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INSTRUÇÕES 
 

01) Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão corretos. 
02)  O caderno de prova deverá conter 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. 
03) A duração da prova com início às 09:00 horas e término às 12:00 horas, incluindo o 

preenchimento do Cartão-Resposta. 
04) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas 

perguntas aos Fiscais. 
05) A prova é INDIVIDUAL, sendo vetada a comunicação entre os candidatos durante sua 

realização. 
06) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de 

comunicação. 
07)  Em cada questão, há somente uma resposta correta. 
08) Não copie as respostas para comparar com o resultado, pois a ordem das alternativas 

publicadas poderá ser diferente da apresentada neste caderno de provas. 
09) O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal, juntamente com o Cartão-

Resposta. 
10) Ao receber seu Cartão-Resposta, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita normal, tinta 

azul ou preta o campo correspondente à alternativa que considera correta em cada 
questão; 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                
 

 

 

 QUESTÕES GERAIS 

 
1. As entidades privadas filantrópicas, dentro do Sistema Único de Saúde – SUS, têm a função 

de: 

 

a) Integrar complementarmente a rede de serviços de assistência. 

b) Organizar a atenção a desempregados e população de rua. 

c) Garantir disponibilidade de leitos para cuidados prolongados e internações sociais. 

d) Orientar a captação de recursos para a universalização da atenção.  

 

2. São princípios do Sistema Único de Saúde: 

a) Universalidade, integralidade, preservação da autonomia, desigualdade da assistência à 

saúde e direito à informação. 

b) Universalidade, desigualdade, preservação da autonomia, igualdade da assistência à saúde 

e direito à informação. 

c) Universalidade, integralidade, preservação da autonomia, igualdade da assistência à saúde 

e direito à informação. 

d) Universalidade, integralidade, preservação da autonomia, igualdade da assistência à saúde 

e direito à pagamento. 

 

3. O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) tem por objetivo geral contribuir 

para a qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território 

nacional. Constituem-se objetivos específicos: 

 

a) Fortalecimento do trabalho em equipe. 

b) Envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente. 

c) Envolver somente a equipe de saúde nas ações de segurança do paciente. 

d) Estimular os processos de promoção da saúde. 

 

4. Leia as informações a seguir e marque a alternativa CORRETA: 

 

I. A educação em saúde visa aumentar a autonomia dos cidadãos no seu cuidado.    

II. A ESF (Estratégia Saúde da Família) não é uma porta de entrada do SUS. 
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a) A afirmativa I é verdadeira e a II falsa. 

b) As duas afirmativas estão verdadeiras. 

c) As duas afirmativas estão falsas. 

d) A afirmativa I é falsa e a II verdadeira. 

 

5. De acordo com a Lei 8.142, de 28/12/, Lei orgânica da Saúde que dispõe sobre a 

participação da comunidade na gestão do sistema único de saúde, as conferencias de saúde 

deverão se reunir: 

 

a) Mensalmente, representadas exclusivamente por representantes de entidades de 

profissionais de saúde. 

b) Mensalmente, representadas exclusivamente por representantes de entidades e dos 

movimentos sócias de usuários do SUS. 

c) Anualmente. 

d) A cada quatro anos. 

 

6. Em relação à ética e bioética, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) As informações que os pacientes fornecem no seu atendimento, seja no hospital, posto de 

saúde ou consultório, os resultados dos exames, e procedimentos, são de propriedade do 

próprio paciente.  

b) As informações contidas no prontuário do paciente, são de propriedade do paciente, e de 

todos os profissionais envolvidos no tratamento.  

c) Atitudes de generosidade e cooperação no trabalho em equipe, são características que 

estão longe de serem pensadas na ética profissional. 

d) Na área hospitalar, decisões são tomadas com base apenas em fatos.   

 

7. Coronavírus (COVID-19)  é uma família de vírus que causam dentre alguns sintomas  

infecções respiratórias. De acordo com o Ministério da Saúde, a infecção humana pelo 2019-

nCoV é uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). Portanto, 

trata-se de um: 

a) Agravo de saúde pública sociocomunitário. 

b) Evento de saúde pública de caráter endêmico. 

c) Evento de saúde pública de notificação imediata. 

d) Agravo de saúde pública epidemiossanitário. 



