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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. Em biossegurança, os agentes biológicos que afetam o homem, os animais e as plantas 

são distribuídos em classes de risco. Sobre a classificação de risco dos agentes biológicos, 

analise as afirmativas: 

I. Existem 5 classes de riscos, que podem ser classificadas em: muito baixo, baixo, 

moderado, alto e elevado risco. 

II. Existem 4 classes de riscos: classe de risco 1, classe de risco 2, classe de risco 3 e classe 

de risco 4. 

III. A Classe de risco 1 diz respeito ao alto risco individual e para a comunidade. 

IV. A classe de risco 2 diz respeito ao moderado risco individual e limitado risco para a 

comunidade. 

Assinale a alternativa que contém afirmativa (s) CORRETA (s): 

a) II e IV. 

b) I e IV. 

c) III e IV. 

d) II e III. 

 

2. A universalidade compõe os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre esse 

princípio é CORRETO afirmar: 

 

a) A universalidade diz respeito a preservação da autonomia das pessoas na defesa de 

sua integridade física e moral. 

b) A universalidade diz respeito à participação da comunidade. 

c) A universalidade é o 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) A universalidade determina que todos os cidadãos, sem qualquer tipo de discriminação, 

têm acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 

 

3. Com relação a organização, direção e gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), analise 

as afirmativas: 

I. As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante 

participação complementar da iniciativa privada, são organizadas de forma 

regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.  



                                                                         
 
 
 
 

II. A direção do SUS é única, sendo exercida em cada esfera de governo, no âmbito da 

União, dos Estados e do Distrito Federal e dos Municípios. 

III. No nível municipal, o SUS, poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e 

articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de 

saúde. 

IV. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações 

e os serviços de saúde que lhes correspondam. 

 

Assinale a alternativa que contém afirmativa (s) correta (s): 

a) I, II, III e IV. 

b) II, III e IV. 

c) I, II e III. 

d) II e III. 

 

4. Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS) tem como um de seus princípios o 

conhecimento do território. Sobre esse princípio é possível AFIRMAR: 

 

a) O conhecimento do território diz respeito à articulação das ações de vigilância em 

saúde com as demais ações e serviços desenvolvidos e ofertados no Sistema Único de 

Saúde para garantir a integralidade da atenção à saúde da população. 

b) O conhecimento do território diz respeito à utilização da epidemiologia e da avaliação 

de risco para a definição de prioridades nos processos de planejamento, alocação de 

recursos e orientação programática. 

c) O conhecimento do território diz respeito a inserção da vigilância em saúde no 

processo de regionalização das ações e serviços de saúde. 

d) O conhecimento do território diz respeito a cooperação e articulação intra e intersetorial 

para ampliar a atuação sobre determinantes e condicionantes da saúde. 

 

5. A Rede de Atenção à Saúde (RAS) é definida como arranjos organizativos de ações e 

serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que integradas por meio de 

sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, buscam garantir a integralidade do 

cuidado. Sobre a RAS assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) O objetivo da Rede de Atenção à Saúde é promover a integração sistêmica, de ações e 

serviços de saúde com provisão de atenção contínua, integral, de qualidade, 

responsável e humanizada, bem como incrementar o desempenho do sistema, em 

termos de acesso, equidade, eficácia clínica e sanitária; e eficiência econômica. 

b) Os pontos de atenção à saúde são entendidos como espaços onde se ofertam 

determinados serviços de saúde, por meio de uma produção singular. 



                                                                         
 
 
 
 

c) Todos os pontos de atenção à saúde são igualmente importantes para que se 

cumpram os objetivos da RAS e se diferenciam, apenas, pelas distintas densidades 

tecnológicas que os caracterizam. 

d) O domicílio e os hospitais não são pontos da rede de atenção à saúde, o primeiro pois 

se tratar do local de moradia do indivíduo e o hospital, devido à complexidade dos 

atendimentos. 

