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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; 

d) não o amasse, nem dobre. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE D A 
CRIANÇA E ADOLESCENTE - PSICOLOGIA  

 

 

 
 QUESTÕES GERAIS 

 
 

1. A higienização das mãos é uma medida de prevenção de transmissão de diversas doenças. 

Estudos apontam que a educação sobre a lavagem das mãos é capaz de reduzir cerca de 20% 

das doenças respiratórias na população em geral. Entre essas doenças, podemos destacar a 

Covid-19, uma vez que as principais formas de sua transmissão ocorrem quando há o contato 

do vírus com olhos, nariz e boca por meio de mãos não lavadas (Tsukuda et al., 2020). A 

técnica de higienização pode ser realizada conforme o objetivo ao qual se destina. A técnica 

cujo objetivo é promover remoção de sujidades, bem como de microrganismos, reduzindo a 

carga microbiana das mãos, com auxílio de um antisséptico, é: 

 

a) Antissepsia cirúrgica ou preparo pré-operatório das mãos. 

b) Fricção das mãos com álcool 96%. 

c) Higienização antisséptica. 

d) Higienização simples. 

 

2. Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que a COVID-

19 foi caracterizada como pandemia. Diante da situação de emergência, começou uma corrida 

contra o tempo para o desenvolvimento de vacinas eficazes, seguras e economicamente 

viáveis, contra o vírus Sars-CoV-2. Os comitês de ética em pesquisa e os órgãos regulatórios 

adotaram procedimentos mais rápidos de tramitação e analise dos documentos, sem 

comprometimento do rigor ético e científico. 

Considerando o contexto apresentado, e as normas para as pesquisas científicas com seres 

humanos, analise as afirmativas abaixo e assinale a sequência correta com V (VERDADEIRO) 

e F (FALSO) : 

( ) O experimento com seres humanos deve ser tal que produza resultados vantajosos 

para a sociedade, mesmo que possam trazer prejuízos individuais. 

( ) Deverá ser explicado ao sujeito de pesquisa, a natureza, duração e o propósito do 

experimento, bem como os métodos, as inconveniências e os riscos esperados, pois apesar de 

livre e esclarecido, o consentimento formal é irrevogável. 

( ) Pelo princípio da não-maleficência, a utilização de seres humanos, sem o devido 

cuidado e atenção, não justificam a busca pela cura da COVID-19. 



 

( ) O pesquisador é impedido de suspender os procedimentos experimentais, em 

qualquer etapa, sendo responsabilizado no caso de prejuízos financeiros aos patrocinadores 

do experimento. 

( ) Pesquisas envolvendo seres humanos devem ser submetidas à apreciação do 

Sistema CEP/CONEP, que, ao analisar e decidir, se torna corresponsável por garantir a 

proteção dos participantes. 

 

a) V, V, V, F, F 

b) F, F, V, F, V 

c) F, V, V, F, F 

d) V, F, F, V, V 

 

3. Em setembro de 2015 foi lançada, na Assembleia Geral da ONU, a Agenda 2030 que 

estabeleceu metas a serem cumpridas, nos 15 anos seguintes, em relação ao desenvolvimento 

sustentável. Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA.  

 

a) Todos os objetivos têm metas comuns pois se referem ao desenvolvimento sustentável a ser 

alcançado até o ano de 2030. 

b) O plano indica 20 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), a serem atingidos pelos 

países signatários. 

c) Os ODS são integrados e mesclam as três dimensões do desenvolvimento sustentável: a 

econômica, a social e a ambiental. 

d) A ONU define desenvolvimento sustentável como aquele que consegue atender às 

necessidades da geração atual, mesmo comprometendo a existência das gerações futuras.  

 

4. O cenário moderno e competitivo dos sistemas de prestação de cuidados de saúde 

contrapõe-se às suas demandas ascendentes e aos recursos nem sempre suficientes. A 

preocupação com a segurança do paciente, importante dimensão da qualidade do cuidado de 

saúde, constitui atualmente tema de relevância crescente entre pesquisadores do todo o 

mundo. Em relação ao tema Segurança do Paciente, analise as proposições abaixo e assinale 

a alternativa que traz as CORRETAS: 

I. Segurança do paciente: redução, a um mínimo aceitável, do risco de dano 

desnecessário associado ao cuidado de saúde. 

II. Incidente/Near miss: Incidente que atingiu o paciente, mas não causou dano  

III. Evento adverso: Incidente que resulta em dano ao paciente. 

IV. O modelo do queijo Suíço é um modelo explicativo que permite compreender qual foi o 

profissional envolvido no cuidado responsável pela falha.   

 

a) I, III e IV 

b) I, II e IV 



 

c) I e III 

d) I e IV 

 

5. A Política Nacional de Atenção Básica – PNAB é uma política pública de saúde, de extrema 

importância, possui várias características e diretrizes. Analise as afirmativas abaixo:  

1. As pessoas precisam ser capacitadas a realizar seu autocuidado, pois são corresponsáveis 

pela sua saúde e bem estar. 

2. A vivência na comunidade tem pouca influência no sentido das ações em saúde, sendo o 

atendimento de qualidade o principal fator junto à comunidade. 

3. O estímulo à participação da comunidade no controle social é importante, porém com pouco 

significado nas atividades de uma equipe da Estratégia de Saúde da Família.   