                                                                                
 
8. A educação em saúde está voltada para a melhoria da qualidade de vida do indivíduo e da 

coletividade. Assinale a alternativa que NÃO corresponde aos objetivos da educação em 

saúde. 

 

a)  Conscientizar o indivíduo para que considere a saúde como um valor. 

b)  Estimular a utilização dos serviços de saúde. 

c)  Orientar o indivíduo sobre o fato de que a sua saúde depende somente do Estado. 

d) Incentivar o indivíduo a cuidar de sua saúde por meio dos próprios esforços e ações, 

exercendo a cidadania almejada. 

 

9. O processo de apropriação do espaço pelos serviços de atenção primária a saúde e sua 

área de abrangência em uma unidade local de saúde constitui o processo de: 

 

a) Territorialização. 

b) Regionalização de saúde. 

c) Identificação da população adstrita. 

d) Demarcação de área e populações de risco. 

 

10. São princípios norteadores da política nacional de humanização: 

a)  Estímulo a processos não comprometidos com a produção de saúde e com a produção de 

sujeitos. 

b)  Atuação em rede com baixa conectividade, de modo não cooperativo. 

c)  Estímulo da transdisciplinaridade e atividades individuais. 

d) Valorização da   dimensão  subjetiva e social  em   todas  as  práticas  de  atenção  e  

gestão, fortalecendo/estimulando processos integradores e promotores de compromissos/ 

responsabilização. 

 

11. O Pacto pela Saúde propõe um conjunto de reformas institucionais no SUS, com o objetivo 

de promover inovações nos processos e nos instrumentos de gestão. Com relação ao Pacto 

pela Saúde, assinale a alternativa CORRETA. 

 

 a) Mantém as formas de transferências de recursos inalteradas. 

 b) Somente o gestor estadual pode aderir. 

 c) As esferas de governo, após aderirem, não precisam pactuar com as metas propostas pelo 

Ministério da Saúde. 

 d) O Pacto pela Saúde tem três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e 

Pacto de Gestão do SUS. 



                                                                                
 
 

12. Entende-se por comportamento endêmico de uma doença: 

a) Quando sua ocorrência está claramente em excesso ao normal esperado. 

b) Quando ocorre em grande número de países simultaneamente. 

c) Quando apresenta um padrão que se repete em dois ou mais continentes. 

d) Quando sua ocorrência apresenta-se na comunidade de forma regular. 

 

13. Com o estabelecimento do Pacto pela Saúde em 2006, os estados e municípios, que, antes 

desse pacto, recebiam repasses de recursos federais por uma infinidade de maneiras, 

passaram a receber esses recursos por meio de cinco blocos de financiamento. Entre esses 

blocos incluem-se: 

 

a) o ambulatório, a atenção em saúde e a auditoria em saúde. 

b) a atenção básica, a assistência farmacêutica e a vigilância em saúde. 

c) o ambulatório, os hospitais de ensino e os hospitais de pequeno porte. 

d) a atenção de média complexidade, a atenção em saúde e os hospitais de ensino. 

 

14. O modelo de atenção à saúde se fundamenta em três pilares, são eles: 

a) Rede, Regionalização e Hierarquização. 

b) Rede, Humanização e Hierarquização. 

c) Atenção Primária, Regionalização e Hierarquização. 

d) Atenção Primária, Humanização e Hierarquização. 

 

15. A instituição de saúde ao promover um treinamento para a equipe, aborda questões de 

biossegurança estabelecidos na NR 32, como: 

a) o empregador deve estimular o uso de pias de trabalho para fins diversos do previsto, a fim 

de otimizar a execução das tarefas e reduzir riscos. 

b) o procedimento de reutilização das embalagens de produtos químicos é permitido, desde 

que a rotulagem esteja íntegra. 

c) necessidade de lavatório na parte externa de entrada de cada quarto destinado ao 

isolamento de pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, como medida de proteção. 

d) o empregador deve elaborar e implementar Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes 

com Materiais Perfurocortantes. 