 

6. Os princípios da Política Nacional de Humanização (PNH) se baseiam em orientações 

clínicas, éticas e políticas, procurando não apenas se restringirem ao campo biológico, mas 

também reconhecerem os direitos das pessoas de poder participar em todos os processos 

que dizem respeito a sua vida relacionada aos serviços de saúde. São princípios da PNH: 

 

a) Universalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo, 

corresponsabilidade dos sujeitos e coletivos, mas não a autonomia. 

b) Transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, protagonismo, 

corresponsabilidade e autonomia dos sujeitos e coletivos. 

c) Transversalidade, integralidade da assistência, protagonismo, não corresponsabilidade 

dos sujeitos e coletivos. 

d) Transversalidade, indissociabilidade entre atenção e gestão, equidade, conhecimento 

do território e autonomia dos sujeitos e coletivos. 

 

7. 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. Com relação aos conceitos da PNSP, correlacione a primeira coluna à 

respectiva definição na segunda coluna: 

1. SEGURANÇA DO PACIENTE. 

2. DANO. 

3. INCIDENTE. 

4. EVENTO ADVERSO. 

5. GESTÃO DE RISCO. 

 

 

 

 

 

 

 

(    ) Evento ou circunstância que poderia ter 

resultado, ou resultou, em dano 

desnecessário ao paciente. 

(    ) Redução, a um mínimo aceitável, do 

risco de dano desnecessário associado ao 

cuidado de saúde. 

(  ) Aplicação sistêmica e contínua de 

iniciativas, procedimentos, condutas e 

recursos na avaliação e controle de riscos e 

eventos adversos que afetam a segurança, a 

saúde humana, a integridade profissional, o 

meio ambiente e a imagem institucional. 

(  ) Incidente que resulta em dano ao 

paciente. 



                                                                         
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

(  ) Comprometimento da estrutura ou 

função do corpo e/ou qualquer efeito 

dele oriundo, incluindo-se doenças, 

lesão, sofrimento, morte, incapacidade 

ou disfunção, podendo, assim, ser físico, 

social ou psicológico. 

 

Assinale a alternativa que apresenta sequência CORRETA de definições: 

 

a) 2 – 5 – 1 – 4 – 3. 

b) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 

c) 3 – 1 – 5 – 4 – 2. 

d) 5 – 4 – 3 – 2 – 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. A análise dos riscos e benefícios são componentes imprescindíveis à análise ética em 

pesquisas com seres humanos. Com relação aos riscos e benefícios, assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

a) Quanto maiores e mais evidentes os riscos, maiores devem ser os cuidados para 

minimizá-los. Mas caso ocorram, os pesquisadores não têm responsabilidade de 

prestar assistência ao participante de pesquisa. 

b) As pesquisas envolvendo seres humanos serão admissíveis quando o risco se 

justifique pelo benefício esperado e no caso de pesquisas experimentais da área da 

saúde, o benefício seja maior, ou, no mínimo, igual às alternativas já estabelecidas 

para a prevenção, o diagnóstico e o tratamento. 

c) Mesmo que os riscos sejam maiores que os benefícios, as pesquisas com seres 

humanos devem acontecer, visto que se trata de uma contribuição para o 

desenvolvimento da ciência. 

d) No Termo de Consentimento Livre Esclarecido não se faz necessário a inclusão de 

informações com relação aos desconfortos e riscos da pesquisa, visto que tais 

informações podem assustar o indivíduo e ele pode optar em não participar da 

pesquisa.



