) Definida pelo Poder Legislativo
c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, 

promovida de maneira ampla e democrática
d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em 

caráter temporário, no qual constam os prazos para que 
a representação seja substituída para aquela, prevista 
na Resolução 453 de 2012

e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) O Código de Ética do Psicólogo, em vigor do Brasil 
desde 2005, foi criado pautado no princípio geral de 
aproximar-se de um instrumento de reflexão para a 
categoria. Assinale a alternativa incorreta a respeito do 
atual Código de Ética do Psicólogo. 
a)  O processo de construção do atual Código ocorreu ao 

longo de três anos em todo o país, com a participação 
direta dos psicólogos, e aberto à sociedade

b)  Trata-se principalmente de um conjunto de normas a 
serem seguidas pelo psicólogo, que orienta a respeito 
da forma de atuação nas mais diversas práticas 
particulares do profissional

c)  Tem como missão assegurar, dentro de valores 
relevantes para a sociedade e para as práticas 
desenvolvidas, um padrão de conduta que fortaleça o 
reconhecimento social da categoria

d)  É o terceiro da profissão de psicólogo no Brasil, e foi 
criado a fim de responder ao contexto organizativo 
dos psicólogos, ao momento do país e ao estágio 
de desenvolvimento da Psicologia enquanto campo 
científico e profissional

e)  Em sua construção buscou-se contemplar a diversidade 
que configura o exercício da profissão e a crescente 
inserção do psicólogo em contextos institucionais e em 
equipes multiprofissionais

27) O psicólogo, no seu exercício profissional em empresa 
ou instituições públicas ou privadas, está sujeito às leis 
trabalhistas vigentes, sendo que uma delas é o direito 
do profissional de participar de greves e paralisações. 
Em relação a esta questão, o atual Código de Ética do 
Psicólogo orienta que:
a)  Apesar de ser um direito trabalhista, o psicólogo não 

deve aderir a greves ou paralisações uma vez que tal 
prática pode colocar em risco o atendimento prestado 
ao usuário

b)  O psicólogo poderá participar de curtas paralisações, 
porém não orienta a sua participação em greves

c)  Os psicólogos poderão participar de greves e 
paralisações, inclusive interrompendo atividades 
de emergência a fim de que tal atuação tenha mais 
visibilidade

d)  No caso da participação do psicólogo, deve haver prévia 
comunicação da paralisação aos usuários dos serviços 
atingidos pela mesma

e)  Não existe nenhuma orientação específica do Código 
de Ética do Psicólogo em vigor a respeito de greves ou 
paralisações

28) Em relação ao sigilo profissional do psicólogo que 
atende crianças e adolescentes, cabe a este, de acordo 
com o atual Código de Ética do Psicólogo, assinale a 
alternativa correta.
a)  Nunca depor em juízo a fim de não expor a intimidade 

dos menores
b)  Comunicar aos responsáveis todos os conteúdos 

relacionados aos atendimentos para se promoverem 
medidas em seu benefício

c)  Decidir pela quebra de sigilo em casos específicos, 
baseando sua decisão na busca do menor prejuízo

d)  Nunca realizar nenhum tipo de registro em documentos 
compartilhados com outros profissionais no caso de 
atendimento a crianças e adolescentes 

e)  Prestar todas as informações relacionadas ao caso 
quando em quebra de sigilo, inclusive apresentando 
conteúdos que complementam o caso, mesmo que não 
sejam estritamente necessários

29) As relações de trabalho em instituições de saúde 
podem favorecer o surgimento nos profissionais, de 
uma síndrome conhecida como burnout. Analise as 
afirmativas abaixo, dê valores Verdadeiro (V) ou Falso 
(F) a respeito da referida síndrome:
(  ) Caracteriza-se por uma situação de adoecimento 

caracterizada por uma tensão emocional crônica que 
afeta principalmente o campo profissional.

(  ) Podem ser consideradas medidas preventivas para o 
burnout o investimento no aperfeiçoamento profissional, 
o oferecimento de suporte social às equipas e o 
favorecimento de sua participação nas decisões.

(  ) Envolve os componentes da exaustão emocional, 
despersonalização, desumanização e comprometimento 
do exercício e da realização profissional devido ao 
esgotamento.