 



                                                                                
 
16. A atuação efetiva dos cidadãos, conselheiros, gestores, profissionais e entidades civis na 

formulação de políticas públicas, avaliação e fiscalização de ações de saúde, é conhecida 

como: 

a) gestão de trabalho. 

b) gestão participativa. 

c) regulação. 

d) atenção a saúde. 

 

17. Assinale a alternativa que corresponde aos sistemas de informação epidemiológica em 

saúde. 

 

a) SIM, SINAN, SINASC. 

b) SIM, SIH, SAI. 

c) SISPNI, SIH, SAI. 

d) SINASC, SISVAN, SIH. 

 

18. Conforme a lei 8080/90, é responsável pelo conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir 

ou prevenir riscos a saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 

ambiente, da produção ou circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da 

saúde:   

 

a) Vigilância ecológica. 

b) Vigilância em saúde. 

c) Vigilância epidemiológica. 

d) Vigilância sanitária. 

 

19. Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos 

seus determinantes e condicionantes- modos de viver, condições de trabalho, habitação, 

ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços assistências são objetivos da: 

a) Política Nacional de Humanização. 

b) Política Nacional da Pessoa Idosa. 

c) Política Nacional de Promoção da Saúde. 

d) Pactuação da Saúde. 

 

 



                                                                                
 
20. As chamadas “portas de entrada” do Sistema Único de Saúde (SUS) se constituem em 

serviços que ofertam atendimento inicial à saúde do usuário. Estes serviços são assim 

definidos pelo Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, documento que regulamentou a Lei nº 

8.080, de 19 de setembro de 1990, ao tratar de temas como a organização, o planejamento da 

saúde e a articulação interfederativa no âmbito do SUS (BRASIL, 2011). 

São consideradas Portas de Entrada no Sistema Único de Saúde (SUS) os serviços de: 

  

a) Urgência e vigilância em saúde. 

b) Emergência e vigilância em saúde. 

c) Atenção primária e atenção psicossocial. 

d) Atenção psicossocial e atenção hospitalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                
 

 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 

 

 
21) A expressão “psicologia social” foi utilizada pela primeira vez no ano de 1908 e obteve 

status de disciplina no começo do século XX. Está área do conhecimento recebeu diversas 

influências, destacando-se a sociologia, na qual pode-se encontrar intersecções, contudo, de 

acordo com Rodrigues, Assmar e Jablonski (2009) “as perguntas formuladas pelo psicólogo 

social e pelo sociólogo em suas investigações do objeto material que lhe é comum variam 

bastante” (p.20). Analise as alternativas abaixo e assinale a CORRETA quanto ao objeto de 

estudo da psicologia social. 

a) Trata das relações que os indivíduos mantêm entre si, com a sociedade, cultura ou ainda, 

estudo científico da influência recíproca entre as pessoas e dos processos cognitivo e 

afetivo gerados por esta interação.  

b) Estuda os comportamentos adquiridos ou ensinados através de condicionamentos, 

compreende que condições externas influenciam o comportamento. 

c) Baseia-se num visão holística do indivíduo: tudo que faz parte da sua vida é utilizado para 

compreende-lo como um todo (consciente e inconsciente). Sem entender todas as partes 

que formam um indivíduo é impossível compreendê-lo em sua plenitude.  

d) Seu objeto trata do método de investigação do psiquismo, seu funcionamento, bem como, 

um método de tratamento caracterizado pela aplicação da técnica de livre associação. 

22)  Na década de 1970 vivencia-se a crise da Psicologia Social, as críticas contribuíram para o 

movimento de internacionalização da Psicologia Social, responsável pelo desenvolvimento de 

uma psicologia mais comprometida com o contexto social. Analise as alternativas abaixo e 

assinale a CORRETA quanto as críticas que envolveram a Psicologia Social neste momento 

histórico: 

a) A crise esteve pautada no excesso de individualização da psicologia social, sua relevância 

social e metodológica são questionadas, além das críticas ao excesso de fragmentação 

dos modelos teóricos. 

b) A crise da psicologia social da década de 1970 está baseada no fato que nenhum dos seus 

conceitos ou princípios encontram o menor apoio na ciência que fundamenta os estudos do 

cérebro e do comportamento humanos. 
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c) Os motivos da crise surgem ao constatar-se a excessiva ênfase na produtividade e a falta 

de estímulos para tomada de decisão sobre o comportamento humano.  

d) A crítica surge em função do questionamento quanto a ética de uma ciência do 

comportamento, considerando os riscos de ser usada para oprimir as pessoas.  