                                                                                

 

 

9. Um dos eixos estratégicos da Política Nacional de Educação em Saúde é o cuidado em 

saúde. Sobre esse eixo assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) O eixo estratégico do cuidado em saúde tem por objeto fomentar, fortalecer e ampliar o 

protagonismo popular, por meio do desenvolvimento de ações que envolvam a 

mobilização pelo direito à saúde e a qualificação da participação nos processos de 

formulação, implementação, gestão e controle social das políticas públicas. 

b) O eixo estratégico do cuidado em saúde compreende a ressignificação e a criação de 

práticas que oportunizem a formação de trabalhadores e atores sociais em saúde na 

perspectiva da educação popular, a produção de novos conhecimentos e a 

sistematização de saberes com diferentes perspectivas teóricas e metodológicas, 

produzindo ações comunicativas, conhecimentos e estratégias para o enfrentamento 

dos desafios ainda presentes no SUS. 

c) O eixo estratégico do cuidado em saúde tem por objeto fortalecer as práticas populares 

de cuidado, o que implica apoiar sua sustentabilidade, sistematização, visibilidade e 

comunicação, no intuito de socializar tecnologias e perspectivas integrativas, bem 

como de aprimorar sua articulação com o SUS. 

d) O eixo estratégico do cuidado em saúde tem por objeto promover o encontro e a 

visibilidade dos diferentes setores e atores em sua diversidade, visando o 

fortalecimento de políticas e ações integrais e integralizadoras. 

 

10. A Norma Regulamentadora-32 (NR32) tem como 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. Dos Riscos Biológico, das medidas de proteção 

que o empregador deve vedar, assinale a alternativa INCORRETA:  

 

a) O empregador deve vedar a utilização de pias de trabalho para fins diversos dos 

previstos. 

b) O empregador deve vedar o ato de fumar, o uso de adornos e o manuseio de lentes de 

contato nos postos de trabalho. 

c) O empregador deve vedar o uso de calçados abertos, com exceção dos dias quentes. 

d) O empregador deve vedar o consumo de alimentos e bebidas nos postos de trabalho.  

 



                                                                                

 

 

 
QUESTÕES ESPECÍFICAS  

 
11. Na Declaração de Alma-Ata, a Atenção Primária à Saúde (APS) é concebida como a 

atenção à saúde essencial, baseada em métodos e tecnologias apropriadas, cientificamente 

comprovados e socialmente aceitáveis, cujo acesso deve ser garantido a todas as pessoas e 

famílias da comunidade mediante sua plena participação. Pressupõe assim a participação 

comunitária e a democratização dos conhecimentos.  Nessa concepção, a APS representa o 

primeiro nível de contato com o sistema de saúde, levando a atenção à saúde o mais próximo 

possível de onde as pessoas residem e trabalham. Contudo, não se restringe ao primeiro nível, 

integrando um processo permanente de assistência sanitária, que inclui a prevenção, a 

promoção, a cura e a reabilitação. Deste modo, analise as afirmativas abaixo e assinale a 

INCORRETA quanto a atenção primária à saúde: 

 
a) Engloba cuidados essenciais; é baseada em métodos e tecnologias apropriados, 

cientificamente comprovados e socialmente aceitáveis. 

b) Direciona-se aos principais problemas de saúde da comunidade, proporcionando serviços 

de proteção, cura e reabilitação, conforme as necessidades. 

c) Seu acesso deve ser limitado apenas a indivíduos e famílias com alto índice de 

vulnerabilidade, visando um custo que a comunidade e o país possam suportar. 

d) Representa o primeiro nível de contato de indivíduos, da família e da comunidade com o 

sistema de saúde, levando a atenção à saúde o mais próximo possível de onde as pessoas 

residem e trabalham. 

12. Barbara Starfield (2002), médica e pesquisadora estadunidense, desenvolveu uma 

abordagem para caracterizar a atenção primária à saúde abrangente nos países 

industrializados, definindo os atributos essenciais dos serviços de atenção primária. Essa 

abordagem, reconhecida por especialistas e difundida também no Brasil, considera como 

características específicas da Atenção Primária à Saúde, EXCETO: 

 
a) Serviços de primeiro contato. 

b) Responsabilidade longitudinal pelo paciente com continuidade da relação equipe-paciente 

ao longo da vida. 
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c) Garantia do cuidado integral considerando-se os âmbitos físico, psíquico e social da 

saúde. 

d) Realização de uma atenção centrada na assistência, individual ou coletiva, direcionando 

todas as ações de prevenção e promoção da saúde, assim como a recuperação e 

cuidados paliativos para outros níveis de atenção.  