4. O modelo interdisciplinar, que é o trabalho em equipe, visa a integração de vários 

profissionais e fazem em conjunto a gestão dos problemas de saúde levantados na 

comunidade ou território. 

Considerando as afirmativas acima, assinale a alternativa correta com a sequência de V 

(VERDADEIRO) e F (FALSO) : 

 

a) F, F, V, F  

b) V, V, V, F 

c) V, F, F, V 

d) F, V, F, V 

 

6.  O modelo de hierarquização e o trânsito do paciente dentro do sistema, visam garantir ao 

usuário o acesso integral aos serviços do Sistema Único de Saúde. Analise as afirmativas 

abaixo e assinale a alternativa CORRETA.  

 

a) O trânsito do usuário de um nível de maior para um de menor complexidade é chamado de 

Referência e, de um nível de menor para um de maior complexidade é chamado de Contra 

referência. 

b) O sistema de referência e contra referência, permite o acesso aos serviços do SUS, desde o 

mais simples até o mais complexo, de acordo com as reais necessidades do tratamento e 

otimizando recursos. 

c) A referência e contra referência no SUS representam os níveis de atenção e complexidade 

do sistema de saúde no atendimento ao usuário, respectivamente. 

d) A hierarquização garante a resolução da maior parte dos problemas de saúde da população 

ainda na atenção básica, sem a responsabilidade direta com os casos encaminhados a outros 

níveis da assistência. 

 

7. A Norma Regulamentadora NR 32 tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para 

a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos 



 

serviços de saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à 

saúde em geral. Analise os itens abaixo referente às medidas de proteção estabelecidas pela 

norma, e assinale a alternativa com a sequência CORRETA, DE CIMA PARA BAIXO : 

( ) A todo trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, 

programa de imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO. 

( ) Todos os trabalhadores com possibilidade de exposição a agentes biológicos devem 

utilizar vestimenta de trabalho adequada e em condições de conforto. 

( ) Os trabalhadores devem deixar o local de trabalho com as vestimentas utilizadas em 

suas atividades laborais para facilitar a sua identificação e higienização domiciliar. 

( ) Todo local onde exista a possibilidade de exposição a agente biológico deve ter 

lavatório exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha 

descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual. 

( ) O uso de luvas substitui o processo de lavagem das mãos. 

( ) Em toda ocorrência de acidente envolvendo riscos biológicos, com ou sem 

afastamento do trabalhador, deve ser emitida a Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT). 

 

a) V, V, F, V, F, V. 

b) F, F, F, V, V, V. 

c) V, F, V, F, V, F. 

d) V, F, V, F, F, F. 

 

8. A abordagem familiar é uma ferramenta utilizada na prática dos profissionais de saúde 

envolvidos com as famílias e a comunidade, principalmente na Atenção Básica, para avaliar o 

contexto familiar e a influência deste no processo de saúde-doença dos usuários. Vários 

instrumentos de avaliação podem ser utilizados nessa dinâmica. Sobre essa abordagem, 

assinale a afirmativa CORRETA:  

 

a) PRACTICE é um método canadense de abordagem familiar que é pouco utilizado no Brasil 

por questões políticas e devido ao contraste de realidades entre os dois países. 

b) O ciclo de vida familiar é um dos instrumentos utilizados para a avaliação da dinâmica de 

uma determinada família e permite identificar momentos de crises familiares, possibilitando 

auxilio para que a família consiga atender as demandas das diferentes fases da vida de seus 

membros. 

c) O Genograma é uma ferramenta gráfica muito utilizada para representar o conhecimento 

sobre as famílias, abordando dados apenas da geração em questão (sujeito alvo) e a interação 

dessa família com a comunidade em que está inserida. 

d) O APGAR Familiar é uma ferramenta que apresenta, de modo sucinto e universal, a 

representação de um grupo familiar, utilizando símbolos padrões, representando toda a família 

e os problemas levantados. 

 



 

9. Analise o texto a seguir: 

 

“É um conjunto de reformas institucionais do SUS pactuado entre as três esferas de gestão 

(União, Estados e Municípios) com o objetivo de promover inovações nos processos e 

instrumentos de gestão, visando alcançar maior eficiência e qualidade das respostas do 

Sistema Único de Saúde (SUS)”. Essa definição é referente ao: 

 

a) Pacto pela vida 

b) Pacto pela saúde 

c) Pacto em defesa do SUS 

d) Pacto de gestão do SUS 

 

10. As propostas da Reforma Sanitária, movimento que surgiu no início da década de 1970 e 

pregava mudanças na estrutura da saúde pública no país, resultaram na previsão 

constitucional em 1988, da criação de um sistema de saúde público e gratuito. Quanto aos 

princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), é CORRETO afirmar:  

 

a) O Controle Social da Saúde, previsto na Constituição Federal de 1988, consiste na 

intervenção do governo, sempre que necessária, nas questões sociais da população. 

b) A descentralização político-administrativa da saúde possibilita que os municípios assumam a 

gestão da saúde, ficando o financiamento desse processo a cargo dos Estados e da União. 

c) A integralidade é o princípio que preza pelo atendimento das demandas e necessidades da 

população, incluindo ações de assistência e recuperação de indivíduos, da detecção precoce 

de doenças, das ações de diagnóstico, tratamento e reabilitação. 

d) A equidade tem como objetivo principal diminuir as desigualdades sociais, leva em conta 

que todos possuem igual direito aos serviços de saúde, que têm necessidades iguais e que 

precisam ser atendidas da mesma forma.  