23) No Brasil, já na década de 1930 pode-se identificar publicações com foco em questões 

psicossociais, mas a institucionalização da Psicologia Social ocorrerá apenas em 1962, quando 

o Conselho Federal de Psicologia (CFP), por meio do Parecer n. 403/62, cria o currículo 

mínimo para os cursos de psicologia, tornando obrigatório o ensino de psicologia social. Cabe 

relembrar que neste período o Brasil vivia o contexto do golpe militar (1964), marcado por um 

período de intensa repressão e violência, neste momento as universidades questionam a 

prática do psicólogo e sua relevância para a sociedade, emerge então a expressão “Psicologia 

Comunitária”. Analise as alternativas abaixo e assinale a CORRETA quanto ao que se refere 

essa expressão “Psicologia Comunitária”.  

a) Refere-se à atuação do psicólogo junto a populações carentes com o objetivo de melhorar 

as condições de vida da população. A psicologia social ao qualificar-se de comunitária, 

explicita o objetivo de colaborar com a criação de espaços relacionais que vinculam os 

indivíduos a territórios físicos ou simbólicos.  

b) Trata-se de aproximar a consciência do saber humano e o mundo exterior a ela, portanto 

objetiva investigar e descrever fenômenos enquanto experiências conscientes.  

c) Refere-se a atribuir sentido e alcance, ou seja, interpretar um contexto para resolução de 

um problema com a finalidade social da lei. 

d) Aproximar a psicologia dos movimentos do corpo, da noção de espaço, coordenação 

motora além de estimular equilíbrio em especial em populações vulneráveis.   

24)  Marco importante no Brasil ocorre em julho de 1980, quando da criação da ABRAPSO, 

que nasce com o objetivo de redefinir o campo da Psicologia Social e contribuir para 

construção de referenciais teóricos fundados na concepção de que o ser humano é produto 

histórico-social. A Psicologia Social contemporânea desde a década de 1980 até os dias atuais 

tem se envolvido cada vez mais com diferentes questões sociais, como o Movimento da 

Reforma Psiquiátrica e a inserção em debates relacionados as Política Públicas, sendo a 

ABRAPSO importante referência de discussões críticas. Analise as alternativas abaixo e 

assinale a CORRETA quanto ao significado da sigla ABRAPSO:  

a) Associação Brasileira de Saúde Mental.  

b) Associação Brasileira de Saúde Coletiva.  

c) Associação Brasileira de Psicologia Social.  

d) Sociedade Brasileira de Psicologia.  



                                                                                
 
25)  As instituições sociais podem ser entendidas como tudo aquilo que se estabelece no 

social, ou seja, que faz parte de um sistema social. É possível citar alguns exemplos como “a 

família, o sistema formal de ensino, de saúde, casamento, Igreja, Estado” entre outras. Um 

mesmo indivíduo faz parte de inúmeras instituições simultaneamente. As instituições sociais se 

fundam como ferramentas de socialização criadas pelo homem, com a função de gerenciar 

suas relações interpessoais. Ramos e Nascimento (2008) destacam três importantes processos 

que ocorrem nas Instituições Sociais, verifique as alternativas abaixo e assinale a CORRETA 

no que se refere a estes três processos: 

a) Compensação, expiação e fantasia. 

b) Formação reativa, identificação e isolamento. 

c) Interiorização, incorporação e personalização.  

d) Negação, projeção e regressão.  

 

26) Lopes e colaboradores (2018) afirmam que grupos sociais podem ser formados por duas 

ou mais pessoas, contanto que haja interação, interdependência e sentido de pertencimento 

entre elas. Em grupos sociais o comportamento de uma pessoa ecoa no comportamento dos 

outros componentes. Segundo Rodrigues, Assmar e Jablonski (2009) todo grupo social possui 

uma estrutura que é corporificada nos padrões de relacionamento entre os membros e possui 

certos elementos que o caracterizam enquanto grupo social. São características de um grupo 

social, EXCETO:  

 

a) Coesão: grau em que os membros são atraídos entre si e motivados a permanecer como 

grupo.  

b) Normas: padrões ou expectativas de comportamento compartilhados pelos membros. 

c) Status: reflete a distribuição de poder entre os seus membros. 

d) Descontinuidade: interações e partilhas efêmeras e inconstantes.  