13. A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é resultado da experiência acumulada por 

um conjunto de atores envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do 

Sistema Único de Saúde (SUS), como movimentos sociais, população, trabalhadores e 

gestores das três esferas de governo. Define a organização em Redes de Atenção à Saúde 

(RAS) como estratégia para um cuidado integral e direcionado às necessidades de saúde da 

população. São princípios e diretrizes da atenção básica, EXCETO: 

a) Princípio da Universalidade: possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde 

de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da 

Rede de Atenção à Saúde, acolhendo as pessoas e promovendo a vinculação e 

corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde.  

b) Princípio da Equidade: ofertar o cuidado, reconhecendo as diferenças nas condições de 

vida e saúde e de acordo com as necessidades das pessoas, considerando que o direito à 

saúde passa pelas diferenciações sociais e deve atender à diversidade.  

c) Princípio a Integralidade: É o conjunto de serviços executados pela equipe de saúde que 

atendam às necessidades da população adscrita nos campos do cuidado, da promoção e 

manutenção da saúde, da prevenção de doenças e agravos, da cura, da reabilitação, 

redução de danos e dos cuidados paliativos.  

d) Princípio da Territorialização: de forma a permitir a descentralização e o desenvolvimento 

de ações setoriais e intersetoriais com foco no indivíduo, não deverá haver barreiras de 

acesso e todos os usuários poderão ser acompanhados a partir de sua escolha de território 

independentemente de seu local de moradia. 

 

14. A Estratégia de Saúde da Família (ESF) surge como uma proposta de reorganização da 

atenção básica à saúde, com vistas a integrar e promover a organização das atividades em um 

território definido, com o propósito de propiciar o enfrentamento e a resolução dos problemas 

identificados. Análise os conceitos fundamentais da  ESF e assinale a alternativa CORRETA: 

I -Território: mais do que um espaço geográfico, um lugar onde as pessoas vivem, trabalham, 

sonham e conduzem a vida. 

II – Família: conjunto de pessoas ligadas por laços de parentesco, dependência doméstica ou 

normas de convivência que residem na mesma unidade domiciliar. 



                                                                                

 

III – Equipe multiprofissional de saúde: o trabalho em equipe predispõe o compartilhamento 

de saberes e fazeres no cotidiano organizativo dos processos de trabalho em saúde. 

IV – Agentes comunitários de saúde: dentre suas atribuições está a de disseminar a ideia de 

cuidado permanente à saúde. 

a) I e III estão corretas. 

b) I, II, III e IV estão corretas. 

c) I e IV estão corretas. 

d) II e III estão corretas.  

 

15. Como estratégia, a Saúde da Família (ESF) foi explicitada em documento do Ministério da 

Saúde de 1997 intitulado Saúde da Família: uma estratégia para a reorientação do modelo 

assistencial, passando a ser entendida não como uma intervenção vertical e paralela às 

atividades dos serviços de saúde pelo contrário, caracteriza-se como uma estratégia que 

possibilita a integração e promove a organização das atividades em um território definido, com 

o propósito de propiciar o enfrentamento e resolução dos problemas identificados (...). 

Considerando a ESF assinale alternativa CORRETA:  

 

a) Propõe-se a trabalhar com o princípio da vigilância à saúde, apresentando uma 

característica de atuação inter e multidisciplinar e responsabilidade integral sobre a 

população que reside na área de abrangência de suas unidades de saúde.  

b) Modelo eminentemente  biomédico contemporâneo, que sedimenta a atenção à saúde, 

fragmentando-a por inúmeros especialistas e partes restritas do corpo humano, suas 

doenças e riscos de adoecimento. 

c) O  princípio da integralidade  na Estratégia de Saúde da Família se pauta no “pacto pela 

cura” e tende a focalizar-se nas doenças e seus riscos. 

d) A Estratégia de Saúde da Família sustenta-se epistemologicamente na racionalidade 

biomédica, tendo como referencial a morfologia humana, a dinâmica vital humana, a 

doutrina médica, o sistema de diagnose e sistema terapêutico.  

