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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

A BELEZA E A ARTE NÃO CONSTITUEM 
NENHUMA GARANTIA MORAL

Contardo Calligaris

Gostei muito de “Francofonia”, de Aleksandr 
Sokurov. Um jeito de resumir o filme é este: nossa 
civilização é um navio cargueiro avançando num 
mar hostil, levando contêineres repletos dos 
objetos expostos nos grandes museus do mundo. 
Será que o esplendor do passado facilita nossa 
navegação pela tempestade de cada dia? Será que, 
carregados de tantas coisas que nos parecem belas, 
seremos capazes de produzir menos feiura? Ou, 
ao contrário, os restos do passado tornam nosso 
navio menos estável, de forma que se precisará 
jogar algo ao mar para evitar o naufrágio?

Essa discussão já aconteceu. Na França de 
1792, em plena Revolução, a Assembleia emitiu 
um decreto pelo qual não era admissível expor o 
povo francês à visão de “monumentos elevados 
ao orgulho, ao preconceito e à tirania” – melhor 
seria destruí-los. Nascia assim o dito vandalismo 
revolucionário – que continua. 

Os guardas vermelhos da Revolução Cultural 
devastaram os monumentos históricos da China. 
O Talibã destruiu os Budas de Bamiyan (séculos 4 
e 5). Em Palmira, Síria, o Estado Islâmico destruiu 
os restos do templo de Bel (de quase 2.000 anos 
atrás). A ideia é a seguinte: se preservarmos os 
monumentos das antigas ideias, nunca teremos a 
força de nos inventarmos de maneira radicalmente 
livre.

Na mesma Assembleia francesa de 1792, 
também surgiu a ideia de que não era preciso 
destruir as obras, elas podiam ser conservadas 
como patrimônio “artístico” ou “cultural” – ou seja, 
esquecendo sua significação religiosa, política e 
ideológica.

Sentado no escuro do cinema, penso que 
nós não somos o navio, somos os contêineres 
que ele carrega: um emaranhado de esperanças, 
saberes, intuições, dúvidas, lamentos, heranças, 
obrigações e gostos. Tudo dito belamente: talvez 
o belo artístico surja quando alguém consegue 
sintetizar a nossa complexidade num enigma, 
como o sorriso de “Mona Lisa”.

Os vândalos dirão que a arte não tem o poder 
de redimir ou apagar a ignomínia moral. Eles têm 

razão: a estátua de um deus sanguinário pode 
ser bela sem ser verdadeira nem boa. Será que é 
possível apreciá-la sem riscos morais?

Não sei bem o que é o belo e o que é arte. Mas, 
certamente, nenhum dos dois garante nada.

Por exemplo, gosto muito de um quadro 
de Arnold Böcklin, “A Ilha dos Mortos”, obra 
imensamente popular entre o século 19 e 20, que 
me evoca o cemitério de Veneza, que é, justamente, 
uma ilha, San Michele. Agora, Hitler tinha, em sua 
coleção particular, a terceira versão de “A Ilha 
dos Mortos”, a melhor entre as cinco que Böcklin 
pintou. Essa proximidade com Hitler só não me 
atormenta porque “A Ilha dos Mortos” era também 
um dos quadros preferidos de Freud (que chegou 
a sonhar com ele).

Outro exemplo: Hitler pintava, sobretudo 
aquarelas, que retratam edifícios austeros e 
solitários, e que não são ruins; talvez comprasse 
uma, se me fosse oferecida por um jovem artista 
pelas ruas de Viena. Para mim, as aquarelas de 
Hitler são melhores do que as de Churchill. Pela pior 
razão: há, nelas, uma espécie de pressentimento 
trágico de que o mundo se dirigia para um banho 
de sangue.

É uma pena a arte não ser um critério moral. 
Seria fácil se as pessoas que desprezamos 
tivessem gostos estéticos opostos aos nossos. 
Mas, nada feito.

Os nazistas queimavam a “arte degenerada”, mas 
só da boca para fora. Na privacidade de suas casas, 
eles penduraram milhares de obras “degeneradas” 
que tinham pretensamente destruído. Em 
Auschwitz, nas festinhas clandestinas só para 
SS, os nazistas pediam que a banda dos presos 
tocasse suingue e jazz – oficialmente proibidos.

Para Sokurov, o museu dos museus é o Louvre. 
Para mim, sempre foi a Accademia, em Veneza. 
A cada vez que volto para lá, desde a infância, 
medito na frente de três quadros, um dos quais 
é “A Tempestade”, do Giorgione. Com o tempo, 
o maior enigma do quadro se tornou, para mim, a 
paisagem de fundo, deserta e inquietante. Pintado 
em 1508, “A Tempestade” inaugura dois séculos 
que produziram mais beleza do que qualquer outro 
período de nossa história. Mas aquele fundo, mais 
tétrico que uma aquarela de Hitler, lembra-me que 
os dois séculos da beleza também foram um triunfo 
de guerra, peste e morte – Europa afora.

É isto mesmo: infelizmente, a arte não salva. 

Texto adaptado de: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/contardocalli-
garis/2016/08/1806530-a-beleza-e-a-arte-nao-constituem-nenhuma-ga-

rantia-moral.shtml
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1. No texto apresentado, evidencia-se que
(A)		 como	a	arte	não	se	constitui	enquanto	um	critério	

de	separação	em	relação	a	uma	moral	boa	e	uma	
ruim,	é	correto	o	posicionamento	defendido	pelo	
decreto	emitido	na	França	em	1792	que	impunha	
a	destruição	de	monumentos	construídos	sobre	
ideais	moralmente	ruins.	

(B)		 a	 beleza	 humana	 não	 constitui	 uma	 garantia	
de	moral,	 o	 que	 se	 comprova	 facilmente	 pelos	
inúmeros	 exemplos	 de	 vandalismos	 e	 tiranias	
praticadas	por	pessoas	que	foram	consideradas	
esteticamente	 belas,	 como	 é	 o	 caso	 de	
Hitler.		

(C)		 apesar	 de	 a	 arte	 e	 a	 beleza	 não	 constituírem	
uma	 garantia	 de	 moral	 é	 possível	 por	 meio	
dos	 gostos	 estéticos	 opostos	 separar	 pessoas	
constituídas	de	concepções	morais	diferentes.

(D)		 a	 arte	 e	 a	 beleza	 que	 não	 constituem	 uma	
garantia	de	moral	são	aquelas	expressas	apenas	
em	obras	pictóricas,	como	no	quadro	“A	Ilha	dos	
Mortos”	e	nas	pinturas	de	Hitler.

(E)		 a	 arte	 não	 se	 constitui	 enquanto	 um	 critério	
de	 separação	 em	 relação	 a	 uma	 moral	 boa	
ou	 ruim.	 Por	 esse	 motivo,	 ao	 legado	 artístico	
que	 recebemos	 historicamente,	 podem	 estar	
atreladas	 condutas	 de	 orgulho,	 preconceito	 e	
tirania.

   
 
2. Considerando as informações contidas no 

texto, é correto afirmar que pela expressão 
“vandalismo revolucionário” compreende-se 

(A)		 o	 movimento	 que,	 inicialmente,	 consistia	 em	
jogar	ao	mar	os	restos	artísticos	do	passado	que	
tornam	o	navio	menos	estável	e	que	poderiam	
causar	seu	naufrágio.

(B)		 o	 movimento	 isolado	 de	 devastação	 de	
monumentos	históricos	chineses	pelos	guardas	
vermelhos	durante	a	Revolução	cultural.

(C)		 o	 movimento,	 iniciado	 na	 França	 durante	 a	
Revolução,	 que	 preferia	 destruir	 monumentos	
cuja	 origem	 estivesse	 atrelada	 a	 orgulho,	
preconceito	e	tirania	a	expor	sua	visão	ao	povo	
francês.

(D)		 o	movimento	específico	de	destruição	dos	Budas	
de	Bamiyan,	dos	séculos	4	e	5,	e	de	destruição		
dos	 restos	 do	 Templo	 de	 Bel,	 de	 quase	 2.000	
anos,	praticados,	respectivamente	pelo	Talibã	e	
pelo	estado	Islâmico.

(E)		 todo	 ato	 de	 destruição	 ocasionado	 por	
movimentos	terroristas	com	objetivo	de	demolir	
símbolos	de	uma	cultura	considerada	inimiga.

 

3. A expressão “Essa proximidade com Hitler 
[...]” e o advérbio destacado no trecho “A 
cada vez que volto para lá [...]” referem-se, 
respectivamente,

(A)		 ao	fato	de	o	autor	do	texto	compartilhar	o	gosto	
pela	obra	 “A	 ilha	dos	mortos”,	 do	pintor	Arnold	
Böcklin,	com	Hitler	e	à	Accademia	em	Veneza.