 

27) Os estudos acerca do preconceito, estereótipo, estigma e discriminação iniciaram na 

década de 1920, para compreendê-los e enfrenta-los é preciso levar em conta marcadores 

sociais que historicamente têm produzido iniquidades como a questão de classes sociais, 

gênero, raça/etnia entre outros. Analise as alternativas abaixo e assinale a INCORRETA: 

 

a) O preconceito é uma antipatia, baseada em generalização, dirigido a um grupo ou a um 

indivíduo. Trata-se de um julgamento prévio e negativo, que se mantem de forma rígida. 

b) O termo estigma surge com referência à sinais corporais feitos com cortes ou fogo, para 

designar algo sobre o status moral de pessoas a serem evitadas como criminosos por 

exemplo.  



                                                                                
 
c) A discriminação pode ser compreendida como um comportamento que traz prejuízo ou 

desvantagem a terceiros.  

d) O estigma social embora presente como crenças pessoais, é algo que não gera nenhum 

repercussão ou impacto na vida de grupos vulneráveis, pois trata-se apenas de um modo 

de pensar. 

 

28) A Psicologia Social Comunitária é guiada pelo princípio de que o conhecimento produzido 

deve ser útil para a transformação da realidade. Ainda nos dias atuais, o modo de experenciar 

a sexualidade humana repercute na vida e na saúde dos indivíduos, considerando que esta 

vivência recebe influências sociais e culturais. Deste modo é importante ao psicólogo 

diferenciar alguns termos e conceitos para seu uso adequado. Analise as alternativas abaixo e 

assinale a CORRETA: 

 

a) Identidade de Gênero: refere-se ao desejo, o indivíduo poderá a partir de sua identidade 

de gênero declarar-se homossexual, bissexual, heterossexual, pansexual e assexual.  

b) Gênero: é um conceito produzido culturalmente que designa aquilo que incorpora o 

universo feminino e masculino, mas para além disso, também determina o lugar que se 

ocupa na sociedade.  

c) Orientação Sexual: refere-se a forma como a pessoa se vê e se sente: homem cis, mulher 

cis ou transexual. 

d) Sexo:  trata de qualquer aproximação íntima que envolve homens e mulheres com a 

função de procriação.  

 

29) O uso de drogas acontece há milhares de anos e muito provavelmente vai acompanhar a 

história da humanidade. A relação que o indivíduo estabelece com a substância psicoativa, as 

vivencias de preconceito, o estigma e as políticas públicas desenvolvidas para lidar com as 

drogas são objetos pertinentes à psicologia social. Tendo em vista este tema, analise as 

alternativas abaixo e assinale a CORRETA: 

  

a) Uma estratégia que se apresentou eficaz para atenção clínica a pessoas em uso abusivo 

de substâncias psicoativas foi no ano de 2014 a ampliação de leitos integrais em hospitais 

psiquiátricos, o que permitiu um olhar especializado e um processo de desintoxicação 

eficaz.  

b) A “redução de danos” busca colocar no centro da política sobre drogas o ser humano, seu 

bem-estar e sua saúde, busca um enforque mais integral e menos punitivo em 

conformidade com as preceitos éticos-políticos da psicologia social comunitária.  



                                                                                
 
c) Segundo estudos atuais mais importante do que o suporte social, medicações bem 

administradas podem favorecer o objetivo da abstinência trazendo uma melhor qualidade 

de vida a esses indivíduos.  

d) Embora muitos usuários façam uso recreativos de drogas, medidas punitivas tem se 

mostrado eficazes para minimizar o desenvolvimento da dependência química, doença que 

gera prejuízos clínicos e sociais.  