 

16. As Redes de Atenção à Saúde são organizações poliárquicas de conjuntos de serviços de 

saúde, vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por um ação 

cooperativa e interdependente, que permitem ofertar uma atenção contínua e integral a 

determinada população, coordenada pela Atenção Primária à Saúde – prestada no tempo 

certo, no lugar certo, com o custo certo, com a qualidade certa, de forma humanizada e segura 

e com equidade -, com responsabilidade sanitária e econômica pela população adscrita e 

gerando valor para essa população. São conteúdos básicos das Redes de atenção à saúde, 

EXCETO: 



                                                                                

 

 

a) Missão e objetivos comuns. 

b) Intercambio constante de seus recursos. 

c) Apresentam hierarquias rígida entre os pontos de atenção à saúde. 

d) Convocam uma atenção integral com intervenções promocionais, preventivas, curativas, 

cuidadoras, reabilitadoras e paliativas. 

 

17. As condições de saúde podem ser definidas como as circunstâncias na saúde das pessoas 

que se apresentam de forma mais ou menos persistentes e que exigem respostas sociais 

reativas ou proativas, episódicas ou contínuas e fragmentadas ou integradas, dos sistemas de 

atenção à saúde, dos profissionais de saúde e das pessoas usuárias. Tradicionalmente 

trabalhava-se em saúde com uma divisão entre doenças transmissíveis e doenças crônicas 

não transmissíveis, atualmente tem sido considerada uma nova categorização, com base no 

conceito de condição de saúde, desenvolvida, inicialmente, por teóricos ligados ao modelo de 

atenção crônica e depois acolhida pela Organização Mundial da Saúde: as condições agudas e 

as condições crônicas. São características das condições crônicas EXCETO: 

 
a) Iniciam e evoluem lentamente. 

b) Usualmente, apresentam múltiplas causas que variam no tempo, incluindo 

hereditariedade, estilos de vida, exposição a fatores ambientais e a fatores fisiológicos. 

c) Podem levar a vários sintomas e à perda da capacidade funcional.  

d) Iniciam repentinamente e respondem bem a tratamentos específicos.  

18. Os Modelos de Atenção às Condições Crônicas (MACC) são de proposição recente e têm 

como modelo fundante o Modelo de Atenção Crônica tradução literal de Chronic Care Model 

(CCM). Este modelo propõe fundamentalmente mudanças em alguns elementos. Análise as 

alternativas abaixo e assinale o elemento INCORRETO quanto ao modelo de atenção às 

condições crônicas: 

a) Suporte às decisões - as mudanças nesse elemento envolveram: introduzir as diretrizes 

clínicas baseadas em evidências na ação cotidiana do sistema de saúde. 

b) Sistema de informação clínica – tem como prioridade é o uso de prontuários clínicos 

eletrônicos.  

c) Classificar o risco - identificar, no menor tempo possível, com base em sinais de alerta, a 

gravidade de uma pessoa em situação de urgência e/ou emergência e definir o ponto de 

atenção adequado para aquela situação, considerando-se, como variável crítica, o tempo 

de atenção requerido pelo risco classificado. 

d) Autocuidado apoiado - esse enfoque implica uma colaboração estreita entre a equipe de 

saúde e as pessoas usuárias para, conjuntamente, definir o problema, estabelecer as 



                                                                                

 

metas, instituir os planos de cuidados e resolver os problemas que apareçam ao longo do 

processo de manejo de condição crônica.  