(B)		 ao	fato	de	o	autor	do	texto	gostar	das	aquarelas	
que	foram	pintadas	por	Hitler,	uma	vez	que	elas	
evocam	um	sentimento	trágico,	e	ao	Museu	do	
Louvre.	

(C)		 ao	fato	de	Hitler	e	Freud	compartilharem	o	gosto	
pela	obra	 “A	 ilha	dos	mortos”,	 do	pintor	Arnold	
Böcklin,	 uma	 vez	 que	 o	 primeiro	 tinha	 em	 sua	
coleção	 particular	 uma	 versão	 do	 quadro	 e	 o	
segundo	chegou	a	sonhar	com	ele	e	à	Accademia	
em Veneza.

(D)		 ao	fato	de	o	autor	do	texto,	assim	como	Freud,	
também	sonhar	com	a	obra	“A	ilha	dos	mortos”,	
do	 pintor	Arnold	Böcklin,	 cuja	 a	melhor	 versão	
pertenceu	a	Hitler	e	ao	Museu	do	Louvre.

(E)		 ao	 fato	 de	 o	 autor	 do	 texto,	 além	 compartilhar	
o	gosto	pela	obra	“A	ilha	dos	mortos”,	do	pintor	
Arnold	 Böcklin,	 com	 Hitler,	 ter	 comprado	 uma	
aquarela	do	líder	nazista	oferecida	por	um	jovem	
artista	em	Viena	e	à	Accademia	em	Veneza.

  

4. Em relação às palavras “feiura”, “admissível”, 
“complexidade” e “ideológica” , retiradas do 
texto, assinale a alternativa que apresenta a 
correta divisão silábica delas.

(A)		 fei.u.ra	 –	 ad.mi.ssí.vel	 –	 com.plex.i.da.de	 –	
i.de.o.ló.gi.ca.	

(B)		 fe.iu.ra	 –	 ad.mis.sí.vel	 –	 com.ple.xi.da.de	 –	
i.de.o.ló.gi.ca.	

(C)		 fei.u.ra	–	ad.mi.ssí.vel	–	com.ple.xi.da.de	–	i.deo.
ló.gi.ca.	

(D)		 fei.u.ra	 –	 ad.mis.sí.vel	 –	 com.ple.xi.da.de	 –	
i.de.o.ló.gi.ca.	

(E)		 fe.iu.ra	–	ad.mis.sí.vel	–	com.plex.i.da.de	–	i.deo.
ló.gica.

5. A acentuação das palavras “artístico”, 
“admissível” e “alguém”, retiradas do texto,  
justifica-se, respectivamente, conforme as 
regras de acentuação das palavras da língua 
portuguesa, pois 

(A)		 marcam-se	com	acento	agudo	todas	as	palavras	
proparoxítonas,	com	acento	agudo	as	palavras	
paroxítonas	 cuja	 sílaba	 tônica	 tenha	 as	 vogais	
i e a	e	com	acento	agudo	as	palavras	oxítonas	
terminadas em em. 

(B)	 marca-se	com	acento	agudo	a	vogal	i da	sílaba	
tônica	das	palavras	proparoxítonas,	com	acento	
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agudo	 a	 vogal	 i	 das	 palavras	 paroxítonas	
terminadas em l	e	com	acento	agudo	a	vogal	e 
da terminação em	das	palavras	oxítonas.

(C)		 marcam-se	 com	 acento	 agudo	 as	 palavras	
paroxítonas	 cuja	 sílaba	 tônica	 tenha	 a	 vogal	
i,	 com	 acento	 agudo	 a	 vogal	 da	 sílaba	 tônica	
das	palavras	proparoxítonas	terminadas	em	 l e 
todas	as	palavras	oxítonas	que	tenham	a	vogal	
e na	última	sílaba.

(D)		 marcam-se	com	acento	agudo	as	vogais	i e e das 
palavras	em	língua	portuguesa	sempre	que	elas	
estiverem	na	sílaba	tônica,	 independentemente	
de	 tratar-se	 de	 uma	 proparoxítona,	 paroxítona	
ou	oxítona.

(E)		 marcam-se	 com	 acento	 agudo	 a	 vogal	 i das 
palavras	 proparoxítonas	 que	 não	 sejam	
terminadas	 em	 ditongo,	 com	 acento	 agudo	 as	
palavras	 paroxítonas	 que	 têm	 na	 penúltima	
sílaba	a	vogal	 i seguida	das	consoantes	v ou	f,	
como em hífen,	e	com	acento	agudo	as	oxítonas	
terminadas em em ou	ens. 

6. Nos trechos “Os guardas vermelhos 
da Revolução Cultural devastaram os 
monumentos históricos da China.”, “Sentado 
no escuro do cinema, penso que nós não 
somos o navio, somos os contêineres que 
ele carrega [...]” e “Será que, carregados 
de tantas coisas que nos parecem belas, 
seremos capazes de produzir menos feiura?”, 
em relação às palavras em destaque, é 
correto afirmar que

(A)		 há	ditongo	em	contêineres e feiura,	há	encontro	
consonantal	 em	vermelhos,	China e sentado e 
há	dígrafo	em	produzir.

(B)		 há	 ditongo	 crescente	 em	 contêineres e feiura,	
dígrafo	 em	 vermelhos e China e encontro 
consonantal	em	sentado e produzir.

(C)		 há	 ditongo	 decrescente	 em	 contêineres,	
dígrafo	 em	 vermelhos,	 China e sentado,	
encontro	 consonantal	 em	 produzir	 e	 hiato	 em	
feiura.  

(D)		 há	 hiato	 em	 contêineres e feiura,	 dígrafo	
em vermelhos, China e produzir e encontro 
consonantal	em	sentado.

(E)		 há	 tritongo	 em	 feiura,	 ditongo	 decrescente	 em	
contêineres,	 dígrafo	 em	 vermelhos,	 China e 
encontro	consonantal	em	sentado e produzir.

7. Em relação aos termos destacados no 
seguinte excerto, retirado do texto, “Tudo 
dito belamente: talvez o belo artístico surja 
quando alguém consegue sintetizar a nossa 
complexidade num enigma, como o sorriso 

de ‘Mona Lisa.’”,  é correto afirmar que, 
nesse contexto,

(A)		 tanto	 belamente	 quanto	 quando pertencem	 a	
classes	 de	 palavras	 que	 não	 possuem	 flexão	
de	 gênero	 ou	 número	 e	 belo trata-se	 de	 um	
substantivo.

(B)		 belamente é	um	advérbio	de	modo,	quando uma	
conjunção	temporal	e	belo	um	adjetivo.	

(C)		 belamente	 é	 um	 substantivo,	 quando	 é	 uma	
palavra	 invariável	 e	 belo	 está	 no	 masculino	
singular.		

(D)		 tanto	 belamente quanto	 belo	 são	 adjetivos	
qualificadores	 e	 quando é	 uma	 conjunção	
temporal.

(E)		 tanto	quando quanto	belo estão	flexionados	no	
masculino	singular	e	belamente	pertence	a	uma	
classe	de	palavras	invariáveis.

8. Assinale a alternativa correta acerca dos 
excertos retirados do texto e comentados a 
seguir.

(A)		 Em	 relação	 ao	 trecho	 “Sentado	 no	 escuro	 do	
cinema,	 penso	 que	 nós	 não	 somos	 o	 navio,	
somos	os	contêineres	que	ele	carrega	 [...]”,	os	
verbos	destacados	estão	conjugados	na	primeira	
pessoa	 do	 plural	 e	 são	 complementados	 por	
objetos	 diretos,	 respectivamente,	 o navio e os 
contêineres.

(B)		 Em	relação	ao	 trecho	 “Os	nazistas	queimavam 
a	‘arte	degenerada’,	mas	só	da	boca	para	fora.”	
o	verbo	destacado	está	no	plural,	pois	concorda	
com	 um	 sujeito	 composto	 e	 o	mas trata-se	 de	
uma	conjunção	adversativa.	

(C)		 Em	 relação	ao	 trecho	 “Para	Sokurov,	 o	museu	
dos	museus	é	o	Louvre.	Para	mim,	sempre	 foi	
a	 Accademia,	 em	 Veneza.”,	 ambos	 os	 termos	
destacados	 tratam-se	 de	 conjunções	 que	
introduzem	uma	noção	de	finalidade.

(D)		 Em	 relação	 ao	 trecho	 “[...]	 há,	 nelas,	 uma	
espécie	 de	 pressentimento	 trágico	 de	 que	 o	
mundo	se	dirigia	para	um	banho	de	sangue.”,	o	
verbo	destacado	não	possui	sujeito	e	nelas trata-
se	de	uma	contração	entre	a	preposição	em e 
o	pronome	pessoal	elas	e	indica	uma	noção	de	
posição.	