 

30)  As práticas psicossociais no âmbito das Políticas Públicas são espaços importantes de 

inserção e intervenção do psicólogo social comunitário brasileiro. A Reforma Sanitária brasileira 

na década de 1970 foi um importante movimento para implementação do Sistema Único de 

Saúde (SUS). A Constituição Federal de 1988 – Constituição Cidadã marca o nascimento do 

SUS e sua homologação ocorre a partir da Lei Orgânica da Saúde n.8.080 de 19 de setembro 

de 1990. Também foram implementados espaços e instrumentos para democratização e 

compartilhamento do processo decisório e da gestão do SUS a partir da Lei complementar n. 

8.142 de 28 de dezembro de 1990, que “Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão 

do SUS [...]”. Analise as alternativas abaixo e marque a CORRETA quanto as instâncias 

colegiadas legitimas do Controle Social. 

 

a) Centros de atenção psicossocial e Unidades básicas de saúde. 

b) Centros de referência da assistência social e Centros POP rua. 

c) Fóruns e Arenas SUS.  

d) Conferências de Saúde e Conselhos de Saúde. 

 

31) O Núcleo de Apoio a Saúde da Família – Nasf, orientado pelas diretrizes da Atenção 

Básica à Saúde (ABS), deve apoiar as equipes de referência das Unidades Básicas de Saúde 

(UBS) na produção do cuidado, de forma contínua e longitudinal, próximo a população e na 

perspectiva a integralidade. Os profissionais inseridos nos Nasf atuam com as equipes das 

UBS, mas também com os usuários em seu contexto de vida. Deste modo são atribuições do 

psicólogo do Nasf, EXCETO: (BRASIL, 2011a, 2011b). 

 

a) Visita domiciliar. 

b) Atendimento em grupo. 

c) Atendimento individual compartilhado. 

d) Avaliação psicopedagogia.   

 

 



                                                                                
 
32) A Lei n.10.216 de 06 de abril de 2001 ficou conhecida como Lei Paulo Delgado ou Lei da 

Reforma Psiquiátrica (BRASIL, 2002b). Assinale a alternativa CORRETA quanto ao que dispõe 

essa Lei: 

 

a) Dispõe acerca da proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e 

redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 

b) Assegura e promove, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades 

fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. 

c) Garante a assistência social como direito do cidadão e dever do Estado, provê os mínimos 

sociais, através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, 

para garantir o atendimento às necessidades básicas. 

d) Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a 

organização e o funcionamento dos serviços correspondentes.  

33) A inserção dos psicólogos no Sistema Único de Saúde (SUS) foi ampliada no ano de 2008 

a partir da Portaria n.154 que institui os Núcleos de Apoio a Saúde da Família (Nasf). São 

diretrizes adotadas pelo Ministério da Saúde para o Nasf, EXCETO:  

 

a) Atendimento compartilhado e interdisciplinar. 

b) Troca de saberes e capacitação mútuas. 

c) Uso de metodologias como estudo de casos e construção de projetos terapêuticos 

compartilhados. 

d) Atendimento psicoterápico individual com enfoque biomédico. 

 

34) Considera-se que o acolhimento, o diálogo aberto e uma escuta qualificada, possam 

aproximar profissional de saúde do usuário e assim, como a construção de um projeto 

terapêutico singular possa atender suas demandas. Analise as alternativas e marque a 

CORRETA para definição do que é um Projeto Terapêutico Singular.  

 

a) Conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, voltadas para um sujeito 

individual ou coletivo [...] geralmente indicado para situações complexas.  

b) Espaços saudáveis, acolhedores e confortáveis, que respeitem a privacidade e sejam 

lugares de encontro entre as pessoas. 

c) Ferramenta teórica e prática cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do 

adoecimento e do sofrimento, que considere a singularidade do sujeito e a complexidade 

do processo saúde/doença. Permite o enfrentamento da fragmentação do conhecimento e 

das ações de saúde e seus respectivos danos e ineficácia. 



                                                                                
 
d) Construção de relações de confiança, compromisso e vínculo. Com uma escuta qualificada 

que busca garantir o acesso oportuno às necessidades, ampliando a efetividade das 

práticas de saúde. 