 

11. A pesquisa clínica é usualmente classificada em 4 fases: I, II, III e IV. Devemos antes 

lembrar que, para se estudar clinicamente um medicamento, ele já deverá ter sido aprovado 

em testes pré-clínicos, ou seja, aspectos de segurança são avaliados em animais de 

experimentação antes da aplicação dessa droga em seres humanos. Um medicamento X para 

o tratamento de pacientes com leucemia linfoide agua (LLA) foi desenvolvido por uma indústria 

farmacêutica, e encontra-se atualmente em estudo de fase III, com o seguinte desenho: estudo 

randomizado, duplo-cego, internacional comparando medicamento X com placebo em 

pacientes com leucemia linfoide agua (LLA). Pode-se afirmar sobre esse estudo: 

  

 

 



 

a) Estudos de fase III envolvem poucos participantes, pois ocorrem em um único centro de 

pesquisa. 

b) Geralmente diferentes dosagens, assim como, diferentes indicações do novo medicamento 

também são avaliadas na fase III. 

c) O caráter duplo-cego evita o viés do observador e do participante. 

d) A randomização assegura que os participantes do estudo sejam representativos. 

 

12. A história clínica de muitos usuários atendidos no SUS, revela condições e modos de vida 

que afetam a saúde e o bem-estar dessas pessoas. Considerando essa afirmativa e, com base 

nos determinantes sociais da saúde, assinale a alternativa CORRETA.  

 

a) O impacto que a doença pode ter sobre a situação socioeconômica do indivíduo e da 

respectiva família compõe um contexto diferente do relativo à análise dos determinantes 

sociais da saúde.  

b) O processo saúde-doença pode ser entendido como a relação entre as condições biológicas 

e as psicológicas, excluindo a necessidade de abordar o contexto social.  

c) As Políticas públicas que promovem mudanças de hábitos, interferem diretamente na saúde 

dos indivíduos, sem representar importância para alterações nos determinantes sociais da 

saúde.  

d) A moradia, condições de trabalho e renda, a estrutura das redes sociais e comunitárias, o 

estilo de vida das pessoas e os aspectos hereditários, são alguns dos fatores que exemplificam 

determinantes sociais da saúde. 

 

13. Analise as afirmativas abaixo acerca das Doenças Crônicas não Transmissíveis - DCNT: 

I – São condições crônicas que, na grande maioria dos casos, gera desconforto e sofrimento 

aos indivíduos, famílias e comunidade. 

II – São geralmente de etiologia incerta, e podem apresentar longo período de latência, até que 

os sintomas se manifestem. 

III – São exemplos de DCNT: Asma, Diabetes, Tuberculose e Hipertensão Arterial. 

IV – As causas destas doenças são claramente estabelecidas, e são identificados diversos 

fatores de risco. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) As afirmativas I e III estão certas. 

b) As afirmativas I e II estão certas. 

c) As afirmativas II, III e IV estão certas. 

d) As afirmativas III e IV estão certas. 

 

 



 

14. Acerca do histórico da Saúde Pública no Brasil, analise as afirmativas abaixo e assinale a 

CORRETA: 

 

a) A Constituição Federal de 1988 trouxe a previsão de um sistema de saúde único e 

descentralizado (SUS), que nasceu diante de uma situação favorável de crescimento da saúde 

pública no Brasil e, com apoio unânime da população e dos governantes da época. 

b) A realização da VIII Conferência Nacional de Saúde foi um fato importante para o controle 

social na saúde, porém não tinha propostas efetivas para  readequação da assistência médica 

e da saúde pública no país. 

c) A Conferência de Alma Ata, ocorrida em 1978 no Cazaquistão, trouxe o conceito de Atenção 

Primária à Saúde, reafirmou o significado de saúde como um direito fundamental e teve 

reflexos imediatos nas políticas de saúde do Brasil. 

d) Há muito tempo a saúde pública no Brasil precisava de mudanças, fatores negativos como a 

desigualdade de acesso aos serviços de saúde, recursos insuficientes e a gestão centralizada 

e pouco efetiva, foram fundamentais para a urgência na reformulação das políticas de saúde 

no país. 

 

15. Em relação à saúde do trabalhador, é CORRETO afirmar:  

 

a) A Análise de Situação de Saúde do Trabalhador é resultado da caracterização do território, 

perfil socioeconômico da população trabalhadora, excetuando-se a avaliação da condição 

ambiental. 

b) A saúde do trabalhador e a saúde ocupacional são pré-requisitos cruciais para a 

produtividade e são de suma importância para o desenvolvimento socioeconômico e 

sustentável. 

c) A utilização de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção 

Coletiva (EPC) é de suma importância pois exclui totalmente os riscos e vulnerabilidades da 

população trabalhadora. 

d) Pesquisas mostram que as iniciativas de promoção da saúde no local de trabalho ajudam no 

estado de saúde dos trabalhadores, porém não reduzem o absenteísmo nem os custos de 

saúde para as empresas. 

