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INSTRUÇÕES 

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

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

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

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

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

publicadas poderá ser diferente da apresentada neste caderno de provas. 
9. 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; 

d. Não o amasse, nem dobre. 
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QUESTÕES GERAIS 
  

 
1. Sobre a temática Gestão e Planejamento de Serviços de Saúde, assinale a alternativa 
FALSA:  
 
a) O planejamento no SUS é de responsabilidade de apenas uma das três esferas da 

federação, sendo que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem 

desenvolver suas respectivas atividades de maneira individualizada, sem necessidade de 

integração de informações dos municípios, estados e federação. Assim, as atividades de 

planejamento são desenvolvidas de forma individual, em cada uma das esferas, em seus 

respectivos territórios, e não precisam levar em conta as atividades das demais esferas. 

b) O planejamento no SUS deve ter como base territorial as regiões de saúde, uma vez que 

essas são os espaços geográficos fundamentais de garantia da integralidade das ações e 

serviços de saúde para a população no SUS. A Região de Saúde representa a unidade de 

referência para a análise da dinâmica socioeconômica e da situação de saúde da população, o 

dimensionamento da capacidade instalada de produção de serviços, o levantamento dos 

recursos fiscais, dos profissionais e equipamentos disponíveis e para a projeção de uma 

imagem-objetivo da rede de atenção à saúde. 

c) O planejamento consiste em uma ação estratégica da gestão pública, pois reorienta os 

programas e os projetos governamentais e impacta na eficiência, eficácia e efetividade da ação 

das políticas de saúde. 

d) Planejar significa definir prioridades, mobilizar recursos e esforços em prol de objetivos 

conjuntamente estabelecidos, dentro de uma lógica transparente e dinâmica com o objetivo de 

orientar os processos do Sistema de Saúde em seus vários espaços. 

 
2. Para garantir a segurança do paciente nos serviços de saúde, o Ministério da Saúde instituiu 

a Resolução da Diretoria Colegiada (RDC) no 36, de 25 de julho de 2013. Assinale a afirmativa 

INCORRETA sobre esta Resolução: 

 

a) Esta Resolução tem por objetivo instituir ações para a promoção da segurança do paciente e 

a melhoria da qualidade nos serviços de saúde. 



b) Esta Resolução se aplica aos serviços de saúde, sejam eles públicos, privados, filantrópicos, 

civis ou militares, incluindo aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa. 

c) Cultura da segurança compreende um conjunto de valores, atitudes, competências e 

comportamentos que determinam o comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, 

substituindo a culpa e a punição pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a 

atenção à saúde. 

d) Um evento adverso caracteriza-se por um incidente que não resulta dano à saúde, porém 

deve ser monitorado e acompanhado por ser um near miss. 

 

3. Segundo a Portaria n.1600, de 7 de julho de 2011, NÃO são diretrizes da Rede de Atenção 

às Urgências: 

 

a) Ampliação do acesso e acolhimento aos casos agudos demandados aos serviços de saúde 

em todos os pontos de atenção, contemplando a classificação de risco e intervenção adequada 

e necessária aos diferentes agravos. 

b) Humanização da atenção garantindo efetivação de um modelo centrado no usuário e 

baseado nas suas necessidades de saúde. 

c) Articulação e integração dos diversos serviços e equipamentos de saúde, constituindo redes 

de saúde com conectividade entre os diferentes pontos de atenção. 

d) Regionalização e Hierarquização dos pontos de atenção da rede de atenção à saúde, tendo 

a Atenção Básica como ponto de comunicação.  

 

4. Sobre os Sistemas de Informação em Saúde é CORRETO afirmar: 

 

a) O Sistema de Informação sobre Nascidos Vivos (SINASC); o Sistema de Informação sobre 

Mortalidade (SIM) e o Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) são exemplos 

de sistemas de informação de abrangência nacional do Sistema Único de Saúde. 

b) Sistema de informação é o conjunto de equipamentos que apenas coleta dados em uma 

organização. Os dados coletados não podem subsidiar a tomada de decisão nos níveis 

municipal, estadual e federal. 

c) O Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN) tem como objetivo o registro de 

Procedimentos de alta complexidade ou alto custo. 

d) As ações do Programa de pré-natal são registradas no Sistema de Informações do 

Programa Nacional de Imunizações. 