 

35) Segundo o médico psiquiatra, psicanalista e psicólogo social nascido na Suíça e 

naturalizado argentino na década de 1950 Pichon-Rivière, o processo de mudança dos sujeitos 

deve centralizar-se num tarefa. Segundo o pesquisador o profissional deve instrumentalizar o 

sujeito para uma prática de transformação de si, dos outros e do contexto em que estão 

inseridos. Analise as alternativas abaixo e assinale CORRETAMENTE o nome desta técnica 

desenvolvida por Pichon-Rivière. 

a) Terapia Comunitária Integrativa. 

b) Grupos Operativos. 

c) Técnica de Entrevista Motivacional. 

d) Psicoterapia em Grupo. 

 

36) A Psicologia insere-se em uma diversidade enquanto campo de produção de  

conhecimento. No que tange as abordagens ou correntes teóricas à visão de homem e de 

mundo, são diversas com raízes filosóficas e epistemológicas que dão origem a sistemas 

complexos de conceitos. Avalie as alternativas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) Abordagem Centrada na Pessoa foi desenvolvida por Carl Rogers na década de 1950, 

pautada na “empatia” fator considerado indispensável para qualquer atendimento 

psicológico. Esta abordagem incentiva a autonomia do indivíduo.  

b) Psicanálise foi idealizada por Sigmund Freud, é um método que consiste em trazer para a 

consciência do paciente conteúdos inconscientes que estariam na origem de suas 

perturbações neuróticas.  Isso deve ser feito através da técnica da associação livre e da 

interpretação do que o paciente apresentava ao analista, bem como da compreensão da 

relação transferencial. 

c) Psicologia Analítica para esta abordagem os arquétipos segundo Carl Gustav Jung, 

constituem o inconsciente coletivo. Trata-se de núcleos instintivos passados de geração a 

geração, trazendo padrões de comportamento herdados da humanidade desde seu 

surgimento.  

d) Cognitiva comportamental: foi desenvolvida por Edmund Husserl, baseia-se no fato de 

que a psique não é uma estrutura pré-existente e sim algo que vai se constituindo a partir 

da elaboração imaginativa do corpo e de suas funções – o que constitui o binômio psique-

soma.  

 



                                                                                
 
37) O “diagnóstico das necessidades da comunidade” demanda ao psicólogo que ele deixe seu 

espaço tradicional e incorpore os trabalhos de campo e as dinâmicas em que os indivíduos 

vivem. A realização de um diagnóstico comunitário engloba as relações indivíduo X cultura X 

meio ambiente, e como consequência a organização coletiva de aspirações e valores 

psicossociais, com a participação da comunidade na ação elaborada. As práticas de 

intervenção ou atuação na Psicologia Comunitária tem características distintas. Avalie as 

alternativas abaixo e assinale a que INCORRETA quanto a estas características.  

 

a) Concentram-se nos diversos segmentos da população, como: bairros, favelas, mangues, 

alagados; diferentes grupos: civis, religiosos, diversos movimentos populares, segmentos 

ou setores de entidades civis, profissionais, comunitárias, comissões e/ou fóruns em 

educação, saúde, direitos humanos; entre outros. 

b) Encontram o objeto de investigação e/ou ação dentro de um teórico diversificado, indo do 

individual, passando pelo familiar, por pequenos grupos, até organizações e movimentos 

comunitários e/ou populares de dimensões maiores. 

c) Escolhem algum tema como central e prioritário em suas hipóteses, provenientes da área 

da saúde, educação, trabalho; relações comunitárias e de organização; direitos humanos, 

violência e cidadania; formação profissional; qualidade de vida; relações de exclusão e 

inclusão social: emprego, desemprego e falta de perspectiva de vida, entre outro. 

d) Atua em atividades relacionadas a análise e desenvolvimento organizacional, ação humana 

nas organizações, desenvolvimento de equipes, consultoria organizacional, seleção, 

acompanhamento e desenvolvimento de pessoal, estudo e planejamento de condições de 

trabalho, estudo e intervenção dirigidos à saúde do trabalhador. Desenvolve, analisa, 

diagnostica e orienta casos na área da saúde do trabalhador, observando níveis de 

prevenção, reabilitação e promoção de saúde. 