(E)		 Em	 relação	 ao	 trecho	 “Pintado	 em	 1508,	
‘A	 Tempestade’	 inaugura	 dois	 séculos	 que	
produziram	mais	beleza	do	que	qualquer	outro	
período	de	nossa	história.”,	 o	 verbo	destacado	
deveria	estar	conjugado	no	plural	para	concordar	
com	a	expressão	“dois	séculos”,	 fato	que	pode	
ser	comprovado	pela	transformação	para	a	voz	
passiva,	 assim,	 “dois	 séculos	 são	 inaugurados	
por	‘A	Tempestade’”.
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9. Em relação às afirmações a seguir, assinale  
a alternativa correta.

(A)		 Em	 “[...]	 se	 preservarmos	 os	monumentos	 das	
antigas	 ideias,	 nunca	 teremos	 a	 força	 de	 nos	
inventarmos	 de	 maneira	 radicalmente	 livre.”,	
o	 pronome	 destacado	 evidencia	 um	 sujeito	
indeterminado.

(B)		 Em	 “Os	 guardas	 vermelhos	 da	 Revolução	
Cultural	devastaram	 os	monumentos	históricos	
da	China.”,	o	verbo	destacado	é	transitivo	direto	
e	indireto,	por	isso	recebe	tanto	complemento	de	
objeto	direto	quanto	de	objeto	indireto.

(C)		 Em	 	 “Os	 vândalos	dirão que a arte não tem o 
poder	de	redimir	ou	apagar	a	ignomínia	moral.”,	
os	 termos	 destacados	 são,	 respectivamente,	
verbo	bitransitivo	e	pronome	relativo.

(D)		 Em	 “É	 uma	 pena a arte não ser um	 critério	
moral.”,	 as	 expressões	 destacadas	 são,	
respectivamente,	complemento	de	objeto	direto	
e	predicativo	do	sujeito.

(E)		 Em		“A	beleza	e	a	arte	não	constituem	nenhuma	
garantia	 moral”,	 há	 um	 sujeito	 composto	 que	
justifica	o	verbo	 transitivo	direto,	em	destaque,	
estar	no	plural.

10. Em relação aos pronomes destacados 
em “[...] a Assembleia emitiu um decreto 
pelo qual não era admissível expor o povo 
francês à visão de ‘monumentos elevados ao 
orgulho, ao preconceito e à tirania’ – melhor 
seria destruí-los.” e em “Será que é possível 
apreciá-la sem riscos morais?”, é correto 
afirmar que

(A)		 ambos	estão	em	posição	proclítica.
(B)		 ambos	referenciam	o	objeto	direto	do	verbo	ao	

qual	se	anexam.
(C)		 poderiam	ser	substituídos,	respectivamente,	por	

lhes e lhe.
(D)		 ambos	referenciam	o	objeto	indireto	do	verbo	ao	

qual	se	anexam.
(E)		 ambos	 poderiam	 ser	 retirados	 do	 texto	 sem	

prejuízos	 sintáticos	 e	 para	 a	 compreensão	
deste.

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 O

11. Do ponto de vista lógico, a palavra que 
completa a sequência  (PACATA, PERENE, 
PIRIRI, _____, PURUCU) é

(A)	 POCOTO.
(B)	 PINHATA.
(C)	 POLENTA.
(D)	 PEDAÇO.
(E)	 PARANÁ.

12. Um grupo com 360 pessoas disputava um 
campeonato. Sabe-se que, na primeira 
fase, foram eliminados dois terços do total 
de competidores. Na segunda fase, foram 
eliminados três quartos dos remanescentes. 
Após a terceira fase, apenas um décimo dos 
que ainda disputavam passaram de fase. 
Assim, após a terceira fase, ainda restam

(A)	 2.
(B)	 3.
(C)	 4.
(D)	 5.
(E)	 6.
 

13. Em uma estação de metrô, 20% dos 
passageiros embarcam no sentido centro 
e os 4500 restantes embarcam em outros 
sentidos. O total de passageiros citados é

(A)	 5000.
(B)	 5200.
(C)	 5500.
(D)	 5625.
(E)	 5700.

14. Se a proposição “João é mais velho que 
Paulo” é falsa, então podemos afirmar com 
certeza que

(A)	 “João	é	mais	novo	que	Paulo”.
(B)	 “João	tem	a	mesma	idade	que	Paulo”.
(C)	 “Paulo	é	mais	velho	que	João”.
(D)	 “Paulo	é	mais	novo	que	João”.
(E)	 “João	não	é	mais	velho	que	Paulo”.

www.pciconcursos.com.br



7 Psicólogo - Área Hospitalar

15. Em um truque de mágica, sabe-se que: se 
o número der certo, o ilusionista aparecerá 
livre das correntes. Se o truque der errado, 
o ilusionista corre sério perigo. Caso o 
ilusionista corra sério perigo, os bombeiros 
devem, obrigatoriamente, invadir o palco. Se 
os bombeiros invadirem o palco, o público 
se assustará. Caso o público se assuste, o 
número será censurado. Ora, sabemos que 
os bombeiros não invadiram o palco, então, 
certamente,

(A)	 o	truque	não	foi	realizado.
(B)	 o	ilusionista	corre	sério	perigo.
(C)	 o	ilusionista	apareceu	livre	das	correntes.
(D)	 o	público	se	assustou.
(E)	 o	número	foi	censurado.

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

16. De acordo com o Regimento Interno da 
EBSERH, estabelecer estratégias com o 
objetivo de avaliar a legalidade e acompanhar 
os resultados da gestão orçamentária, 
financeira, patrimonial e de recursos 
humanos da Sede e filiais compete

(A)	 ao	Conselho	de	Gestão	Orçamentária.
(B)	 ao	Conselho	Fiscal.
(C)	 à	Direção	Executiva.
(D)	 ao	Conselho	Consultivo.
(E)	 à	Auditoria	Interna.
 

17. Segundo o disposto no Regimento Interno 
da EBSERH, é competência da Diretoria 
Executiva 

(A)	 analisar,	ao	menos	trimestralmente,	o	balancete	
e	demais	demonstrações	financeiras,	elaboradas	
periodicamente	pela	EBSERH.

(B)	 autorizar	a	aquisição,	alienação	e	oneração	de	
bens	móveis,	exceto	valores	mobiliários.

(C)	 propor	 linhas	 de	 ação,	 programas,	 estudos,	
projetos,	formas	de	atuação	ou	outras	medidas,	
para	que	a	EBSERH	atinja	os	objetivos	para	os	
quais	foi	criada.

(D)	 definir	 estratégias	 para	 a	 execução	 de	 ações	
de	 controle	 nas	 entidades	 públicas	 e	 privadas	
contratadas	pela	Sede	e	filiais.

(E)	 opinar	 sobre	 a	 modificação	 do	 capital	
social,	 orçamento,	 planos	 de	 investimento,	
transformação,	incorporação,	fusão	ou	cisão.

 

18. De acordo com o estabelecido no Regimento 
Interno da EBSERH, constitui um órgão 
diretamente vinculado à Diretoria Vice-
Presidência Executiva a

(A)	 Coordenadoria	de	Gestão	Estratégica.
(B)	 Assessoria	Técnica-Parlamentar.
(C)	 Coordenadoria	de	Formação	Profissional.
(D)		 Ouvidoria-Geral.
(E)	 Coordenadoria	 de	 Pesquisa	 e	 Inovação	

Tecnológica.

19. Em relação à personalidade jurídica, à 
vinculação e ao prazo de duração da EBSERH, 
assinale a alternativa correta de acordo com 
o que estabelece a Lei 12.550/2011.

(A)	 Tem	personalidade	jurídica	de	direito	privado,	é	
vinculada	ao	Ministério	da	Saúde	e	tem	prazo	de	
duração	de	20	anos.

(B)	 Tem	 personalidade	 jurídica	 de	 direito	 público,	
é	 vinculada	 ao	 Ministério	 da	 Educação	 e	 tem	
prazo	de	duração	indeterminado.

(C)	 Tem	 personalidade	 jurídica	 de	 direito	 privado,	
é	 vinculada	 ao	 Ministério	 da	 Educação	 e	 tem	
prazo	de	duração	indeterminado.

(D)		 Tem	personalidade	jurídica	de	direito	público,	é	
vinculada	ao	Ministério	da	Saúde	e	tem	prazo	de	
duração	de	20	anos.

(E)	 Tem	personalidade	jurídica	de	direito	privado,	é	
vinculada	ao	Ministério	da	Saúde	e	tem	prazo	de	
duração	indeterminado.