 

5. De acordo com a Política Nacional de Humanização, são objetivos do acolhimento: 

 

a)  Acolher e escutar a queixa, os medos e as expectativas do usuário. 



b) Encaminhar exclusivamente ao serviço de psicologia para identificação de riscos e 

vulnerabilidades do indivíduo. 

c) Prestar atendimento pontual, ainda que não seja resolutivo. 

d) O acolhimento deve ser resolutivo, ou seja, não deve resultar em encaminhamento a outros 

serviços. 

 

6. Como forma de garantir a coordenação do cuidado, ampliando o acesso e resolutividade das 

equipes que atuam na Atenção Básica, a Política Nacional de Atenção Básica (2017) 

recomenda a seguinte quantidade de população adscrita:  

 

a) População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 

5.000 pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da 

Atenção Básica. 

b) População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 

1.000 pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da 

Atenção Básica. 

c) População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 

2.000 a 3.500 pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes 

da Atenção Básica. 

d) População adscrita por equipe de Atenção Básica (eAB) e de Saúde da Família (eSF) de 

10.000 pessoas, localizada dentro do seu território, garantindo os princípios e diretrizes da 

Atenção Básica. 

 

7. Considerando a Resolução nº 588, de 12 de julho de 2018, que institui a Política Nacional de 

Vigilância em Saúde (PNVS), associe o conceito com sua respectiva definição: 

 

I - Vigilância em saúde ambiental 

II - Vigilância em saúde do trabalhador 

III - Vigilância epidemiológica 

IV - Vigilância sanitária 

 

(  ) conjunto de ações que proporcionam o conhecimento e a detecção de mudanças nos 

fatores determinantes e condicionantes da saúde individual e coletiva, com a finalidade de 

recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças, transmissíveis e não-

transmissíveis, e agravos à saúde. 

(   ) conjunto de ações e serviços que propiciam o conhecimento e a detecção de mudanças 

nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem na saúde 

humana, com a finalidade de recomendar e adotar medidas de promoção à saúde, prevenção e 

monitoramento dos fatores de riscos relacionados às doenças ou agravos à saúde. 



(   ) conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir 

nos problemas sanitários decorrentes do ambiente, da produção e circulação de bens e da 

prestação de serviços do interesse da saúde. Abrange a prestação de serviços e o controle de 

bens de consumo que, direta ou indiretamente se relacionem com a saúde, compreendidas 

todas as etapas e processos, da produção ao consumo e descarte. 

(  ) conjunto de ações que visam promoção da saúde, prevenção da morbimortalidade e 

redução de riscos e vulnerabilidades na população trabalhadora, por meio da integração de 

ações que intervenham nas doenças e agravos e seus determinantes decorrentes dos modelos 

de desenvolvimento, de processos produtivos e de trabalho. 

 

A sequência CORRETA das respostas é a seguinte: 

 

a) I,II,III,IV 

b) IV.III.II.I 

c) I,IV,III,II 

d) III, I, IV,II 

 

8. Considerando a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), é INCORRETO afirmar 

que:  

a) A PNVS é uma política pública de Estado e função essencial do SUS, tendo caráter 

universal, transversal e orientador do modelo de atenção nos territórios, sendo a sua gestão de 

responsabilidade exclusiva do poder público. 

b) Vigilância em saúde define-se como um o processo contínuo e sistemático de coleta, 

consolidação, análise de dados e disseminação de informações sobre eventos relacionados à 

saúde.  

c) A PNVS pressupõe o planejamento entre as vigilâncias, com identificação de prioridades 

para atuação integrada com base na análise da situação de saúde e no mapeamento das 

atividades de produção, consumo e infraestrutura e com potencial impacto no território. 

d) A vigilância sanitária refere-se à situação que demanda o emprego urgente de medidas de 

prevenção, controle e contenção de riscos, danos e agravos à saúde pública. 

 

9. Para a efetivação das diferentes Políticas Públicas é de suma importância que os serviços 

tenham como base os Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) que de acordo 

com o Ministério da Saúde:   

 

 I – São documentos que estabelecem critérios para o diagnóstico da doença ou do agravo à 

saúde. 

II – Devem ser baseados em evidência científica e considerar critérios de eficácia, segurança, 

efetividade e custo-efetividade das tecnologias recomendadas. 



III – Estabelecem o tratamento preconizado, com os medicamentos e demais produtos 

apropriados, quando couber; as posologias recomendadas e os mecanismos de controle 

clínico. 

 

Considerando as afirmações acima:  

a) Somente a I e II estão corretas. 

b) Somente a I está correta. 

c) Somente a III está correta.  

d) Todas estão corretas. 