 A ordem correta de afirmações verdadeiras e falsas, de 
cima para baixo é
a)  V; V; V
b)  F; V; F
c)  V; V; F
d)  F; V; V
e)  V; F; V

30) Uma das correntes que estuda as interações e 
relações humanas na área da saúde é conhecida como 
humanização. Assinale a alternativa incorreta a respeito 
da humanização na área da saúde.
a)  Tem como uma de suas finalidades a promoção de 

relações humanas mais saudáveis nos espaços de 
saúde

b)  Refere-se à transformação dos modelos de atenção e 
de gestão nos serviços e sistemas de saúde, indicando 
a construção de novas e melhores interações entre 
usuários e trabalhadores, e destes entre si

c)  O trabalho de humanização deve acontecer através da 
comunicação entre gestores e trabalhadores da saúde 
apenas, sem que haja a inclusão dos usuários nos 
debates

d)  É orientada pelos princípios da transversalidade, 
da indissociabilidade entre atenção e gestão, e do 
protagonismo, corresponsabilidade, e autonomia dos 
sujeitos e coletivos

e)  Tem como uma de suas diretrizes a ambiência
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31) O trabalho em equipe num hospital geral envolve 
a participação de profissionais com formações 
variadas, que devem estar preparados para atender 
as mais diversas situações de saúde relacionadas 
ao acompanhamento de determinado paciente. Uma 
prática comum nesses espaços, em que a presença do 
psicólogo é requisitada para atender à solicitação de um 
médico em relação ao atendimento de um paciente que 
está sob seus cuidados numa enfermaria é conhecida 
como: 
a)  Rede de apoio
b)  Intermediação
c)  Seguimento ambulatorial
d)  Interconsulta médico-psicológica
e)  Triagem

32) O trabalho multiprofissional em saúde é uma prática 
cada vez mais constante, já que apresenta resultados 
positivos, culminando no atendimento integral do 
usuário. Entretanto, quando o psicólogo depara-se 
com um usuário do serviço de saúde que já esteja 
em seguimento sistematizado com outro profissional 
psicólogo, este poderá intervir na prestação dos 
serviços psicológicos, em algumas situações.
I. Quando informado expressamente, por qualquer uma 

das partes, da interrupção voluntária e definitiva do 
serviço.

II. Em caso de emergência ou risco ao usuário do serviço, 
sendo que nesta situação não existe a recomendação 
de que seja dada imediata ciência ao profissional que já 
realiza o acompanhamento.

III. Quando julgar que o trabalho do outro profissional não 
esteja auxiliando a pessoa atendida, sem que nesse 
caso seja necessário dar ciência ao outro profissional.

 De acordo com os preceitos éticos da profissão, 
pode(m) ser considerada(s) correta(s):
a)  II apenas
b)  I apenas
c)  III apenas
d)  I e II apenas
e)  I, II e III

33) Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna. O documento escrito produzido pelo psicólogo 
que certifica uma determinada situação ou estado 
psicológico, tendo como finalidade afirmar sobre as 
condições psicológicas de quem, por requerimento, o 
solicita, e que pode ter como finalidade justificar faltas 
ou impedimentos, solicitar afastamento ou dispensa, 
subsidiado na afirmação atestada do fato, ou justificar 
estar apto ou não para atividades específicas, após 
realização de um processo de avaliação psicológica, 
dentro do rigor técnico e ético é o (a) _________.
a)  Laudo
b)  Relatório
c)  Atestado
d)  Declaração
e)  Parecer

34) Em relação à guarda e às condições de guarda de 
documentos produzidos pelo psicólogo decorrentes de 
avaliação psicológica, assinale a alternativa incorreta 
de acordo com as recomendações vigentes:
a)  A guarda dos documentos escritos decorrentes de 

avaliação psicológica compreende os documentos finais 
da avaliação, não sendo necessário o arquivamento de 
todo o material que os fundamentou

b)  A responsabilidade pelos documentos escritos 
decorrentes de avaliação psicológica é tanto do 
psicólogo, quanto da instituição em que ocorreu a 
avaliação psicológica

c)  Os documentos escritos decorrentes de avaliação 
psicológica deverão ser guardados pelo prazo mínimo 
de 5 anos

d)  O prazo inicialmente estabelecido para guarda do 
material poderá ser ampliado nos casos previstos 
em lei, por determinação judicial, ou ainda em casos 
específicos em que seja necessária a manutenção da 
guarda por maior tempo

e)  Em caso de extinção de serviço psicológico, o destino 
dos documentos deverá seguir as orientações definidas 
no Código de Ética do Psicólogo

35) Assinale a alternativa que apresenta o tipo de entrevista 
que é fundamental para avaliar a gravidade de uma 
situação, e tem como objetivo principal avaliar a 
demanda do sujeito e fazer um encaminhamento, sendo 
geralmente utilizada em serviços de saúde pública ou 
em clínicas sociais, onde existe a procura contínua por 
uma diversidade de serviços psicológicos, e torna-se 
necessário avaliar a adequação da demanda em relação 
ao encaminhamento pretendido.
a)  Anamnese
b)  Devolutiva
c)  Sistêmica
d)  Triagem
e)  Motivacional