20. De acordo com o que estabelece o Decreto 
7.661/2011, o órgão de orientação superior 
da EBSERH, composto por nove membros, 
nomeados pelo Ministro de Estado da 
Educação, é

(A)	 a	Diretoria	Executiva.
(B)	 o	Conselho	Fiscal.
(C)	 a	Auditoria	Interna.
(D)	 a	Presidência.
(E)	 o	Conselho	de	Administração.
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

21. De acordo com a quarta diretriz da resolução 
n° 453/2012, assinale a alternativa correta 
sobre a estrutura e o funcionamento dos 
conselhos de saúde.

(A)	 O	 Conselho	 de	 Saúde	 contará	 com	 uma	
secretaria-executiva	 coordenada	 por	 pessoa	
preparada	 para	 a	 função,	 para	 o	 suporte	
técnico,	 administrativo	 e	 jurídico,	 subordinada	
ao	 Presidente	 da	 República,	 que	 definirá	 sua	
estrutura	e	dimensão.

(B)	 Qualquer	 alteração	 na	 organização	 dos	
Conselhos	 de	 Saúde	 preservará	 o	 que	 está	
garantido	em	lei	e	deve	ser	proposta	pelo	próprio	
Conselho	 e	 votada	 em	 reunião	 plenária,	 com	
quórum	 qualificado,	 para	 depois	 ser	 alterada	
em	 seu	Regimento	 Interno	 e	 homologada	 pelo	
gestor	da	esfera	correspondente.

(C)	 A	 cada	 bimestre,	 deverá	 constar	 dos	 itens	
da	 pauta	 o	 pronunciamento	 do	 gestor,	 das	
respectivas	esferas	 de	governo,	 para	 que	 faça	
a	 prestação	 de	 contas,	 em	 relatório	 genérico,	
sobre	 andamento	 do	 plano	 de	 saúde,	 agenda	
da	saúde	pactuada,	 relatório	de	gestão,	dados	
sobre	 o	montante	 e	 a	 forma	 de	 aplicação	 dos	
recursos,	 as	 auditorias	 iniciadas	 e	 concluídas	
no	período,	bem	como	a	produção	e	a	oferta	de	
serviços	na	rede	assistencial	própria,	contratada	
ou	 conveniada,	 de	 acordo	 com	 o	 art.	 12	 da	
Lei	 n°	 8.689/93	 e	 com	a	 Lei	Complementar	 n°	
141/2012.	

(D)	 Acompanha	 e	 controla	 a	 atuação	 do	 setor	
privado	credenciado	mediante	licitação	na	área	
de	saúde,	no	entanto	é	vedado	ao	conselho	da	
saúde	aprovar	a	proposta	orçamentária	anual	da	
saúde,	competência	do	Ministro	da	Saúde.

(E)	 O	conselho	de	Saúde	não	decidirá	sobre	o	seu	
orçamento,	pois	não	é	dotado	de	autonomia.

22. De acordo com decreto presidencial n° 
7508/2011, assinale a alternativa correta sobre 
as Comissões Intergestores em relação a sua 
organização e ao funcionamento das ações 
e serviços de saúde integrados em redes de 
atenção à saúde.

(A)	 A	 CIT,	 no	 âmbito	 do	 Estado,	 está	 vinculada	
à	 Secretaria	 Estadual	 de	 Saúde	 para	 efeitos	
administrativos	e	operacionais.	

(B)	 A	CIB,	 no	 âmbito	 da	União,	 está	 vinculada	 ao	
Ministério	da	Saúde	para	efeitos	administrativos	
e	operacionais.

(C)	 A	 Comissão	 Intergestores	 Regional	 -	 CIR,	 no	
âmbito	 regional,	 está	 vinculada	 à	 Secretaria	
Municipal	de	Saúde	para	efeitos	administrativos	

e	operacionais,	devendo	observar	as	diretrizes	
do CIT.

(D)	 No	CIT	e	no	CIB,	os	gestores	públicos	de	saúde	
não	 poderão	 ser	 representados	 pelo	Conselho	
Nacional	 de	Secretários	 de	Saúde	 -	CONASS,	
pelo	 Conselho	 Nacional	 de	 Secretarias	
Municipais	 de	 Saúde	 -	 CONASEMS	 e	 pelo	
Conselho	 Estadual	 de	 Secretarias	 Municipais	
de	 Saúde	 –	 COSEMS,	 com	 exceção	 do	 CIR	
que	 poderá	 ser	 representado	 pelos	 conselhos	
citados. 

(E)	 As	Comissões	Intergestores	pactuarão	aspectos	
operacionais,	 financeiros	 e	 administrativos	
da	 gestão	 compartilhada	 do	 SUS,	 de	 acordo	
com	 a	 definição	 da	 política	 de	 saúde	 dos	
entes	 federativos,	 consubstanciada	 nos	 seus	
planos	 de	 saúde,	 aprovados	 pelos	 respectivos	
conselhos	de	saúde.

23. A seguridade social compreende um      
conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
Poderes Públicos e da sociedade. De acordo 
com a Constituição Federal de 1988, compete 
ao Poder Público organizar a seguridade 
social com base no(s) seguinte(s) objetivo(s):

(A)	 pluralidade	e	distinção	dos	benefícios	e	serviços	
às	populações	urbanas	e	rurais.	

(B)	 igualdade	na	forma	de	participação	no	custeio.
(C)	 redutibilidade	 do	 valor	 dos	 benefícios,	 quando	

necessário,	respeitando	a	reserva	do	possível.
(D)	 seletividade	e	distributividade	na	prestação	dos	

benefícios	e	serviços.
(E)	 caráter	 discricionário	 e	 centralizado	 da	

administração,	 mediante	 gestão	 quadripartite,	
com	 participação	 dos	 trabalhadores,	 dos	
empregadores,	dos	aposentados	e	do	Governo	
nos	órgãos	colegiados.

24. De acordo com a Lei 8080/90, no que se 
refere à organização e direção da gestão 
do Sistema Único de Saúde, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A)	 Deverão	 ser	 criadas	 Comissões	 Provisórias	
de	 integração	entre	os	serviços	de	saúde	e	as	
instituições	 de	 ensino	 profissional	 e	 superior.	
Cada	uma	dessas	comissões	terá	por	finalidade	
propor	e	executar,	em	todos	os	entes	federativos,	
métodos	 e	 estratégias	 para	 a	 formação	 e	
educação	continuada	dos	recursos	humanos	do	
Sistema	Único	de	Saúde	(SUS),	assim	como	em	
relação	à	pesquisa	e	à	cooperação	técnica	entre	
essas	instituições.
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(B)	 As	 Comissões	 Intergestores	 Bipartite	 e														
Tripartite	 são	 reconhecidas	 como	 foros	 de	
negociação	e	pactuação	entre	gestores,	quanto	
aos	aspectos	operacionais	do	Sistema	Único	de	
Saúde	(SUS).

(C)	 A	atuação	das	Comissões	Intergestores	Bipartite	
e	Tripartite	terá	por	objetivo	definir	diretrizes,	de	
âmbito	 nacional,	 regional	 e	 intermunicipal,	 a	
respeito	da	organização	das	 redes	de	ações	e	
serviços	de	saúde,	principalmente	no	tocante	à	
sua	governança	institucional	e	à	integração	das	
ações	e	serviços	dos	entes	federados.	

(D)	 A	atuação	das	Comissões	Intergestores	Bipartite	
e	Tripartite	terá	por	objetivo	fixar	diretrizes	sobre	
as	regiões	de	saúde,	distrito	sanitário,	integração	
de	 territórios,	 referência	 e	 contrarreferência	
e	 demais	 aspectos	 vinculados	 à	 integração	
das	ações	e	 serviços	de	 saúde	entre	 os	entes	
federados.

(E)	 O	Conass	e	o	Conasems	receberão	recursos	do	
orçamento	 geral	 da	 União	 por	 meio	 do	 Fundo	
Nacional	de	Saúde,	para	auxiliar	no	custeio	de	
suas	 despesas	 institucionais,	 podendo	 ainda	
celebrar	convênios	com	a	União.	

25. De acordo com a Lei 8080/90, no que se  
refere à competência do Sistema Único de 
saúde, é correto afirmar que

(A)	 à	 direção	 nacional	 do	 Sistema	 Único	 de	
Saúde	 (SUS)	 compete	 formar	 consórcios	
administrativos	intermunicipais.

(B)	 à	 direção	 estadual	 do	 Sistema	 Único	 de	
Saúde	 (SUS)	 compete	 estabelecer	 normas	
e	 executar	 a	 vigilância	 sanitária	 de	 portos,	
aeroportos	e	fronteiras,	podendo	a	execução	ser	
complementada	pelos	Estados,	Distrito	Federal	
e	Municípios.	