 

10. Sobre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde assinale a alternativa 

CORRETA:  

a) Entende-se como integralidade da assistência como um conjunto articulado e contínuo de 

ações e serviços preventivos e curativos, somente no âmbito coletivo e direcionado a alta 

complexidade.  

b) Deve-se buscar centralização político-administrativa com direção única para facilitar a 

organização dos serviços e garantir a igualdade da assistência com vistas à regionalização e 

hierarquização da rede de serviços.  

c) O princípio da Integralidade é compreendido como conjunto articulado e contínuo das ações 

e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os 

níveis de complexidade do sistema.  

d) O princípio da preservação da autonomia refere-se a não divulgação de informações quanto 

ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo usuário. 
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QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 

  
11.  Botega (2015), em seu livro “Crise Suicida” situa alguns princípios básicos do que 

conceitua como psicoterapia de crise. No que diz respeito ao manejo da ambivalência, 

considere as seguintes afirmativas: 

 

I – Quanto mais abertamente a pessoa puder falar sobre perda, isolamento e 

desvalorização, menos confusas suas emoções se tornarão. 

II – A ambivalência é a ocorrência de duas forças opostas.  

III – O terapeuta deve se valer da ambivalência para denunciar ao paciente a 

incoerência ou a incerteza de suas manifestações, com o intuito de fazê-lo refletir. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas a afirmativa II está correta. 

b) Apenas a afirmativa III está correta.  

c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  

d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  

 

12. No decreto nº 7.508/2011, que regulamenta a Lei Orgânica do SUS  

(Lei 8.080), traz que o acesso deve ser universal e igualitário às ações e aos serviços  de 

saúde e que o mesmo será ordenado pela atenção primária e deve ser fundado na avaliação 

da gravidade do risco individual e coletivo e no cr itério cronológico , observadas as 

especificidades previstas para pessoas com proteção especial , conforme legislação vigente. 

Desta forma, é CORRETO afirmar: 

 

 



a) O psicólogo deve conhecer quem são os usuários que se enquadram na proteção especial 

e deve deixar horários reservados em sua agenda para sempre atendê-los prontamente.  

b) O que o decreto afirma é que o psicólogo deverá avaliar a gravidade do caso e considerar 

a ordem de chegada da demanda; porém terá liberdade para priorizar atendimentos em 

casos de pessoas que necessitam de proteção especial ou que tenham seu quadro 

considerado mais urgente (dentro dos objetivos da APS) quando avaliado. 

c) O psicólogo e a equipe de saúde correm risco de serem processados e nunca mais 

exercerem sua profissão caso deixem de priorizar os atendimentos solicitados por órgãos 

de controle (Conselho Municipal de Saúde, Conselho Tutelar, outros). 

d) A avaliação da gravidade dos casos que são atendidos na APS são facilmente 

classificados pois a Unidade de Saúde trabalha apenas com casos de baixa complexidade, 

com resolução rápida do problema, sendo rara a formação de filas de espera pelo 

atendimento. 

 

13. Os estudos epidemiológicos sobre transtornos mentais são relativamente recentes e 

evidenciaram a dimensão do problema: elevada prevalência e demanda potencial para os 

serviços de saúde, bem como importante incapacitação associada. Segundo Marcos Soares e 

Sônia Bueno, a implicação deste problema na Atenção Primária à Saúde (APS) pode ser: 

 

a) Existe um grande número de usuários em sofrimento ou desenvolvendo transtornos 

mentais, o que gera um aumento expressivo na demanda por atendimento e que se não 

tratados, muito provavelmente incapacitarão o sujeito de exercer suas atividades diárias. 

b) Não existem problemas, pois é muito claro para os profissionais de que os casos mais 

graves e incapacitantes devem ser encaminhados para os serviços especializados. 

c) Que apesar dos estudos sobre transtornos mentais serem recentes, todos os profissionais 

de saúde possuem formação mínima em sua graduação a respeito de psicologia, o que os 

habilita a manejar todos os casos da APS. 

d) As incapacitações geradas por problemas mentais não são comuns na população 

brasileira, apesar do números de pessoas utilizando psicotrópicos aumentar um pouco 

todos os anos. 