36) Na entrevista psicológica de abordagem psicanalítica 
estão presentes alguns fenômenos que devem ser 
entendidos pelo entrevistador, a fim de uma melhor 
elucidação do caso. Um desses fenômenos é conhecido 
dentro dessa linha teórica como transferência, 
caracterizado por:
a) Situação na qual o conteúdo apresentado pelo 

entrevistado mobiliza o entrevistador nos seus núcleos 
inconscientes, podendo gerar sentimentos de raiva, 
medo, piedade, carinho, ou repulsa

b)  Atualização de sentimentos, atitudes e condutas 
inconscientes, por parte do entrevistado, que 
correspondem a modelos que se estabeleceu no 
curso do desenvolvimento, especialmente na relação 
interpessoal com seu meio familiar

c)  Funcionamento do entrevistador, de acordo com 
etapas mais precoces do desenvolvimento, permitindo 
satisfação de necessidades mais primitivas, ou adoção 
de postura muito passiva diante da situação

d)  Fenômeno em que ocorre a abstração, por parte do 
entrevistador, da vivência afetiva em detrimento da 
lógica, em situações em que o contato com a situação 
real geraria muita angústia

e)  Não aceitação, por parte do entrevistador, de uma 
situação real que lhe é desagradável durante a entrevista, 
cuja finalidade consiste em afastar um evento gerador 
de angústia da percepção consciente
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37) A entrevista motivacional é uma técnica de entrevista 
comumente utilizada no tratamento e prevenção da 
dependência química. Assinale a alternativa que 
não é considerada uma característica da entrevista 
motivacional:
a)  Esta busca realizar uma avaliação através de uma escuta 

reflexiva e empática, em que o entrevistado sente que o 
entrevistador está presente, atento e compreendendo o 
que está sendo dito

b)  Este tipo de entrevista conduz o próprio entrevistado a 
assumir a responsabilidade pela mudança

c)  Considera que a motivação é um estado de prontidão 
para a mudança, que pode oscilar em determinados 
momentos e ser influenciada

d)  Nesse tipo de entrevista, o entrevistador, utilizando 
as ferramentas adequadas, pode ser um agente da 
motivação do paciente

e)  É uma forma de abordagem em que o profissional 
assume uma posição confrontadora frente às questões 
trazidas pelo entrevistado, que necessitam de alguma 
mudança, favorecendo assim o sucesso da intervenção

38) Assinale a alternativa que apresenta o conjunto de 
fenômenos fisiológicos, comportamentais e cognitivos 
que acontece quando o uso de uma substância 
psicoativa alcança prioridade na vida do indivíduo, e 
existe a presença de um forte desejo ou compulsão 
pelo consumo da substância, dificuldade em controlar 
seu uso quando iniciado, abandono de atividades e 
de interesses em favor do uso da substância com 
evidência de tolerância, persistência do uso a despeito 
de consequências nocivas, e sintomas de abstinência 
quando o uso cessa.
a)  Síndrome de dependência
b)  Intoxicação aguda
c)  Delirium tremens
d)  Intoxicação exógena
e)  Síndrome de abstinência

39) No tratamento da dependência química, o momento no 
qual o usuário sabe que o uso que faz de determinada 
substância psicoativa está exagerado e o avalia 
como prejudicial, mas, apesar de estar consciente do 
problema e achar que é necessário mudar a postura 
frente ao uso, ainda não está conseguindo agir nessa 
direção, é conhecido, de acordo com a literatura 
específica da área, como estágio de prontidão para a 
mudança chamado:
a)  Recaída
b)  Determinação
c)  Contemplação
d)  Manutenção
e)  Ação

40) A estratégia de cuidado utilizada no trabalho com 
usuários de álcool e outras drogas na perspectiva 
da lógica ampliada conhecida mundialmente como 
redução de danos, é um dos eixos norteadores da 
política do Ministério da Saúde para tratamento dessa 
população. Assinale a alternativa incorreta a respeito 
da estratégia de redução de danos no Brasil. 
a)  Oferece-se como um método vinculado à direção 

do tratamento, sendo que dentro dessa lógica, 
tratar significa aumentar o grau de liberdade, de co-
responsabilidade daquele que está se tratando

b)  Não prevê a abstinência como único objetivo a ser 
alcançado no tratamento

c)  Reconhece cada usuário em suas singularidades, e 
traça com ele estratégias que estão voltadas para a 
defesa de sua vida

d)  Tem como uma de suas práticas a disponibilização 
pelo serviço de saúde, de pequenas quantidades da 
substância utilizada ao usuário, de forma controlada, 
para que este gradualmente vá diminuindo o uso ou 
substituindo a substância utilizada por outra que cause 
menor dano

e)  No tratamento que tem por base a proposta de redução 
de danos, cabe ao profissional lidar com as diferentes 
possibilidades e escolhas que são feitas pelo paciente