(C)	 à	direção	nacional	do	Sistema	Único	de	Saúde	
(SUS)	 compete	 elaborar	 normas	 para	 regular	
as	 relações	 entre	 o	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	
(SUS)	 e	 os	 serviços	 privados	 contratados	 de	
assistência	à	saúde.

(D)	 à	direção	municipal	do	Sistema	Único	de	Saúde	
(SUS)	compete	estabelecer	o	Sistema	Nacional	
de	Auditoria	e	coordenar	a	avaliação	 técnica	e	
financeira	do	SUS	em	todo	o	Território	Nacional	
em	 cooperação	 técnica	 com	 os	 Estados,	
Municípios	e	Distrito	Federal.

(E)	 à	 direção	 municipal	 do	 Sistema	 Único	 de	
Saúde	 (SUS)	 compete	 normatizar	 e	 coordenar	
nacionalmente	o	Sistema	Nacional	de	Sangue,	
Componentes	e	Derivados.

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

26. De acordo no Manual de Elaboração de 
Documentos Decorrentes de Avaliações 
Psicológicas, instituído na Resolução CFP nº 
007/2003, assinale a alternativa correta.

(A)	 Declaração	é	um	documento	que	visa	 informar	
a	 ocorrência	 de	 fatos	 ou	 situações	 objetivas	
relacionadas	ao	atendimento	psicológico.	Nesse	
documento,	deve	ser	feito	o	registro	de	sintomas,	
situações	ou	estados	psicológicos	para	que	ele	
esteja	mais	completo.

(B)	 O	relatório	psicológico	é	uma	peça	de	natureza	e	
valor	científicos,	devendo	conter	narrativa	sucinta	
e	 didática,	 com	 clareza,	 precisão	 e	 harmonia,	
tornando-se	 acessível	 e	 compreensível	 ao	
destinatário,	evitando-se	os	termos	técnicos.

(C)	 Os	 documentos	 escritos	 decorrentes	 de	
avaliação	psicológica,	bem	como	todo	o	material	
que	 os	 fundamentou,	 deverão	 ser	 guardados	
pelo	prazo	mínimo	de	6	meses,	observando-se	
a	 responsabilidade	por	eles	 tanto	do	psicólogo	
quanto	da	instituição	em	que	ocorreu	a	avaliação	
psicológica.

(D)	 Atestado	psicológico	é	um	documento	expedido	
pelo	 psicólogo	 que	 certifica	 uma	 determinada	
situação	 ou	 estado	 psicológico,	 tendo	
como	 finalidade	 afirmar	 sobre	 as	 condições	
psicológicas	 de	 quem,	 por	 requerimento,	
solicita-o.

(E)	 Por	ser	um	documento	fundamentado	e	resumido	
sobre	uma	questão	focal	do	campo	psicológico,	
o	 parecer	 apresenta	 em	 sua	 estrutura	 apenas	
dois	itens:	exposição	de	motivo	e	conclusão.
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27. O Manual Diagnóstico e Estatístico dos 
Transtornos Mentais, ou DSM, é um 
manual feito pela Associação Americana 
de Psiquiatria para definir o diagnóstico de 
transtornos mentais. Sobre o DSM e seus 
desdobramentos, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 A	 versão	 atualizada,	 denominada	 DSM-V,	
substituiu	em	2015	o	DSM-IV,	criado	em	1994.

(B)	 Um	 dos	 objetivos	 do	 DSM	 que	 ainda	 não	 foi	
alcançado	é	o	de	unificar	os	termos	e	descrições	
dos	 transtornos	 mentais,	 a	 fim	 de	 facilitar	 a	
comunicação	 entre	 profissionais	 da	 área	 da	
saúde	mental.

(C)	 O	 DSM	 é	 um	 instrumento	 desenvolvido	 para	
ser	 aplicado	 por	 profissionais	 habilitados,	 com	
experiência	 clínica	 e	 sólido	 conhecimento	 da	
psicopatologia.		

(D)	 A	 primeira	 edição	 do	 DSM	 surgiu	 na	 década	
de	 1960	 por	 estar	 associada	 ao	 processo	 da	
Reforma	 Psiquiátrica	 e	 a	 Franco	 Basaglia,	
grande	nome	desse	movimento.

(E)	 Dentre	as	mudanças	ocorridas	no	DSM-V,	está	
a	 extinção	 do	 capítulo	 sobre	 alimentação	 e	
transtornos	alimentares.

28. Sobre a Análise Institucional, assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A)	 Faz	 distinção	 entre	 os	 conceitos	 de	 instituinte	
e	 instituído:	 o	 instituinte	 é	 uma	 dimensão	 ou	
momento	 do	 processo	 de	 institucionalização	
em	que	os	sentidos	e	as	ações	ainda	estão	em	
constituição,	 trata-se	do	caráter	mais	produtivo	
da	 instituição;	 já	 o	 instituído	 é	 a	 cristalização,	
que	se	confunde	com	a	própria	instituição.

(B)	 Georges	 Lapassade	 é	 o	 idealizador	 do	
movimento	 denominado	Análise	 Institucional	 e	
propõe	uma	forma	de	agir	e	pensar	que	deveria	
mobilizar	 todos	 os	 níveis	 institucionais	 ao	
mesmo	tempo.

(C)	 Um	 dos	 aspectos	 relevantes	 da	 Análise	
Institucional	 é	 que	 a	 equipe	 de	 analistas	
institucionais	 faz	 parte	 do	 processo,	 fenômeno	
chamado	 de	 “análise	 da	 implicação”.	 Dessa	
forma,	na	ocasião	de	 intervenção,	a	equipe	de	
analistas	deve	examinar	também	seus	próprios	
conflitos	e	contradições.	

(D)	 Trata-se	 de	 uma	 análise	 sustentada	 pelo	
indivíduo	 na	 instituição,	 que	 assume	 a	 tarefa	
de	 pesquisar,	 questionar	 e	 analisar	 a	 história,	
os	objetivos,	a	estrutura	e	o	 funcionamento	da	
organização	pela	visão	individual	do	funcionário.

(E)	 A	Análise	 Institucional	 tem	 influenciado	 muitos	
movimentos	 no	 Brasil,	 seja	 na	 clínica psi,	 nas	
práticas	 em	 saúde	 coletiva,	 intervenções	 no	

campo	da	gestão	ou	na	pesquisa	universitária,	
sendo	seus	conceitos	utilizados	e	revisados.

29. Na psicossomática, o termo que significa 
a “ausência de palavras para definir               
emoções” é

(A)	 alexitimia.
(B)	 disforia.
(C)	 neurastenia.
(D)	 dislalia.
(E)	 parafrenia.

30. Com relação à Interconsulta Psicológica, 
assinale a alternativa INCORRETA.

(A)	 É	uma	das	formas	mais	visíveis	da	aplicação	do	
conceito	de	interdisciplinaridade.

(B)	 Implica	 convergência	 de	 duas	 disciplinas	
diferentes	 em	 vários	 aspectos:	 critérios	 de	
saúde,	 linguagem	 técnica,	 modelos	 de	 ação,	
objetivos,	enquadre	e	condições	para	realizar	o	
trabalho.

(C)	 É	 solicitada	 quando	 o	 paciente	 manifesta	
queixas	clínicas	no	atendimento	ambulatorial.

(D)	 Tem	 como	 objetivos	 auxiliar	 profissionais	 de	
outras	 áreas	 no	 diagnóstico	 e	 tratamento	 de	
pacientes	 com	 problemas	 psiquiátricos	 ou	
psicossociais	 e	 intermediar	 a	 relação	 entre	
os	 envolvidos	 na	 situação,	 facilitando	 a	
comunicação,	a	cooperação	e	a	elaboração	de	
conflitos.

(E)	 Coleta	 	 de	 	 	 informações	 	 com	 	 médicos,	
enfermeiros,	 paciente,	 familiares	 e	 outros;	
elaboração	 de	 diagnósticos	 situacionais;	
devolução	e	assessoramento	e	acompanhamento	
diário	 da	 evolução	 da	 situação	 são	 etapas	 da	
interconsulta	psicológica.

31. “Uma jovem de 16 anos encontra-se 
internada na UTI após tentativa de suicídio 
por intoxicação exógena medicamentosa. 
Está em tratamento psiquiátrico há pouco 
mais de 5 meses por exigência dos pais, após 
perceberem que ela se automutilava (prática 
conhecida como cutting)”. Considerando 
o caso apresentado, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 O	 atendimento	 a	 pacientes	 com	 ideação	 ou	
tentativa	de	suicídio	não	é	 fator	mobilizador	de	
conteúdos	emocionais	na	equipe	de	saúde,	como	
entrar	 em	 contato	 com	 seus	 questionamentos,	
angústias	 e	 dúvidas,	 já	 que	 esta	 acaba	 sendo	
situação	recorrente	em	contexto	hospitalar.
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(B)	 Em	relação	ao	suicídio,	não	há	como	inferir	que	
haja	 ambivalência	 entre	 o	 desejo	 de	 viver	 e	 o	
desejo	de	morrer.