 

14. O movimento de Reforma Psiquiátrica possibilitou o reconhecimento dos direitos das 

pessoas com transtorno mental e proporcionou o retorno destas as suas casas e famílias. Este 

movimento traz consigo o valor do tratamento realizado em seu território, em sua comunidade 

ao invés de “morar” em hospitais psiquiátricos para o resto de suas vidas. As implicações deste 

movimento, na atenção à saúde mental dos usuários do SUS foram: 

 

 



a) No campo das políticas de saúde, houve pressão dos movimentos sociais pela 

manutenção das pessoas com transtorno mentais graves em isolamento no hospital, pois o 

modelo de atenção na comunidade inviabiliza o bem estar da família e daqueles que 

precisarão cuidar do paciente. 

b) A Reforma Psiquiátrica provocou mudanças no modelo de atenção a saúde mental no 

sistema de saúde brasileiro, porém observa-se que o foco está nos transtornos graves, 

com a criação dos Centros de Atenção Psicossocial (Caps) e pouco apoio a Atenção 

Primária.  

c) Os problemas mais frequentes relacionados a população e à maior demanda para os 

serviços de saúde, que podem ser reunidos no conceito de transtornos mentais comuns 

(depressão, ansiedade e somatização), que são facilmente e exclusivamente tratados na 

UBS.  

d) Grande parte dos pacientes e profissionais de saúde tem clareza dos critérios de quando o 

atendimento é realizado nos serviços especializados ou nos serviços de atenção primária. 

 

15. O conceito de matriciamento em saúde foi proposto em 1999 por Gastão Wagner, e ganha 

força com a regulamentação dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF). Com a 

constituição dessas equipes ocorre um impulso nas ações de cuidado com a saúde mental no 

território. Com base nisso, assinale a alternativa CORRETA: 

 

 

a) NASF foi uma estratégia adotada para colocar os especialistas em contato direto com os 

usuários, desta forma, estes poderiam experimentar a realidade da atenção primária nos 

atendimentos e demandas mais recorrentes no território. 

b) O matriciamento realizado pelo NASF não foi bem sucedido, pois os profissionais 

especialistas não gostam de conversar com os profissionais generalistas, gerando atritos 

desnecessários no cotidiano de trabalho. 

c) Matriciamento é a melhor ferramenta a ser utilizada quando a equipe da UBS percebe que 

o caso é complexo suficiente para ser encaminhado aos profissionais especialistas que 

compõe o NASF e normalmente o atendimento é ofertado na região central do município. 

d) O matriciamento é caracterizado pela cooperação entre diferentes profissionais, com 

diferentes saberes com a finalidade de promover um melhor atendimento do usuário. 

 

16. A aproximação dos profissionais da Saúde Mental com o serviço da Atenção Básica traz 

novas oportunidades, porém riscos. NÃO faz parte dos riscos citados por Soares e Bueno 

(2011): 

 

 



a) As oportunidades aconteceriam através da interação entre colegas, quando houver 

compartilhamento de conhecimentos e angústias no cuidado com a população.  

b) O principal risco pode estar associado à expectativa da especialização cuidar da saúde 

mental da atenção básica, com a falsa noção de que “agora chegou alguém para atender a 

saúde mental”.  

c) Muitas vezes as equipes ainda se percebem despreparadas para lidar com problemas de 

saúde mental e que o especialista abrindo a agenda e a porta do consultório resolveria 

todos os casos.  

d) O especialista aproveitaria a oportunidade para dar aulas e ensinar seus colegas a 

manejarem casos e em médio prazo não precisaria mais dividir seu tempo dando 

assistência para a Atenção Primária.  

 

17. Segundo Soalheiro (2017) o projeto da saúde mental para o SUS inclui o território como 

uma categoria central para a transformação e avaliação do seu modelo de atenção. Nesse 

sentido, a Saúde da Família constitui uma estratégia do Ministério da Saúde para organizar a 

atenção básica, que tem como desafio promover as práticas e ações de saúde de forma 

integral e contínua, focando no grupo familiar e na responsabilização pela saúde da população 

que vive no seu território. Segundo a concepção trazida pela autora, pode-se afirmar que 

território é: 

 

a) O território é definido pelo número de casas e edifícios construídos.  

b) Compreende o território como território-processo, pois transcende a sua visão de 

superfície-solo e as características geográficas.  

c) Território é compreendido pelo número de habitantes por metro quadrado de área 

construída.  

d) Território é compreendido pelas classes sociais que habitam nele.  