 

 

16. Os Sistemas de Informação em Saúde são ferramentas essenciais na Vigilância e Gestão 

em Saúde. Em relação a esses Sistemas, relacione as colunas e assinale a alternativa com a 

sequência CORRETA: 

 

1. SIAB 

2. SINAM 

3. SIH/SUS 



 

4. SIA/SUS 

5. SIM 

 

(   ) Tem a finalidade de reunir dados quantitativos e qualitativos sobre óbitos ocorridos no 

Brasil. 

(   ) Reúne em bases de dados diversas informações sobre atendimentos e procedimentos 

hospitalares que foram financiados pelo SUS. 

(   ) Sistema alimentado pelas notificações e investigação de casos de doenças e agravos 

incluídos na lista nacional de doenças de notificação compulsória e de outros agravos. 

(   ) Fornece informações sobre a situação de saúde, cadastros de família, condições de 

moradia e saneamento, sendo o principal instrumento de monitoramento das ações da 

Estratégia de Saúde da Família. 

(   ) Registra os dados sobre a produção da assistência ambulatorial dos estabelecimentos de 

saúde da rede SUS. 

  

a) 3, 2, 5, 4, 1 

b) 2, 3, 1, 5, 4 

c) 5, 3, 2, 1, 4 

d) 4, 2, 5, 1, 3 

 

17. Quanto à educação e comunicação na área da saúde, é CORRETO afirmar: 

 

a) A educação e comunicação em saúde são utilizadas essencialmente para modificar os 

comportamentos nocivos da população. 

b) A comunicação é ferramenta essencial para a educação, humanização e promoção de 

estratégias em benefício da população. 

c) O processo de comunicação entre o paciente e os profissionais de saúde, restringe-se à 

apresentação pessoal e solicitação para realização de procedimentos.  

d) São características de uma comunicação ética e efetiva, a simplicidade, subjetividade e 

clareza. 

 

 

18. Os modelos de atenção à saúde podem ser classificados considerando as características 

organizacionais, as práticas em saúde executadas e sofrem influência dos processos históricos 

e políticos de cada época. Considerando as particularidades de cada modelo, assinale a 

alternativa que expressa as características do Sanitarismo, Assistencialismo Médico e da 

Atenção Básica em Saúde, respectivamente: 

 

 

 



 

 

a) Ações curativas, ações de prevenção, ações baseadas na integralidade. 

b) Processo saúde-doença baseado nos determinantes sociais de saúde, Processo saúde-

doença considerando a perspectiva anatomoclínica, Processo saúde-doença considerando a 

perspectiva microbiológica. 

c) Participação popular e controle social, Ações verticais sem participação social, Controle 

social incipiente. 

d) Ações sobre o ambiente e coletividade, Ações individuais, Ações individuais e coletivas 

centradas no usuário/família/comunidade. 

 

19. A Política Nacional de Humanização (PNH) foi lançada em 2003, produzindo mudanças 

significativas na forma de cuidar dos usuários e pacientes, bem como na gestão da saúde. 

Segundo a Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, “Humanizar o SUS requer 

estratégias que são construídas entre os trabalhadores, usuários e gestores do serviço de 

saúde”. Acerca dessa política, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) As práticas de humanização do atendimento inibem, muitas vezes, a autonomia dos 

profissionais de saúde e não geram, nos pacientes, a responsabilidade compartilhada dos 

cuidados com a própria saúde. 

b) A inclusão dos trabalhadores nos processos da gestão, é essencial para que se transformem 

em agentes ativos das mudanças nos diversos serviços de saúde. 

c) Uma das diretrizes da PNH é o acolhimento, que necessita de horário determinado 

previamente e de profissionais específicos para que essa ação seja feita com qualidade. 

d) A inclusão dos usuários e da comunidade, no processo de cuidado em saúde, é um recurso 

arriscado pois a saúde é um direito constitucional e dever do Estado. 

 

20. Os seis protocolos básicos de segurança do paciente são instrumentos para implantação 

das ações em segurança do paciente, baseados nas metas internacionais para segurança do 

paciente, e aprovados pelas portarias GM/MS nº 1.377/2013 e nº 2.095/2013 (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2016). Marque a alternativa que contém os seis protocolos de Segurança do Paciente 

reconhecidos pelo Ministério da Saúde.  

 

a) Protocolo de Cirurgia segura; Qualidade de atendimento ao paciente; Prevenção de úlceras 

por pressão; Prevenção de quedas em pacientes hospitalizados; Identificação do paciente 

e Uso das melhores práticas.  

b) Protocolo de Cirurgia segura; Prática de Higiene das mãos em serviços de saúde; 

Prevenção de úlceras por pressão; Prevenção de quedas em pacientes hospitalizados; 

Identificação do paciente e Segurança na prescrição, uso e administração de 

medicamentos.  