(C)	 Setembro	 Amarelo	 é	 uma	 campanha	 de	
conscientização	sobre	a	prevenção	do	suicídio,	
com	o	objetivo	 direto	 de	alertar	 a	 população	a	
respeito	da	realidade	do	suicídio	no	Brasil	e	no	
mundo	 e	 suas	 formas	 de	 prevenção.	 Ocorre	
no	 mês	 de	 setembro	 pelo	 fato	 de	 ser	 no	 dia	
10	 desse	mês	 o	 dia	mundial	 de	 prevenção	 do	
suicídio.	 Esse	 movimento	 acontece	 no	 Brasil	
desde	 meados	 da	 década	 de	 1990,	 quando	 o	
tema	passou	a	ser	amplamente	discutido.

(D)	 No	 código	 de	 ética,	 aponta-se	 que	 o	 sigilo	
profissional	tem	por	finalidade	proteger	a	pessoa	
atendida,	 e,	 no	 caso	 do	 psicólogo,	 significa	
manter	 sob	 proteção	 as	 informações	 e	 fatos	
conhecidos	 por	 meio	 da	 relação	 profissional.	
Com	 relação	 a	 pacientes	 com	 risco	 suicida,	 é	
considerada	a	quebra	do	sigilo	como	 forma	de	
preservação	 de	 vida	 do	 paciente,	 sendo	 um	
médico	 psiquiatra	 o	 único	 a	 quem	 o	 psicólogo	
pode	se	reportar.

(E)	 O	 atendimento	 psicológico	 a	 pacientes	 com	
ideação	 ou	 tentativa	 de	 suicídio	 levanta	
questionamentos	em	relação	a	aspectos	éticos,	
notadamente	 no	 que	 se	 refere	 à	 questão	 do	
sigilo.	 O	 exercício	 profissional	 do	 psicólogo	
deve	 se	 pautar	 na	 ética	 para	 garantir	 relação	
adequada	entre	profissional,	cliente	e	sociedade,	
de	acordo	com	valores	relevantes.

32. Durante um atendimento psicológico, 
uma paciente feminina, que se encontrava 
hospitalizada para tratamento de uma 
pneumonia, fez o seguinte comentário: “Eu 
disse a minha filha que não deveria fazer 
caminhadas ao ar livre, mas ela insistia e 
dizia que eram recomendações médicas. Veja 
o que me aconteceu! Seu eu tivesse ficado 
em casa como gostaria, não teria ficado 
doente. Quando receber alta médica, não vou 
mais dar ouvidos a minha filha.” Assinale a 
alternativa que apresenta, corretamente, o 
mecanismo defensivo descrito.

(A)	 Negação.
(B)	 Deslocamento.
(C)	 Racionalização.	
(D)	 Resistência.	
(E)	 Intelectualização.

33. O psicólogo tem três razões para conhecer 
os remédios: prática (saber conversar 
sobre os remédios), clínica (ter noção sobre 
sintomas provocados por medicamentos) 
e teórica (pensar o significado psicológico 
do remédio, dada à alta valorização que ele 
recebe na cultura moderna). Considerando o 
exposto, assinale a alternativa que apresente 
a definição correta.

(A)	 Mecanismo	 de	 ação	 é	 o	 termo	 que	 define	 a	
consequência	 da	 administração	 concomitante	
de	 duas	 ou	 mais	 substâncias	 químicas	 no	
organismo	do	paciente.

(B)	 Vias	de	Administração	é	o	efeito	produzido	que	
uma	substância	química	 inerte	produz	em	uma	
pessoa	que	a	recebeu.

(C)	 Interação	Medicamentosa	é	a	maneira	pela	qual	
o	remédio	exerce	o	efeito	terapêutico	desejado.

(D)	 Situações	Especiais	 são	 condições	 fisiológicas	
que	alteram	a	distribuição	e	a	metabolização	do	
remédio	no	organismo	e,	por	isso,	representam	
perigos	potenciais	no	uso	da	medicação.

(E)	 Efeito	Colateral	 refere-se	às	 situações	em	que	
um	remédio	não	deve	ser	usado.

34. Sobre o processo de educação em saúde, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 Fundamenta-se	 na	 articulação	 interdisciplinar	
dos	saberes	científicos,	técnicos	e	populares.

(B)	 Nas	 últimas	 décadas,	 observa-se	 uma	 grande	
estagnação	 de	 programas	 e	 pesquisas	 nessa	
área.

(C)	 Fortalece	 o	 paradigma	 biomédico	 enquanto	
norteadora	da	assistência	à	saúde.		

(D)	 No	Brasil,	a	educação	em	saúde	constituiu-se	no	
âmbito	 da	 saúde	 pública	 e	 privada,	 orientando	
novas	práticas.

(E)	 Pode-se	afirmar	que,	ao	conceito	de	educação	
em	saúde,	sobrepõe-se	o	conceito	de	promoção	
da	saúde.
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35. Um profissional de saúde, que trabalha em 
um hospital, presta o seguinte depoimento 
sobre o setor de atendimento a pacientes em 
hemodiálise: “Somos Enfermeiros, Médicos, 
Assistentes Sociais, Psicólogos etc. e 
desenvolvemos um trabalho em conjunto. 
Consideramos importante a discussão 
de cada um dos casos e planejamos a 
intervenção que realizamos e, com isso, 
trocamos e integramos, permanentemente, 
nossos conhecimentos. Digo mais: nosso 
compromisso ético não é só com o paciente, 
mas com a saúde”.  
Considerando a situação descrita, assinale 
a alternativa que apresenta, corretamente, 
esse tipo de equipe.

(A)	 Multidisciplinar.
(B)	 Cooperativa.
(C)	 Transdisciplinar.
(D)	 Interdisciplinar.
(E)	 Integrada.

36. Um paciente relata que, de repente, sentiu 
uma tremenda onda de medo por nenhuma 
razão aparente. Seu coração estava batendo 
forte, o peito doía e foi ficando mais difícil 
de respirar. Ele pensou que iria morrer. Com 
base no caso apresentado, é correto afirmar 
que esses são sintomas de

(A)	 transtorno	de	estresse	pós-traumático.
(B)	 síndrome	do	pânico.
(C)	 esquizofrenia.
(D)	 transtorno	bipolar.
(E)	 agorafobia.

37. Segundo a OMS, drogas psicoativas 
são aquelas que afetam a nossa mente, 
alterando humor, comportamento, cognição, 
psicomotricidade e personalidade. Os 
psicólogos não estão autorizados a 
prescrever medicamentos, porém trabalham 
diretamente com as alterações mentais junto 
a uma equipe médica. Assinale a alternativa 
que corresponda ao fármaco e sua respectiva 
indicação.

(A)	 Alprazolam	 (Frontal)	 –	 ansiolítico;	 Sertralina	
(Zoloft)	–	antidepressivo;	Haloperidol	(Haldol)	–	
antipsicótico;	Metilfenidato	(Ritalina)	–	TDAH.

(B)	 Sertralina	 (Zoloft)	 –	 ansiolítico;	 Haloperidol	
(Haldol)	 –	 TDAH;	 Alprazolam	 (Frontal)	 –	
antidepressivo;	 Metilfenidato	 (Ritalina)	 –	
antipsicótico.

(C)	 Haloperidol	 (Haldol)	–	antipsicótico;	Alprazolam	
(Frontal)	 –	 antidepressivo;	 Sertralina	 (Zoloft)	 –	
ansiolítico;	Metilfenidato	(Ritalina)	–	TDAH.

(D)	 Haloperidol	 (Haldol)	 –	 TDAH;	 Alprazolam	
(Frontal)	 –	 ansiolítico;	 Sertralina	 (Zoloft)	
–	 antidepressivo;	 Metilfenidato	 (Ritalina)	 –	
antipsicótico.

(E)	 Alprazolam	 (Frontal)	 –	 TDAH;	 Metilfenidato	
(Ritalina)	 –	 antipsicótico;	 Sertralina	 (Zoloft)	 –	
ansiolítico;	Haloperidol	(Haldol)	–	antidepressivo.

38. “Avalia as relações que a pessoa estabelece 
a partir de seu lugar no adoecimento”. O 
enunciado se refere ao

(A)	 Diagnóstico	Reacional.
(B)	 Diagnóstico	Médico.	
(C)	 Diagnóstico	Transferencial.
(D)	 Diagnóstico	Situacional.
(E)	 Diagnóstico	Psicológico.