 

18. A experiência de adoecimento como manifestação do indivíduo é indissociável da situação 

de saúde do lugar em que vive. Esse conceito revela: 

 

a) Que o ambiente em que vivemos é determinante no processo saúde/doença não 

proporcionando escolha aos sujeitos deste local. 

b) A convivência em comunidade gera uma “comum identidade” que por sua vez propaga as 

doenças hereditárias entre as diferentes gerações. 

c) Os lugares e seus diversos contextos sociais promovem condições particulares para a 

produção de saúde e/ou doenças. 

d) O sujeito é sempre dono de sua história, podendo evitar o adoecimento mudando de 

endereço e se distanciando de lugares violentos ou com a presença de muita pobreza.  

 



19. Sabe-se que atitudes solidárias e afetivas com os pacientes são a base para uma 

estratégia de boa intervenção. São características de atitudes terapêuticas, realizada por 

qualquer membro da equipe da Atenção Primária a Saúde:  

 

a) Respeito com a experiência “diferente” do paciente ainda que não consiga compreendê-la, 

explicá-la ou modificá-la. 

b) Lembrar que o paciente tem todas as condições para superar sua condição atual. 

c) Manter o distanciamento afetivo para que o respeito profissional seja mantido. 

d) Quanto melhor estiver trajado o profissional de saúde, mais admiração e confiança adquiri 

dos usuários; o que facilita a credibilidade no tratamento proposto. 

 

20. São atitudes consideradas básicas por Saraceno (2019) em relação à comunidade: 

 

a) É preciso identificar as necessidades da população e traçar estratégias terapêuticas para 

sanar as doenças. 

b) A equipe deve envolver-se com a vida da população com uma atitude solidária e de 

serviço. 

c) Normalmente, é preciso ter muito cuidado com as solicitações feitas pela comunidade para 

que não se instaure o espírito de assistencialismo. 

d) É importante a equipe delimitar seu papel dando informações claras em relação a sua 

função, tendo como base as leis e portarias que definem as ações em saúde no território. 

 

21. A Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. 

Sobre esta Lei, considere as seguintes afirmativas: 

 

I – É direito da pessoa ser tratada, preferencialmente, em serviços de alta densidade 

tecnológica na assistência hospitalar. 

II – É direito da pessoa portadora de transtorno mental receber o maior número de 

informações a respeito de sua doença e de seu tratamento. 

III – É direito da pessoa portadora de transtorno mental ter direito à presença médica, em 

qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização involuntária. 

IV – Internação compulsória é aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido 

de terceiro. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

 

a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 



c) Todas as afirmativas estão corretas. 

d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.  

 

22. A Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, e em 

seus artigos, formula normativas a respeito do tratamento em regime de internação em hospital 

especializado em saúde mental. Sobre estas normativas dessa Lei, considere as afirmativas: 

 

I – A pessoa que solicita voluntariamente sua internação, ou que a consente, deve assinar, no 

momento da admissão, uma declaração de que optou por esse regime de tratamento. 

II – O término da internação voluntária dar-se-á por solicitação escrita do paciente em 

conjunto com determinação do médico assistente, de forma obrigatória.  

III – O término da internação involuntária dar-se-á unicamente quando estabelecida pelo 

especialista responsável pelo tratamento. 

IV – A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e duas horas, ser 

comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do estabelecimento no 

qual tenha ocorrido.   

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

23. A Portaria n. 3.088/11 instituiu a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) para pessoas com 

sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 

outras drogas, no âmbito no Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre esta portaria, considere as 

seguintes afirmativas: 

 

I – Promover mecanismos de formação permanente aos profissionais de saúde é um dos 

objetivos específicos da RAPS. 

II – A Unidade de Acolhimento é um componente da RAPS da atenção residencial de caráter 

transitório. 

III – O Centro de Referência da Assistência Social é um dos componentes da RAPS da 

atenção de reabilitação psicossocial. 

IV – A RAPS não é constituída por componentes de urgência e emergência, pois esses 

componentes são exclusivos da Rede de Atenção às Urgências (RAU). 

 

 



Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas a afirmativa I está correta. 

b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

d) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

 

24. A Portaria n. 3.088/11 instituiu a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) para pessoas com 

sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 

outras drogas, no âmbito no Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre esta portaria, considere as 

seguintes afirmativas: 

 

I – Serviço Residencial Terapêutico é unidade pública, articulada às Redes de Atenção à 

Saúde, em especial à Rede de Atenção Psicossocial, onde são oferecidos à população em 

geral espaços de sociabilidade, produção e intervenção na cultura e na cidade. 

II – O desenvolvimento de estratégias de Redução de Danos constitui-se como uma das 

diretrizes da RAPS. 