 

c) Qualidade de atendimento ao paciente; Prática de Higiene das mãos em serviços de 

saúde; Prevenção de úlceras por pressão; Prevenção de quedas em pacientes 

hospitalizados; Cuidado centrado no paciente, uso e administração de medicamentos.  

d) Qualidade de atendimento ao paciente; Prática de Higiene das mãos em serviços de 

saúde; Prevenção de úlceras por pressão; Uso das melhores práticas; Identificação do 

paciente e Segurança na prescrição, uso e administração de medicamentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE D A 

CRIANÇA E ADOLESCENTE - PSICOLOGIA  

 

 
 QUESTÕES ESPECÍFICAS 

 
 

21. A Norma Operacional Básica do Sistema Único de Saúde aponta que o modelo tradicional, 

focado na relação médico-paciente, deve ser enriquecido, transformado em um modelo de 

atenção centrado na qualidade de vida das pessoas e do seu meio ambiente, bem como na 

relação da equipe de saúde com a comunidade, especialmente, com os seus núcleos sociais 

primários – as famílias. E aponta a necessidade da transformação na relação entre o usuário e 

os agentes do sistema de saúde e, de outro, a intervenção ambiental, para que sejam 

modificados fatores determinantes da situação de saúde. 

Sobre esse processo de transformação, leia as afirmativas a seguir: 

 I - A redefinição dos entes federativos na condução da política faz parte da mudança de 

modelo de atenção à saúde proporcionado pelo SUS.  

 II - A participação social na formulação e fiscalização da política de saúde é uma maneira de 

reposicionar o papel do cidadão para além de ser paciente.  

 III - O foco no atendimento individualizado, com consultas de especialistas é favorecido pela 

maior participação dos municípios na execução da política.  

 IV - A mudança de modelo biomédico para o modelo epidemiológico requer atenção 

especializada na contenção de doenças infectocontagiosas.  

 Após a leitura das afirmativas, assinale a alternativa CORRETAS.  

  

 a) Apenas as afirmativas I e II  estão corretas.  

 b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.  

 c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.  

 d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  

 

22. Sobre a atuação do Núcleo Ampliado de Saúde da Família (NASF), leia as afirmativas a 

seguir: 

  

 I - O Matriciamento oferece ações assistenciais diretas e técnico-pedagógicas, como a 

elaboração de materiais de apoio, a discussão de casos, os atendimentos conjuntos.  

 II - O Projeto Terapêutico Singular (PTS) visa desenvolver ações na produção da saúde no 

território articulando os serviços de saúde com outros serviços e políticas no território.  

 III - O Projeto Terapêutico Singular (PTS) implica na divisão de responsabilidades, momento 

em que os profissionais se organizam e contratam sua participação com o usuário.  



 

 IV - Clínica ampliada é uma forma de atuar através da interação entre a equipe e da 

intersetorialidade, compartilhando a construção de dos diagnósticos e das terapêuticas  

Após a leitura das afirmativas, assinale a alternativa que corresponde as CORRETAS. 

  

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

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

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

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

  

23.  "Eu estava no último ano do segundo grau quando sofri minha primeira crise. Uma vez 

iniciado o cerco, perdi a razão rapidamente. No início, tudo parecia tão fácil. Eu corria de um 

lado para o outro como uma doninha enlouquecida, cheia de planos e entusiasmos 

borbulhantes, mergulhada nos esportes, passando a noite inteira acordada, noite após noite, 

saindo com amigos, lendo tudo que me caísse nas mãos, enchendo cadernos com poemas e 

fragmentos de peças, e fazendo planos extensos, totalmente fora da realidade, para o futuro. O 

mundo era só prazer e esperança; eu me sentia ótima. Tinha a impressão de que conseguiria 

fazer qualquer coisa, de que nenhuma tarefa seria difícil demais. Minha cabeça parecia ter 

clareza, uma capacidade de concentração fabulosa, e ter condição de fazer saltos matemáticos 

intuitivos que até aquele ponto me escapavam. Minha sensação de encantamento com as leis 

do mundo natural fazia com que minha efervescência transbordasse, e eu me descobria 

obrigando meus amigos a me escutar enquanto eu lhes dizia como tudo era lindo. Eles não 

ficavam exatamente em transe com meus insights dos entrelaçamentos e das belezas do 

universo, embora ficassem consideravelmente impressionados pelo grau de exaustão 

provocado em quem estivesse ao alcance das minhas divagações entusiásticas; "Você está 

falando rápido demais, Kay. Mais devagar, Kay. Você está me matando de cansaço, Kay. Mais 

devagar, Kay." (Texto retirado e adaptado de: JAMISON, Kay Redifield. Uma mente inquieta: 

memórias de loucura e instabilidade de humor. São Paulo: Martins Fontes, 2004.)  

Após a leitura do caso, assinale a alternativa que indica o serviço disposto na Rede de Atenção 

Psicossocial que teria as ferramentas adequadas para atender Kay naquele momento.  

  

 a) Serviço Residencial Terapêutico 

 b) CAPS III 

 c) Unidade de Pronto Atendimento 

 d) Unidade de Atenção Residencial de Caráter Transitório 

  

24. O SIGTAP (Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, 

Órteses, Próteses e Materiais Especiais do Sistema Único de Saúde) é um instrumento que 

auxilia a gestão em saúde fortalecendo o processo de tomada de decisão no âmbito financeiro.  

Entre os procedimentos cadastrados para os Centro de Atenção Psicossocial, podemos 

encontrar: 



 

 

- Acolhimento inicial por Centro de Atenção Psicossocial.  

- Acolhimento noturno de paciente em Centro de Atenção Psicossocial. 

- Atendimento em grupo de paciente em Centro de Atenção Psicossocial. 

- Práticas corporais em Centro de Atenção Psicossocial. 

- Práticas expressivas e comunicativas em Centro de Atenção Psicossocial. 

- Atendimento individual em psicoterapia. 