41) Atualmente o suicídio é considerado um problema de 
saúde pública, e diversas estratégias são debatidas no 
Brasil e no mundo com vistas a sua prevenção.  Assinale 
a alternativa, de acordo com a literatura específica 
da área, que não corresponde a uma estratégia a 
ser adotada em termos de políticas públicas para a 
prevenção do suicídio:
a)  Divulgação responsável pela mídia
b)  Diminuição dos programas de prevenção ao suicídio em 

escolas
c)  Redução do acesso a meios letais
d)  Acesso a serviços de saúde mental
e)  Manutenção de estatísticas atualizadas sobre suicídio

42) São serviços de saúde públicos, abertos, comunitários, 
gratuitos, caracterizados por unidades de atendimento 
especializado, intensivo e diário aos portadores de 
sofrimento psíquico grave, que oferecem atendimento 
de saúde às pessoas com transtornos mentais severos 
e persistentes, realizando o acompanhamento clínico 
e a reinserção social destas pessoas através do 
acesso ao trabalho, lazer, exercício dos direitos civis 
e fortalecimento dos laços familiares e comunitários. 
Assinale a alternativa que apresenta do que se trata tal 
descrição:
a)  Hospital Psiquiátrico
b)  Unidade Básica de Saúde
c)  Comunidade Terapêutica
d)  Centro Comunitário
e)  Centro de Atenção Psicossocial
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43) Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta a respeito do Programa de Volta pra Casa: 
I. Dispõe sobre a regulamentação de auxílio-reabilitação 

psicossocial a pacientes que tenham permanecido em 
longas internações psiquiátricas.

II. Trata-se da criação de moradias inseridas na 
comunidade, destinadas a desinstitucionalização dos 
usuários dos serviços de saúde mental egressos de 
hospitais psiquiátricos e hospitais de custódia que tem 
como caráter fundamental tornar-se um espaço de 
moradia que garanta o convívio social, a reabilitação 
psicossocial e o resgate de cidadania do sujeito, sempre 
vinculadas a rede pública de serviços de saúde.

III. O objetivo deste programa é contribuir efetivamente para 
o processo de inserção social das pessoas acometidas 
por transtornos mentais e com uma longa internação 
psiquiátrica, incentivando a organização de uma rede 
ampla e diversificada de recursos assistenciais e de 
cuidados, facilitadora do convívio social, capaz de 
assegurar o bem-estar global e estimular o exercício 
pleno de seus direitos civis, políticos e de cidadania.

 Assinale a alternativa correta:
a) Somente I e III estão corretas
b)  Somente II e III estão corretas
c)  Somente I está correta
d)  Somente II está correta
e)  I, II e III estão corretas

44) O atendimento de pacientes em grupo tem aumentado 
consideravelmente por ter uma série de aspectos 
positivos, inclusive na área da saúde mental. Em 
relação aos grupos informativos, assinale a alternativa 
incorreta:
a)  O foco explora o fator terapêutico representado pelo 

oferecimento de informações sobre o problema atual 
b)  O profissional esclarece dúvidas e realidades, 

contribuindo para dissipar fantasias e a redução das 
ansiedades do paciente

c)  O fator terapêutico da catarse é um objetivo sempre 
presente

d)  O falar da doença ou de alguma questão pouco 
conhecida para o grupo é sempre uma meta terapêutica, 
pois inclui as fantasias e as concepções sobre a doença 
que o paciente pode ter dificuldade para questionar

e)  O profissional necessariamente deve ter uma postura 
neutra na condução do grupo, não cabendo a ele 
transmitir nenhuma informação a respeito do problema 
vivenciado pelos integrantes do grupo

45) A teoria desenvolvida por Lourau e Lapassade é uma 
abordagem que busca a transformação das instituições 
pelas práticas e discursos dos seus sujeitos, a partir 
de uma análise sustentada pelo coletivo, que assume 
a tarefa de pesquisar, questionar e analisar a história, 
os objetivos, a estrutura e o funcionamento da 
organização, além dos dispositivos, práticas e agentes 
grupais. Chegou ao Brasil na década de 70 a partir 
de alguns departamentos e grupos de pesquisa de 
universidades brasileiras e de outras organizações, 
congregando os mais diferentes tipos de profissionais. 
A descrição acima se trata da (o):
a)  Behaviorismo radical
b)  Gestalt Terapia 
c)  Teoria Sistêmica
d)  Análise Institucional
e)  Psicanálise