III – A atenção hospitalar não é componente da RAPS. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Apenas a afirmativa II está correta. 

b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

25. A Portaria nº 3.088/11 institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas com 

sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e 

outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre os pontos de atenção da 

rede e suas atribuições, considere as seguintes afirmativas: 

 

I – A Unidade Básica de Saúde tem a responsabilidade de desenvolver ações de promoção de 

saúde mental, prevenção e cuidado dos transtornos mentais, ações de redução de danos e 

cuidado para pessoas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, 

compartilhadas, sempre que necessário, com os demais pontos da rede. 

II – As Unidades Básicas de Saúde não realizam atenção de urgência e emergência. 

III – O SAMU 192 não é componente da Rede de Atenção Psicossocial. 

IV - O cuidado, no âmbito do Centro de Atenção Psicossocial, é desenvolvido por intermédio de 

Projeto Terapêutico Individual. 

 



Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

c) Apenas a afirmativa I está correta. 

d) Todas as afirmativas estão corretas.  

 

26. O registro documental decorrente da prestação de serviços psicológicos é um dos temas 

abordados nas resoluções do Conselho Federal de Psicologia, o qual tem implicações técnicas, 

éticas e científicas. A partir da Resolução n. 1 de 2009, que dispõe sobre este tipo de registro, 

considere as seguintes afirmativas: 

 

I – É facultativo ao psicólogo o registro documental decorrente da prestação de serviços 

psicológicos. 

II – Devem ser registradas apenas as informações necessárias ao cumprimento dos objetivos 

do trabalho. 

III – O acesso do usuário ou representante legal às informações registradas pela(o) 

psicóloga(o) em seu prontuário é previsto na resolução, o qual ocorrerá mediante autorização 

do psicólogo. 

IV – Quando em serviço multiprofissional, o registro psicológico deverá ser realizado em 

prontuário único. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.  

c) Apenas a afirmativa II está correta. 

d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

 

27. Sobre o Código de Ética Profissional da psicóloga(o), considere as seguintes afirmativas: 

 

I – É dever fundamental do psicólogo estabelecer a qualidade do serviço oferecido de acordo 

com o valor acordado com o beneficiário e/ou usuário. 

II – É dever fundamental do psicólogo fornecer, sempre que solicitado, na prestação de 

serviços psicológicos, informações concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo 

profissional. 

III – O psicólogo, no relacionamento com profissionais não psicólogos, compartilhará 

integralmente as informações para promover medidas em benefício do usuário. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas a afirmativa I está correta. 



b) Apenas a afirmativa II está correta.  

c) Apenas a afirmativa III está correta. 

d) Nenhuma afirmativa está correta. 

 

28. A Resolução CFP nº 010/05 aprova o Código de Ética Profissional do Psicólogo, e no art. 

21º, refere que as transgressões dos preceitos do código constituem infração disciplinar com a 

aplicação de penalidades. Segundo o Código de Ética Profissional do Psicólogo, constituem 

penalidades: 

 

I – Advertência 

II – Multa  

III – Censura pública 

IV - Suspensão do exercício profissional, por até 90 (noventa) dias 

V - Cassação do exercício profissional  

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas.  

d) Todas as afirmativas estão corretas.  

 

29. A Resolução CFP n° 6/19 institui regras para a elaboração de documentos pela(o) 

psicóloga(o) no exercício profissional, realizando orientações e explicações a respeito de suas 

modalidades, conceito, finalidade e estrutura. Sobre estas temáticas, considere as seguintes 

afirmativas: 

 

I – Não é considerado como uma modalidade de documento o Atestado Psicológico. 

II – A Declaração é resultado direto de uma avaliação psicológica. 

III – O relatório psicológico não corresponde à descrição literal das sessões, atendimento ou 

acolhimento realizado, salvo quando tal descrição se justifique tecnicamente. 

IV – O laudo psicológico tem como finalidade de subsidiar decisões relacionadas ao contexto 

em que surgiu a demanda. Apresenta informações técnicas e científicas dos fenômenos 

psicológicos individuais, não considerando os condicionantes históricos e sociais da pessoa, 

grupo ou instituição atendida. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas a afirmativa IV está correta. 

b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  

c) Apenas a afirmativa III está correta.  



d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.  