- Atendimento domiciliar para pacientes de Centro de Atenção Psicossocial e/ou familiar. 

- Ações de articulação de redes intra e intersetoriais. 

- Promoção de contratualidade no território. 

- Atendimento familiar em Centro de Atenção Psicossocial. 

A partir da leitura, analise as afirmativas a seguir como VERDADEIRO (V) ou FALSO  (F): 

( ) O uso do telefone é um procedimento comum pelos profissionais que atuam em 

CAPS. 

( ) O Atendimento individual é a melhor opção para usuários com transtornos mentais 

severos e persistentes.                     

( ) Ações corporais são recursos possíveis para usuários com dificuldade de 

verbalização dos sentimentos.                          

( ) Atividades expressivas, como uso de telas e tintas, não são indicadas para usuários 

com transtornos mentais moderados.                               

( ) A família é um recurso de enfrentamento importante para usuários de CAPS. 

( ) O atendimento domiciliar atende usuários com baixa adesão ao tratamento proposto 

pela equipe de saúde.  

Após a leitura, assinale a alternativa que corresponde à sequência CORRETA: 

 

 a) V - F - V - F - V - V  

 b) V - F - V - F - V - F  

 c) F - V - V - F - V – V 

 d) V - F - V - V - F - V  

 

25. Segundo a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), os CRAS (Centro de Referência 

da Assistência Social) são unidades públicas estatais que executam serviços de proteção 

social básica, organizam e coordenam a rede de serviços socioassistenciais locais da política 

de assistência social. 

Sobre o equipamento CRAS, assinale a alternativa CORRETA: 

  

a) Atua com indivíduos desviantes que perderam os laços familiares objetivando a reinserção 

psicossocial.  

b) Articula a rede especializada de enfrentamento a situações de risco, violação de direitos e 

vítimas de violência. 



 

c) Realiza periódica vigilância da exclusão social com a produção, organização e divulgação de 

indicadores em sua área de abrangência. 

d) Oferece atendimentos às famílias e indivíduos com seus direitos violados, mas cujos 

vínculos familiar e comunitário não foram rompidos. 

  

26. Segundo a Política Nacional de Assistência Social (PNAS), os serviços de Proteção Social 

Especial de Alta Complexidade são aqueles que garantem proteção integral para famílias e 

indivíduos que se encontram sem referência e, ou, em situação de ameaça, necessitando ser 

retirados de seu núcleo familiar e, ou, comunitário. 

Sobre a Proteção Social Especial de Alta Complexidade, assinale o serviço que atua neste 

nível de complexidade. 

  

 a) Centro de Referência Especializada em Assistência Social 

 b) Casa de Passagem 

 c) Liberdade Assistida 

 d) Plantão social 

  

27. Sobre o desenvolvimento cognitivo e motor na primeira infância, analise as afirmativas a 

seguir: 

 

I. É esperado que no segundo mês de vida, um bebê consiga coordenar o globo ocular 

de forma a seguir uma pessoa em movimento. 

II. Uma criança com 9 meses que se coloca de pé, pode ser considerada com 

desenvolvimento adiantado. 

III. Com 16 meses, uma criança sabe falar duas palavras diferentes de maneira 

apropriada.  

IV. Com 24 meses, uma criança já consegue expressar situações em pretérito. 

V. Com 36 meses, uma criança já sobe escadas alternando os pés. 

  

Após a leitura das afirmativas, assinale a alternativa CORRETA.  

 

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

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

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

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

   

 

 

 



 

28. Sobre o desenvolvimento cognitivo e motor na segunda infância (3 a 6 anos), analise as 

afirmativas a seguir: 

I - Egocentrismo é o processo em que as crianças pequenas se centram de tal modo em seus 

próprios pontos de vista que não conseguem assumir um outro. 

II - O egocentrismo pode ajudar a explicar por que as crianças pequenas às vezes têm 

problemas para separar a realidade daquilo que se passa em suas mentes. 

III - O autoconceito é o julgamento que a criança faz sobre seu valor geral, baseado na 

capacidade que a pessoa tem de descrever a si própria.  

IV - Nesta faixa etária, uma criança que articule seu papel de gênero pode ser considerada 

precoce.  

  

 Após a leitura das afirmativas, assinale a alternativa CORRETA. 

  

a) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.                     

b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.                  

c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.                                

d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

  

29. Sobre o raciocínio hipotético dedutivo, e seu desenvolvimento na adolescência, analise as 

afirmativas a seguir: 

I - É uma forma de operação pelo pensamento em que se pode desenvolver uma hipótese e 

elaborar um experimento para testá-la. 

II - Neste raciocínio, o adolescente tem um controle fraco dos impulsos e uma tendência buscar 

sensações, o que pode favorecer o uso de drogas. 

III - A maturação cerebral e os estímulos do ambiente são fundamentais para que o 

adolescente desenvolva este raciocínio.  

IV - Como capacidade de juízo moral, os adolescentes agem sob controle externo obedecendo 

regras para evitar punição, obter recompensas ou por interesse pessoal. 

  

Após a leitura das afirmativas, assinale a alternativa CORRETA: 

 

 a)  Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.  

 b)  Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

 c)  Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  

 d)  Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

  

30. Para o senso comum, a idade adulta chega quando as pessoas passam a aceitar a 

responsabilidade por si mesmas, tomam decisões independentes e tornam-se financeiramente 

independentes. Assinale a alternativa que corresponde aos desafios da entrada na vida adulta.  