39. O atendimento psicológico em contexto 
hospitalar tem suas peculiaridades e 
especificidades. Muito se fala do atendimento/
processo, mas pouco sobre a finalização. 
Assinale a alternativa correta que diz respeito 
a poder se dar por concluído o trabalho da 
psicologia hospitalar.

(A)	 O	 que	 determina	 a	 conclusão	 do	 processo	 de	
atendimento	psicológico	na	psicologia	hospitalar	
é	a	condição	clínica	do	paciente	e	o	adequado	
enfrentamento da doença.

(B)	 O	determinante	para	a	finalização	do	tratamento	
psicológico	é	a	cessação	da	demanda.

(C)	 A	 alta	 do	 atendimento	 psicológico	 se	 dá	
concomitantemente	com	a	alta	médica.

(D)	 O	 atendimento	 psicológico	 em	 contexto	
hospitalar	é	inconcluso	e	por	isso	é	necessário,	
após	a	alta	hospitalar,	encaminhar	esse	paciente	
à	psicoterapia	clínica.

(E)	 A	 alta	 psicológica	 em	 hospital	 acontece	
geralmente	entre	3	e	7	atendimentos,	seguindo	
o	modelo	de	psicoterapia	breve.

40. Uma enfermeira trabalha na UTI de um 
hospital de grande porte há mais de 15 anos. 
Com o término recente de seu casamento, se 
viu obrigada a assumir outros trabalhos para 
complementar a renda familiar e auxiliar os 
pais, já que um deles encontra-se acamado. 
Há 7 meses, iniciou trabalho também em outro 
hospital e, as vezes, trabalha como cuidadora 
de idosos. A irritabilidade, privação de sono, 
angústia, taquicardia e pressão elevada 
são alguns dos sintomas que ocasionaram 
seu afastamento das atividades por 15 dias 
após ser diagnosticada com Síndrome de 
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Burnout.” Sobre essa síndrome, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 O	 acompanhamento	 psiquiátrico	 e	 o	 uso	
de	 medicação	 são	 considerados	 os	 únicos	
tratamentos	efetivamente	eficazes.

(B)	 Existe	a	predominância	de	sintomas	relacionados	
à	exaustão	mental	e	emocional,	mas	não	física.

(C)	 Também	chamada	de	Síndrome	do	Esgotamento	
Profissional,	 surgiu	 nos	 anos	 2000	 e	 por	 ser	
recente	ainda	não	é	muito	difundida.

(D)	 O	Brasil	é	um	dos	países	que	menos	sofre	com	a	
síndrome	no	mundo,	sendo	Alemanha	e	Estados	
Unidos	os	que	mais	têm	casos	de	burnout.

(E)	 Há	diminuição	da	efetividade	e	do	desempenho	
no	 trabalho	 por	 atitudes	 e	 comportamentos	
negativos.

41. De acordo com princípios norteadores da 
Política de Humanização do Ministério da 
Saúde, é correto afirmar que

(A)	 tem	 atuação	 focada	 no	 tratamento	 da	 doença	
pelo	modelo	biomédico	de	assistência.

(B)	 visa	o	fortalecimento	de	trabalho	individualizado	
por	valorizar	a	singularidade	de	cada	indivíduo.

(C)	 é	um	pacto	entre	os	diferentes	níveis	de	gestão	
do	SUS:	estadual,	municipal,	exceto	o	federal.

(D)	 há	 estímulo	 a	 processos	 comprometidos	 com	
a	 produção	 de	 saúde	 e	 com	 a	 produção	 de	
sujeitos.

(E)	 a	valorização	da	dimensão	social	se	sobrepõe	à	
dimensão	subjetiva.

42. Sobre a dependência química, tratamento e 
prevenção, assinale a alternativa correta.

(A)	 A	dependência	química,	segundo	a	OMS,	pode	
ser	definida	como	sendo	um	estado	caracterizado	
pelo	 uso	 descontrolado	 a	 partir	 de	 duas	 ou	
mais	 substâncias	 químicas	 e	 psicoativas	 com	
repercussões	negativas	em	uma	ou	mais	áreas	
da	vida	do	indivíduo.

(B)	 O	 psicólogo,	 no	 tratamento	 da	 dependência	
química,	 é	 essencial	 e	 precisa	 estar	 voltado	
para	um	resgate	da	saúde	e,	para	tanto,	ter	uma	
atuação	interacional	com	outros	profissionais	de	
distintas	áreas	do	conhecimento.

(C)	 Por	 serem	 realizadas	 de	 maneira	 grupal	 e	
ser	 necessário	 um	 padrão	 de	 tratamento,	
as	 capacitações	 são	 frequentes	 para	 que	 a	
equipe	multidisciplinar	 possa	atender	 a	 grande	
demanda	de	forma	mais	adequada.

(D)	 A	dependência	química	é	uma	doença	aguda	e	
multifatorial	 quase	 sempre	 associada	 a	 outras	
doenças.

(E)	 Por	 a	 dependência	 ter	 um	 fator	 genético	
significativo,	não	há	como	pensar	em	prevenção,	
mas sim em tratamentos.

43. Sobre a Reforma Psiquiátrica que, no             
Brasil, começou a ser discutida no final 
da década de 1970, assinale a alternativa   
correta quanto a seus objetivos.

(A)	 Desenvolvimento	de	ações	para	a	permanência	
do	 usuário	 em	 alas	 psiquiátricas	 de	 hospitais	
gerais.

(B)	 Reestruturação	 da	 assistência	 psiquiátrica	
mediante	 a	 reforma	 e	 humanização	 da	 rede	
manicomial.

(C)	 Desguarnecer	os	usuários	dos	direitos	civis,	da	
dignidade	pessoal	e	dos	direitos	humanos.

(D)	 Criação	 de	 serviços	 substitutivos	 como	 as	
residências	terapêuticas.

(E)	 Surgimento	 do	 CAPS	 como	 auxiliador	 dos	
hospitais	 psiquiátricos	 para	 tratamento	 do	
doente	mental.

44. As equipes de trabalho ou grupos de 
trabalho têm aumentado nos últimos anos. 
O primeiro aspecto de uma equipe é que 
ela deve ter os mesmos objetivos que são 
comuns a todos, não só fazer parte de um 
departamento; um segundo se refere à 
responsabilidade e o terceiro seria o objetivo 
compartilhado. Assinale a alternativa correta 
referente a esse tema.

(A)	 Existem	 estágios	 de	 desenvolvimento	 das	
equipes,	 que	 não	 necessariamente	 segue	 um	
padrão,	 mas	 que	 podem	 ser	 definidos	 como	
formação,	 conflito,	 normatização,	 desempenho	
e	desintegração.

(B)	 No	 contexto	 hospitalar,	 entende-se	 que	 um	
cuidado	oferecido	pela	equipe	multiprofissional,	
em	 que	 há	 o	 sentido	 de	 integralidade,	 poderá	
gerar	resultados	insatisfatórios	para	o	indivíduo,	
família	e	sociedade.

(C)	 Alta	 rotatividade	 e	 trabalho	 em	 equipe	 não	
apresentam,	relação	em	se	tratando	de	contexto	
hospitalar.

(D)	 Menor	 desigualdade	 não	 significa	 maior	
integração	na	equipe.

(E)	 Profissionais	 de	 saúde	 do	 âmbito	 hospitalar	
destacaram	a	atuação	em	equipe	como	um	dos	
elementos	 ineficazes	 de	 assistência,	 devido	 à	
importância	da	não	generalização	do	sofrer	e	do	
sentir.
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45. Sobre o Programa de Saúde Mental, que                         
é parte integrante do SUS e segue as                                                                                 
diretrizes da III Conferência Nacional de 
Saúde Mental e as deliberações da Lei 
Federal nº 10.216/01, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 Para	 receber	 atendimento	 no	 CAPS,	 não	 é	
necessário	encontrar-se	em	 intenso	sofrimento	
psíquico,	 basta	 manifestar	 o	 desejo	 de	 um	
atendimento	 de	 qualidade,	 a	 fim	 de	 amenizar	
algumas	intercorrências	cotidianas.

(B)	 Com	 a	 aprovação	 da	 lei	 da	 Reforma	
Psiquiátrica,	 o	 Ministério	 da	 Saúde	 publicou	
várias	portarias	que	regulamentam	a	assistência	
em	 saúde	 mental	 no	 SUS,	 criando	 incentivos	
financeiros	 para	 a	 implantação	 de	 serviços	
extra-hospitalares	como	os	Centros	de	Atenção	
Psicossocial	(CAPS).

(C)	 Um	grande	benefício	à	população	 foi	a	criação	
do	 CAPSi	 -	 Centro	 de	 Atenção	 Psicossocial	
para	atendimento	de	usuários	de	álcool	e	outras	
drogas.