 

30. A Resolução CFP nº 010/05 aprova o Código de Ética Profissional do Psicólogo e em seus 

artigos, discorre sobre os princípios fundamentais e deveres da profissional psicóloga e do 

profissional psicólogo. Sobre os princípios e deveres, assinale V para as sentenças 

VERDADEIRAS  e F para as FALSAS  e em seguida assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta de cima para baixo. 

 

( ) O psicólogo considerará 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. 

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

realidade política, econômica, social e cultural.  

(  ) Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja 

capacitado pessoal, teórica e tecnicamente. 

(  ) Sugerir serviços de outros psicólogos, se por quaisquer motivos, não puderem ser 

continuados pelo profissional que os assumiu inicialmente, não fornecendo ao seu substituto 

as informações sobre os atendimentos anteriores, a fim de preservar o sigilo profissional.  

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo: 

a) V – V – F – F 

b) F – V – V – F 

c) V – V – V – V 

d) V – V – V – F 

 

31. A Resolução nº 6/19 do Conselho Federal de Psicologia, de 29 de março de 2019, instituiu 

regras para a elaboração de documentos escritos produzidos pela(o) psicóloga(o) no exercício 

profissional. O documento psicológico, segundo esta resolução, constitui instrumento de 

comunicação escrita resultante da prestação de serviço psicológico à pessoa, grupo ou 

instituição. Sobre esta resolução, considere as seguintes afirmativas:  

 

I – À(ao) psicóloga(o) é vedado, sob toda e qualquer condição, o uso dos instrumentos, 

técnicas psicológicas e experiência profissional de forma a sustentar modelo institucional e 

ideológico de segregação dos diferentes modos de subjetivação. 

II – É vedado o registro de sintomas, situações ou estados psicológicos na modalidade de 

documento psicológico de Declaração. 

III – O Relatório Multiprofissional constitui uma modalidade de documento psicológico. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 



a) Apenas a afirmativa II está correta.  

b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

32. Considerando o que o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V) 

descreve sobre o espectro da esquizofrenia e outros transtornos psicóticos, considere as 

seguintes afirmativas: 

 

I – São características essenciais: delírios; alucinações; desorganização do pensamento; 

comportamento motor desorganizado ou anormal; e sintomas negativos.  

II – A esquizofrenia se caracteriza por ser uma síndrome clínica homogênea e os sintomas de 

alucinação e delírio estão invariavelmente presentes. 

III – Pelo menos um episódio de agitação psicomotora é exigido como critério diagnóstico. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

b) Apenas a afirmativa I está correta. 

c) Apenas a afirmativa II está correta. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

33. Considerando o que o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V) 

descreve sobre o transtorno bipolar e transtornos relacionados, assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

a) Para diagnosticar o transtorno bipolar tipo I, é necessário o preenchimento dos critérios 

para pelo menos três episódios maníacos.  

b) Para diagnosticar o transtorno bipolar tipo I, é necessário o preenchimento dos critérios 

para um episódio maníaco e um episódio depressivo maior.  

c) Para diagnosticar o transtorno bipolar tipo I, é necessário o preenchimento dos critérios 

para um episódio hipomaníaco. 

d) Para diagnosticar o transtorno bipolar tipo I, é necessário o preenchimento dos critérios 

para um episódio maníaco. 

 

34. Considerando o que o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V) 

descreve sobre os transtornos relacionados a substâncias, considere as seguintes afirmativas: 

 

I – O transtorno por uso de álcool está associado a aumento significativo no risco de 

acidentes, violência e suicídio.  



II – O transtorno por uso de álcool se caracteriza pela ingestão diária de bebidas alcoólicas 

com intoxicações agudas eventuais. 

III – A característica essencial da intoxicação por álcool consiste na presença de alterações 

comportamentais ou psicológicas clinicamente significativas e problemáticas que se 

desenvolvem durante ou logo após a ingestão de qualquer estimulante. 

IV – A síndrome da abstinência se desenvolve no período de várias horas até no máximo 24 

horas após a cessação (ou redução) do uso pesado e prolongado de álcool. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 

d) Apenas a afirmativa I está correta. 

 

35. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V) o 

Transtorno Depressivo Maior possui como critérios diagnósticos uma série de sintomas, dos 

quais, cinco (ou mais) devem estar presentes durante o mesmo período de duas semanas e 

representem uma mudança em relação ao funcionamento anterior. Sobre os critérios 

diagnósticos deste transtorno, considere as seguintes afirmativas: 

 

I – Pelo menos um dos sintomas dentre os cinco a serem considerados devem ser: (1) humor 

deprimido ou (2) perda de interesse ou prazer. 