 

 

 a) O comportamento sexual é diversificado em número de parceiros, mas menos frequente do 

que em outras fases. 

 b)  O comportamento é impulsivo e falta maturidade para tomada de decisões. 

 c) O julgamento moral é baseado em agradar e ajudar os outros, julgando boas e más 

intenções.   

 d) O desempenho laboral é caracterizado por maturidade e conquistas financeiras. 

   

31. Sobre o período do desenvolvimento sensório-motor, análise as afirmativas a seguir, 

utilizando V para VERDADEIRO e F para FALSO .  

( ) Uma criança nesta etapa tende a repetir ações conhecidas, ao invés de buscar novas. 

( ) As crianças desta faixa etária entretêm-se com objetos de encaixe. 

( ) Jogar repetidamente objetos da cadeira ao chão repetidamente pode ser prazeroso.  

( ) Neonatos não respondem à fala, desenvolvendo a linguagem a partir da sétima 

semana.  

( ) Comportamentos de sucção como o polegar ou objetos são comuns.  

( ) O desenvolvimento da autoestima é global e irrealista, refletindo a aprovação adulta  

   

 Após a leitura, assinale a alternativa que corresponde à sequência CORRETA . 

 

 a) V - F - V - F - V – F 

 b) F - V - F - F - V – F 

 c) V - V - V - V - F – F 

 d) V - V - V - F - V - F  

 

32. Sara (uma menina de seis anos) pegou um doce de uma loja e saiu sem pagar por ele. Seu 

pai, ao perceber a atitude da filha, pegou-a pela mão e explicou como o dono da loja seria 

prejudicado por ela não ter pagado pelo doce, perguntou-lhe como ela achava que o dono da 

loja poderia se sentir, e então levou-a de volta à loja para que ela devolvesse o doce. 

Assinale a alternativa que melhor corresponde à atitude do pai de Sara. 

  

a) O pai de Sara pode ser caracterizado como indulgente pois sua atitude objetivou encorajar o 

comportamento desejável por meio da argumentação com a filha. 

b)  O pai de Sara procurou fazer um reforço positivo para encorajar comportamentos desejados 

e garantir que os indesejados não se repitam. 

c) O pai de Sara tomou uma atitude coercitiva ao interromper ou desencorajar comportamento 

indesejável por meio da aplicação física ou verbal do controle parental. 

d) O pai de Sara teve uma atitude parental indutiva ao estabelecer limites, demonstrar as 

consequências lógicas da ação da filha, explicando à criança sobre o que é justo.  

 



 

33. Palmadas, tapas, bofetadas, beliscões, sacudidas são exemplos de atitudes parentais que 

contam com crenças populares que o castigo corporal é mais eficiente que outros métodos de 

educação para os filhos, para incutir respeito pela autoridade dos pais, e inofensivo, se 

aplicado com moderação por pais amorosos.  

Sobre os estilos parentais, leia as afirmativas a seguir.  

I - Castigos corporais são utilizados por pais que querem que a criança se conforme a um 

padrão estabelecido de conduta, punindo-a arbitrariamente e com rigor se ela violar esse 

padrão.  

II - Castigos corporais são utilizados por pais fazem poucas exigências e permitem que os 

filhos monitorem suas próprias atividades tanto quando possível.  

III - Castigos corporais são rejeitados por pais que confiam em sua capacidade de orientar os 

filhos, mas também respeitam as decisões independentes, os interesses, as opiniões da 

criança  

IV - Castigos corporais são utilizados por pais que oferecem estímulos de responsividade em 

detrimento dos estímulos de exigência e conformidade.  

  

Após a leitura das afirmativas, assinale a alternativa CORRETA.  

  

 a) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.  

 b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.   

 c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

 d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

 

34. Comunicação em não se resume à troca de mensagens entre duas ou mais pessoas, 

tampouco à mera transmissão de informações. Trata-se de um processo complexo que envolve 

percepção, compreensão e transmissão de mensagens por parte de cada sujeito envolvido na 

interação, considerando-se contexto, cultura, valores individuais, experiências, interesses e 

expectativas de cada um. 

Sobre o processo de comunicação em saúde, leia as afirmativas a seguir.  

I - Um profissional de saúde, para comunicação efetiva precisa levar em consideração o 

contexto em que é realizada.  

II - Os pacientes e familiares elaboram seus processos de adoecimento e enfermidade 

diferentemente dos profissionais de saúde. 

III - A comunicação de saúde entre profissionais tende a ser menos ruidosa por terem uma 

formação superior comum. 

IV - Os profissionais de saúde devem saber explicar seus conhecimentos com padrão aplicado 

a todos os pacientes.  

  

 Após a leitura das afirmativas, assinale a alternativa CORRETA. 



 

 

 a) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.  

 b) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.   

 c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.  

 d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

  

35. A Política Nacional de Humanização é uma política pública no SUS voltada para ativação 

de dispositivos que favoreçam ações de humanização no âmbito da atenção e da gestão da 

saúde no Brasil. 

Assinale a alternativa que descreve os princípios da PNH corretamente. 