(D)	 O	 Programa	 De	 Volta	 Para	 Casa,	 assegurado	
pela	Lei	nº	10.708,	apesar	de	muito	importante,	
por	valorizar	assistência,	o	acompanhamento	e	
a	 integração	 social	 fora	 da	 unidade	 hospitalar,	
de	pessoas	acometidas	de	transtornos	mentais,	
com	 história	 de	 longa	 internação	 psiquiátrica,	
não	 teve	 bom	 desenvolvimento	 e	 sofre	 com	 a	
estagnação	 por	 não	 receber	 apoio	 do	 governo	
e	 muitas	 vezes	 até	 dos	 familiares	 desses	
pacientes.

(E)	 O	 programa	 de	 Atenção	 à	 Saúde	 Mental	 que	
compõe	 a	 política	 de	 saúde	 do	 Ministério	 da	
Saúde	 tem	 como	 objetivos	 a	 inserção	 social	
dos	 pacientes	 longamente	 internados	 em	
hospitais	 psiquiátricos,	 a	 expansão	 e	 melhoria	
da	 qualidade	 de	 atenção	 à	 saúde	 mental	 e	
permanência	do	modelo	hospitalocêntrico.

46. Em seu relato, um paciente diz: “Lembra do 
desastre em Mariana? Aconteceu porque fui 
à praia nadar. Começou a chover e todos 
que estavam na praia começaram a correr 
tentando recolher seus pertences que 
estavam sujos por conta da combinação de 
areia e água. Imaginei muita água com lama, 
desespero e morte envolvendo muita gente, 
como na praia que eu estava. Ao chegar 
a minha casa, vi a notícia na TV. Aquela 
situação foi terrível e muitos perderam não 
só seus pertences, mas também a vida! Isso 
já tem um ano [...]” Nesse relato, identifica-se 
a ocorrência de

(A)	 um	Afrouxamento	Associativo.
(B)	 um	Neologismo.
(C)	 um	Pensamento	Mágico.
(D)	 uma	Associação	Livre.
(E)	 um	Ato	Falho.

47. Durante um atendimento psicológico na 
UTI de um hospital com familiares de um                                                                                                    
paciente idoso que encontrava-se 
hospitalizado há 28 dias, uma das filhas 
relatou que ele sempre foi muito proativo e 
generoso. Ajudar sempre foi seu lema e o 
que o motivava. Expondo que era difícil vê-
lo naquela situação, mas era reconfortante 
saber que havia cuidado, respeito e dedicação 
de toda a equipe, atos que visavam alívio 
da dor e dos sintomas e proporcionavam 
a ele qualidade de vida em um momento 
em que a medicina já não oferecia mais 
recursos curativos. E isto para os familiares 
e para o paciente era muito importante.” O 
caso clínico apresentado faz menção a um 
tratamento denominado

(A)	 enfrentamento.
(B)	 resiliência.
(C)	 cuidados	paliativos.
(D)	 fortalecimento	egóico.
(E)	 elaboração	do	luto	antecipatório.

48. I - é um documento que visa informar a 
ocorrência de fatos ou situações objetivas 
relacionados ao atendimento psicológico, 
II – é um documento fundamentado e 
resumido sobre uma questão focal do 
campo psicológico cujo resultado pode 
ser indicativo ou conclusivo e III – é uma 
apresentação descritiva acerca de situações 
e/ou condições psicológicas e suas 
determinações históricas, sociais, políticas 
e culturais, pesquisadas no processo de 
avaliação psicológica.
De acordo com algumas das modalidades 
de documentos psicológicos, assinale a 
alternativa que apresenta corretamente as 
definições apresentadas.

(A)	 I	–	parecer;	II	–	relatório	e	III	–	declaração.
(B)	 I	–	declaração;	II	–	atestado	e	III	–	parecer.
(C)	 I	–	atestado;	II	–	parecer	e	III	–	relatório.
(D)	 I	–	relatório;	II	–	declaração	e	III	–	parecer.
(E)	 I	–	declaração;	II	–	parecer	e	III	–	relatório.
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49. Toda profissão define-se a partir de um 
corpo de práticas que busca atender 
demandas sociais, norteado por elevados 
padrões técnicos e pela existência de 
normas éticas que garantam a adequada 
relação de cada profissional com seus 
pares e com a sociedade como um todo.  O 
Código de Ética da Psicologia é reflexo da 
necessidade, sentida pela categoria e suas 
entidades representativas, de atender à 
evolução do contexto institucional-legal do 
país, marcadamente a partir da promulgação 
da denominada Constituição Cidadã, em 
1988, e das legislações dela decorrentes. De 
acordo com o código que rege a profissão do 
psicólogo, assinale a alternativa correta.

(A)	 O	 psicólogo,	 ao	 participar	 de	 atividade	 em	
veículos	 de	 comunicação,	 poderá	 divulgar	
qualificações,	 valores,	 atividades	 e	 recursos	
relativos	 a	 técnicas	 e	 práticas	 que	 estejam	
reconhecidas	ou	regulamentadas	pela	profissão,	
a	fim	de	esclarecimentos	a	população.

(B)	 Em	caso	de	interrupção	do	trabalho	do	psicólogo	
como	 demissão	 ou	 exoneração,	 ele	 fica	
responsável	por	guardar	de	maneira	segura	todo	
o	seu	material,	evitando	que	o	outro	profissional	
tenha	acesso	para	que	não	haja	nenhum	tipo	de	
exposição	do	paciente	ou	quebra	de	sigilo.

(C)	 De	acordo	com	o	Art.	7º-	o	psicólogo	não	poderá	
intervir	na	prestação	de	serviços	psicológicos	que	
estejam	sendo	efetuados	por	outro	profissional.

(D)	 O	 Art.	 16	 prevê,	 em	 relação	 à	 realização	 de	
estudos,	 pesquisas	 e	 atividades	 voltadas	 para	
a	produção	de	conhecimento	e	desenvolvimento	
de	tecnologias,	que	o	psicólogo	avaliará	os	riscos	
envolvidos,	 tanto	 pelos	 procedimentos,	 como	
pela	divulgação	dos	 resultados,	com	o	objetivo	
de	proteger	as	pessoas,	grupos,	organizações	e	
comunidades	envolvidas.

(E)	 Não	é	vedado	ao	psicólogo,	de	acordo	com	o	Art.	
2º-,	desviar	para	serviço	particular	ou	de	outra	
instituição,	 visando	 benefício	 próprio,	 pessoas	
ou	 organizações	 atendidas	 por	 instituição	
com	a	qual	mantenha	qualquer	 tipo	de	vínculo	
profissional.

50. Um paciente encontra-se hospitalizado 
há quase 1 semana pela segunda vez no 
ano. Sempre que fica hospitalizado, ele 
solicita o atendimento da psicologia por 
entender a importância nesse momento 
de dor e despessoalização e porque 
sente a necessidade de falar. Durante um 
atendimento em que ele mesmo pediu para 
que o psicólogo estivesse lá, fez várias 
pausas no seu discurso, permanecendo em 
silêncio várias vezes e até por significativos 
períodos.” Assinale a alternativa correta em 
relação a postura do psicólogo diante dessa 
situação.

(A)	 O	silêncio	durante	um	atendimento	psicológico	
demostra	desinteresse	por	parte	do	paciente	e	é	
analisado	como	resistência	a	esse	atendimento,	
devendo	ser	respeitado	pelo	profissional.

(B)	 Em	se	 tratando	de	 atendimento	 psicológico	 no	
contexto	hospitalar	e	sendo	a	psicoterapia	breve	
uma	das	técnicas	utilizadas	e	de	grande	eficácia	
por	 levar	 em	 conta	 um	 atendimento	 focal,	 o	
silêncio	durante	a	sessão	não	é	agregador.

(C)	 É	 comum	 o	 silêncio	 durante	 um	 atendimento	
psicológico	 e	 ele	 deve	 sempre	 ser	 preenchido	
pela	 fala	do	psicólogo	para	que	a	continuidade	
do	 atendimento	 seja	 conduzida	 da	 melhor	
maneira	tanto	para	o	profissional	quanto	para	o	
paciente.	

(D)	 O	 importante	 não	 é	 a	 ausência	 de	 palavra	 do	
psicólogo,	 e	 sim	 sua	 capacidade	 de	 permitir	
as	 palavras	 do	 paciente	 como	 sendo	 tudo	que	
pode	ser	feito	em	alguns	momentos	difíceis,	pois	
certas	horas	não	admitem	palavras.

(E)	 Não	 há	 embasamento	 teórico	 sobre	 o	 silêncio	
durante	o	atendimento.	É	uma	situação	comum,	
porém	 o	 profissional	 vai	 agir	 de	 acordo	 com	o	
contexto	e	condução	do	atendimento	da	maneira	
que	considerar	mais	adequada	para	ambos.
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