II – Os sintomas causam sofrimento clinicamente significativo embora não causem prejuízo no 

funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do indivíduo. 

III – Retardo psicomotor quase todos os dias é um critério diagnóstico, enquanto agitação 

psicomotora não é considerada condizente aos critérios diagnósticos do transtorno.  

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas a afirmativa I está correta. 

b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  

d) Todas as afirmativas estão corretas.  

 

36. O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V) inclui o Transtorno 

Bipolar Tipo II como pertencente ao Transtorno Bipolar. Sobre suas características e critérios 

diagnósticos, assinale V para as sentenças VERDADEIRAS  e F para as FALSAS e em 

seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo. 

 



(  ) Esse transtorno utiliza critérios diagnósticos para episódio hipomaníaco e episódio 

depressivo maior.  

(  ) A presença de um episódio maníaco durante o curso da doença exclui o diagnóstico de 

transtorno bipolar tipo II. 

(  ) Um episódio hipomaníaco não deve ser confundido com os vários dias de eutimia e de 

restauração da energia ou da atividade que podem vir após a remissão de um episódio 

depressivo maior. 

(  ) A redução da necessidade de sono é um dos critérios diagnósticos para o episódio 

depressivo maior do Transtorno Bipolar Tipo II. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA de cima para baixo: 

a) F – V – F – V 

b) V – F – V – F 

c) V – V – V – F 

d) F – V – V – F 

 

37. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V), a 

característica essencial do transtorno da personalidade borderline é um padrão difuso de 

instabilidade das relações interpessoais, da autoimagem e de afetos e de impulsividade 

acentuada que surge no começo da vida adulta e está presente em vários contextos. Sobre 

este transtorno, considere as seguintes afirmativas: 

 

I – Recorrência de comportamento, gestos ou ameaças suicidas ou de comportamento 

automutilante estão incluídos como critérios diagnósticos para o transtorno de personalidade 

borderline. 

II – Sentimento crônico de vazio não é considerado como um dos critérios diagnósticos para o 

transtorno de personalidade borderline. 

III – Impulsividade em áreas potencialmente autodestrutivas, como por exemplo abuso de 

substâncias, é considerado como um dos critérios diagnósticos.  

IV – A automutilação pode ocorrer durante experiências dissociativas. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas a afirmativa IV está correta. 

b) Apenas a afirmativa I está correta. 

c) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.  

d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.  

 

38. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V) os 

delírios são crenças fixas, não passíveis de mudança à luz de evidências conflitantes, sendo 



que, seu conteúdo pode incluir uma variedade de temas. Sobre as características dos delírios 

situadas neste manual, considere as seguintes afirmativas: 

 

I – Delírios persecutórios são os mais comuns. 

II – Delírios de grandeza são caracterizados pela crença de que alguns gestos, comentários, 

estímulos ambientais, e assim por diante, são direcionados à própria pessoa. 

III – Delírios de referência (ex: quando uma pessoa crê que tem habilidades excepcionais, 

riqueza ou fama). 

IV – Delírios niilistas envolvem a convicção de que ocorrerá uma grande catástrofe. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.  

d) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.  

 

39. Considerando o que descreve Dalgalarrondo (2008), em seu livro “Psicopatologia e 

Semiologia dos Transtornos Mentais” sobre as funções psíquicas no exame do estado mental 

atual, considere as seguintes afirmativas: 

 

I – A sensopercepção é uma das funções mais afetadas nos transtornos psicóticos. 

II – O pensamento é uma das funções mais afetadas nos transtornos psicóticos. 

III – O juízo de realidade é uma das funções mais afetadas nos transtornos psicóticos. 

IV – A orientação é uma das funções mais afetadas nos transtornos psico-orgânicos. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas 

b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  

c) Apenas a afirmativa IV está correta.  

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

40. No livro Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais, Dalgalarrondo (2008) 

descreve que as alucinações são percepções claras e definidas por um objeto sem a presença 

do objeto estimulante real e podem ocorrer em qualquer modalidade sensorial. Segundo 

Dalgalarrondo (2008), em quais dos seguintes quadros as alucinações podem se apresentar: 

   

I – Episódio Maníaco Grave 

II – Delirium 



III – Delirium Tremens 

IV – Intoxicação por uso de substâncias psicoativas 

V – Depressão Grave 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.  

b) Apenas as afirmativas II, III, IV estão corretas. 

c) Todas as afirmativas estão corretas. 

d) Apenas as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
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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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