  

a) Transversalidade, Indissociabilidade entre atenção e gestão, Protagonismo, 

corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos.  

b) Formação e intervenção, Defesa dos Direitos dos Usuários, Valorização do Trabalhador, 

Clínica ampliada e compartilhada, Gestão Participativa e cogestão. 

c) Integralidade, Universalização, Regionalização e Hierarquização, Descentralização e 

Comando Único, Participação Popular. 

d) Intersetorialidade, Participação Social, Diversidade sociocultural, Organização, Qualificação 

dos serviços, Diversidade territorial. 

  

36. Sobre os processos de cuidar do morrer e da morte no contexto hospitalar, leia as 

afirmativas:  

I - Cuidados ao fim de vida são ações ativas e integrais prestadas a pacientes com doença 

progressiva e irreversível, e a seus familiares. 

II - Cuidados ao fim da vida são aqueles prestados aos familiares e aos pacientes em fase 

aguda e de intenso sofrimento, na evolução final de uma doença terminal.  

III - Cuidados Paliativos realizam o controle da dor e demais sintomas mediante a prevenção e 

alívio do sofrimento físico, psicológico, social e espiritual.  

IV - Cuidados Paliativos requerem medidas terapêuticas, sem intenção curativa, que visam 

diminuir as repercussões negativas da doença sobre o bem-estar do paciente. 

 

 Após a leitura das afirmativas, assinale a alternativa CORRETA. 

  

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

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

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

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

   

 



 

37. Sobre os cuidados em pediatria, analise as afirmativas a seguir atribuindo V para 

VERDADEIRO e F para FALSO . 

( ) São centrados na criança e em sua família durante a doença com risco elevado de 

morrer antes de atingir a idade adulta, considerada potencialmente fatal. 

( ) Os pais de crianças em cuidados paliativos são considerados cuidadores assim como 

os profissionais de saúde  

( ) O processo de comunicação de cuidados paliativos pediátricos deve incluir a criança 

após a informação aos pais. 

( ) Cuidados paliativos pediátricos devem abranger o cuidado com a família em seu 

processo de luto, após o óbito do paciente.  

( ) A reação da família ao receber a notícia do diagnóstico pode ser um obstáculo para a 

condução dos cuidados paliativos pediátricos.  

 

 Após a leitura, assinale a alternativa que corresponde à sequência CORRETA.  

 

 a) V - V- F - V - V  

 b) V - V - F - F – V 

 c) F - V - V - V - F  

 d) V - F - V - F - V  

 

38. Sobre as indicações para oferta de Psicoterapia Breve, analise as afirmativas a seguir.  

I - O terapeuta deverá avaliar os recursos do ambiente, verificando as garantias de sigilo, 

confidencialidade e disponibilidade de tempo. 

II - O terapeuta deverá avaliar os recursos do paciente, verificando sua capacidade de 

racionalização e de suportar sentimentos desagradáveis. 

III - O terapeuta deverá avaliar os seus próprios recursos, verificando a disposição do mobiliário 

e seu repertório de aplicação de testes. 

IV - O terapeuta deverá avaliar os recursos do paciente, verificando se o paciente se gratifica 

com suas decisões ou resolve seus problemas.  

 

Após a leitura das afirmativas, assinale a alternativa CORRETA.  

 

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

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

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

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

 

 

 



 

 

39. Sobre as etapas de um processo de Psicoterapia Breve leia as etapas a seguir.  

  1 - Paciente identifica suas defesas. 

 2 - Paciente apresenta sua queixa. 

 3 - Paciente renuncia suas defesas.  

 4 - Terapeuta realiza o acolhimento.  

 5 - Terapeuta finaliza o processo de atendimento. 

 6 - Paciente expressa suas emoções. 

 7 - Terapeuta apresenta sua avaliação ao paciente.  

 8 - Terapeuta e paciente combinam como será o acompanhamento. 

 9 - Paciente avalia os avanços do processo e a dependência ao terapeuta. 

 10 - Terapeuta agenda com paciente sessões de monitoramento. 

 11 - Terapeuta e paciente contratam o foco do processo. 

  

Após a leitura, assinale a alternativa que a sequência que corresponde a um processo de 

Psicoterapia Breve: 

  

 a) 2 - 7 - 11 - 1 -3 - 6- 9 – 10 

 b) 3 - 11 - 7 - 1 -8 - 6- 9 - 4  

 c) 2 - 7 - 11 - 1 -3 - 6- 9 - 10  

 d) 3 - 11 - 1 - 7 -8 - 9 - 6 – 4 

   

40. Sobre o processo de psicodiagnóstico, analise as afirmativas a seguir atribuindo V para 

VERDADEIRO e F para FALSO .  

( ) A avaliação psicológica é parte integrante do psicodiagnóstico. 

( ) O objetivo do psicodiagnóstico é avaliar se o sujeito em questão possui uma 

psicopatologia.  

( ) O psicodiagnóstico é concluído após a conclusão de uma bateria de escalas.  

( ) A demanda do paciente é fundamental num processo psicodiagnóstico.  

( ) O processo psicodiagnóstico inclui séries de atividades avaliativas.  

  

Após a leitura, assinale a alternativa que corresponde à sequência CORRETA:  

 

 a) F - V - F - V - V  

 b) F - F - V - V - V  

 c) V - F - F - F – V 

 d) F - F - F - V – F 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 conferência. 
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