 

38) A Psicologia Social baseou-se nos modelos dos Estados Unidos, e a partir da Segunda 

Guerra Mundial, as pesquisas e os experimentos procuraram técnicas e procedimentos de 

intervenção nas relações sociais para uma vida melhor na sociedade, seus ajustamentos e 

adequação de comportamentos individuais ao contexto social. O trabalho do psicólogo social 

envolve proposições de políticas e ações relacionadas à comunidade em geral tais como:  

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Movimentos sociais de grupos étnico-raciais, religiosos, de gênero, geracionais, de 

orientação sexual, de classes sociais e de outros segmentos socioculturais, para a 

realização de projetos da área social ou de políticas pública. 



                                                                                
 
b) Procede ao estudo no campo dos processos psicológicos, psicossociais e psicofísicos 

relacionados aos problemas de trânsito; realiza diagnóstico da estrutura dinâmica dos 

indivíduos e grupos nos aspectos afetivos, cognitivos e comportamentais. 

c) Atua no âmbito da Justiça, colaborando no planejamento e execução de políticas de 

cidadania, direitos humanos e prevenção da violência, centrando sua atuação na 

orientação do dado psicológico repassado não só para os juristas como também aos 

indivíduos que carecem de tal intervenção, para possibilitar a avaliação das características 

de personalidade e fornecer subsídios ao processo judicial, além de contribuir para a 

formulação, revisão e interpretação das leis. 

d) Atua nas áreas de Educação, Reeducação e Terapia Psicomotora, utilizando-se de 

recursos para o desenvolvimento, prevenção e reabilitação do ser humano. Participa de 

planejamento, elaboração, programação, implementação, direção, coordenação, análise, 

organização, supervisão, avaliação de atividades clínicas e parecer psicomotor em clínicas 

de reabilitação, nos serviços de assistência escolar, escolas especiais, hospitais 

associações e cooperativas; presta auditoria, consultoria, assessoria; dá assistência e 

tratamento especializado, visando à preparação para atividades esportivas, escolares e 

clínicas.  

 

39) Um Código de Ética profissional, ao estabelecer padrões esperados quanto às práticas 

referendadas pela respectiva categoria profissional e pela sociedade, procura fomentar a 

autorreflexão exigida de cada indivíduo acerca da sua práxis, de modo a responsabilizá-lo, 

pessoal e coletivamente, por ações e suas consequências no exercício profissional. A missão 

primordial de um código de ética profissional não é de normatizar a natureza técnica do 

trabalho, e, sim, a de assegurar, dentro de valores relevantes para a sociedade e para as 

práticas desenvolvidas, um padrão de conduta que fortaleça o reconhecimento social daquela 

categoria. Tomando por base esse texto assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) O psicólogo atuará com responsabilidade, contribuindo única e especificamente para o 

desenvolvimento da Psicologia clínica, embasado em abordagens psicoterapêuticas sem o 

compartilhamento de saberes, mesmo que atuando junto a equipes multiprofissionais.  

b) O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das 

coletividades e contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, 

discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 

c) O psicólogo atuará com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a 

realidade política, econômica, social e cultural. 

d) O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, 

da igualdade e da integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos. 



                                                                                
 
 

40) Tomando por referência o Código de Ética profissional do psicólogo, em seu Art. 2º – Ao 

psicólogo é vedado, EXCETO:  

 

a) Utilizar ou favorecer o uso de conhecimento e a utilização de práticas psicológicas como 

instrumentos de castigo, tortura ou qualquer forma de violência.  

b) Considerar as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas 

relações sobre as suas atividades profissionais, posicionando-se de forma crítica e em 

consonância com os demais princípios deste Código. 

c) Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que caracterizem negligência, discriminação, 

exploração, violência, crueldade ou opressão. 

d) Acumpliciar-se com pessoas ou organizações que exerçam ou favoreçam o exercício ilegal 

da profissão de psicólogo ou de qualquer outra atividade profissional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                
 

GABARITO DO CANDIDATO (SEM VALIDADE OFICIAL                                                      
VOCÊ NÃO PODE FAZER NENHUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA FRENTE OU VERSO DESTE 

DOCUMENTO, SOMENTE NO ESPAÇO RESERVADO PARA A CÓPIA DO CARTÃO-
RESPOSTA                                                                                                                                   

Na saída apresente este gabarito ao fiscal para conferencia. 
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