46) Assinale a alternativa que contenha somente as 
tendências que moldaram a psicologia da saúde na 
década de 70, transformando-a num campo de estudo 
distinto, com seus próprios objetivos e focos.
a)  Aumento da expectativa de vida; e diminuição dos 

custos dos tratamentos de saúde
b)  Aumento dos custos dos tratamentos de saúde; e 

necessidade de manter o modelo biomédico como 
principal modelo em saúde

c)  Diminuição da expectativa de vida; surgimentos dos 
transtornos relacionados ao estilo de vida

d)  Diminuição dos custos dos tratamentos de saúde; e 
diminuição da expectativa de vida

e)  Necessidade de superar o modelo biomédico; e 
surgimentos dos transtornos relacionados ao estilo de 
vida

47) Desde seu reconhecimento enquanto ciência, a 
Psicologia estabeleceu-se a partir de diferentes 
abordagens e áreas de estudos, dentre elas a Psicologia 
da Saúde. Analise as afirmativas abaixo, dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F) em relação à Psicologia da 
Saúde.
(  ) É a área de atuação do psicólogo restrita a ambientes 

hospitalares e a centros de saúde, não compreendendo 
os programas que venham a enfocar a saúde coletiva 
já que esta corresponde a outra área de atuação 
específica.

(  ) É o subcampo da psicologia que diz respeito ao 
aprimoramento da saúde e à prevenção e tratamento 
de doença por meio de princípios psicológicos básicos.

(  ) Tem como um de seus objetivos promover políticas 
públicas e o aprimoramento do sistema de saúde 
pública.

 A ordem correta de afirmações verdadeiras e falsas, de 
cima para baixo é:
a)  V, V, F
b)  V, F, F
c)  F, V, V
d)  F, F, V
e)  F, V, F

48) A educação em saúde faz parte das atribuições do 
Sistema Único de Saúde (SUS), que é responsável 
por ordenar a formação na área da saúde. Assinale a 
alternativa incorreta em relação à educação permanente 
em saúde.
a) As demandas para a capacitação se definem somente 

a partir de uma lista de necessidades individuais de 
atualização, ou das orientações dos níveis centrais 

b)  Pode ser entendida como aprendizagem- trabalho
c)  Acontece no cotidiano das pessoas e das organizações
d)  Apresenta-se como uma proposta de ação estratégica 

capaz de contribuir para a transformação dos processos 
formativos, das práticas pedagógicas e de saúde e para 
a organização dos serviços

e)  Empreende um trabalho articulado entre o sistema 
de saúde, em suas várias esferas de gestão, e as 
instituições formadoras
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49) Os pólos de educação permanente em saúde 
funcionam como a parte do Sistema Único de Saúde 
(SUS) responsável pela mudança tanto das práticas 
de saúde, quanto das ações de educação na saúde. 
Podem participar dos pólos de educação permanente 
em saúde: 
I. Trabalhadores da saúde.
II. Gestores municipais e estaduais de saúde. 
III. Instituições de ensino com cursos na área da saúde.

 Estão corretas as afirmativas:
a)  I e III apenas
b)  I, II e III
c)  I apenas
d)  II apenas
e)  III apenas

50) A avaliação de programas e serviços em saúde 
configura-se como uma das etapas fundamentais para 
a revisão e reorientação das trajetórias percorridas 
na execução das ações de saúde no Sistema Único 
de Saúde (SUS), uma vez que o acesso a resultados 
avaliativos é uma ferramenta imprescindível na 
incorporação do planejamento para o aperfeiçoamento 
do Sistema. Assinale a alternativa que não pode ser 
considerada como um dos objetivos do Programa 
Nacional de Avaliação de Serviços de Saúde do SUS.
a) Aferir a satisfação dos usuários do SUS nos 

estabelecimentos avaliados
b)  Incorporar indicadores que meçam o resultado da 

assistência prestada pelos estabelecimentos avaliados
c)  Consolidar o processo de avaliações sistemáticas dos 

estabelecimentos de atenção especializada em saúde, 
somente em unidades ambulatoriais

d)  Incentivar a cultura avaliativa em estabelecimentos de 
saúde do SUS

e)  Conhecer o perfil da gestão dos estabelecimentos de 
atenção especializada avaliados