 

19.  A Constituição de 1988 determinou, no artigo 198, que a sociedade participasse da gestão 

do sistema de saúde. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada 

e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes 

diretrizes: I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II - atendimento 

integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais; III - participação da comunidade. A participação social foi ampliada, 

democratizada e passou a ser qualificada por “controle social”. Controle da sociedade sobre a 

política de saúde. Com isso, a lógica tradicional do controle social exercido exclusivamente 

pelos governos era invertida. A sociedade começou, efetivamente, a participar da gestão do 

sistema de saúde. A população, por meio dos Conselhos de Saúde, passou a exercer o 

controle social, são funções dos conselhos de saúde, EXCETO: 

 

a) Fiscalizar as ações do governo. 

b) Verificar o cumprimento das leis relacionadas ao SUS. 

c) Executar ações de assistência, prevenção de doenças e promoção da saúde.  

d) Analisar as aplicações financeiras realizadas pelo município ou pelo estado no 

gerenciamento da saúde. 

 

20. A Resolução n. 333/2003, do CNS, aprova as diretrizes para criação, reformulação, 

estruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde. Os Conselhos de Saúde não são 

órgãos responsáveis pela gestão ou execução de serviços e, por isso, não têm 

responsabilidade direta sobre a prestação dos serviços de saúde. Essa tarefa cabe diretamente 

ao Poder Público, nas três esferas de governo. São características do Conselho de Saúde, 

EXCETO:  

 

a) Colegiado, ou seja, é composto por pessoas que representam diferentes grupos da 

sociedade, sendo 50% delas representantes de usuários do SUS. 

b)  Permanente, isto é, tem sua existência garantida em qualquer circunstância. Para ser 

extinto é preciso haver uma lei.  

c)  Deliberativo, ou seja, toma decisões que devem ser cumpridas pelo poder público. 

d) Vitalício, isto é, os conselheiros de saúde tem seu cargo assegurado sem prazo delimitado 

de modo a manter a estabilidade dos conselhos. 

 

 



                                                                                

 

21. A Lei n.5.766/1971 cria o Conselho Federal e os Conselhos Regionais de Psicologia. 

Considerando a Resolução do Conselho Federal de Psicologia n. 10/2005 que aprova o Código 

de Ética Profissional do Psicólogo, são princípios fundamentais do psicólogo, EXCETO: 

 
 

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

realidade política, econômica, social e cultural. 

b) O psicólogo contribuirá para restringir o acesso às informações da ciência da Psicologia 

impedindo que a população e profissionais de outras categorias conheçam qualquer 

conteúdo de sua base teórica. 

c) O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, 

rejeitando situações em que a psicologia esteja sendo aviltada. 

d) O psicólogo considerará as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos 

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

consonância com os demais princípios deste Código.  

 

22. Considerando o Código de Ética Profissional do Psicólogo, analise as responsabilidades do 

psicólogo e em conformidade ao Art. 1º assinale a alternativa CORRETA ao que se refere aos 

deveres fundamentais dos psicólogos: 

a) Assumir total e irrestritamente responsabilidade pessoal em situações de calamidade 

pública ou de emergência. 

b) Fornece, a quem solicitar, documentos pertinentes a avaliação psicológica. 

c) Sugerir serviços ou intervenções que possam substituir o uso de medicação. 

d) Zelar para que a comercialização, a aquisição, a doação, o empréstimo, a guarda e a 

forma de divulgação do material privativo do psicólogo sejam feitos conforme os princípios 

do código de ética profissional do psicólogo.  

23. De acordo com a contribuição do Conselho Federal de Psicologia (CFP) ao Ministério do 

Trabalho para integrar o catálogo brasileiro de ocupações – enviada em 17 de outubro de 

1992. O psicólogo social é aquele que entende o sujeito desde uma perspectiva histórica 

considerando a permanente integração entre indivíduo e o social. Neste sentido operar como 

psicólogo social significa desenvolver um trabalho desde esta perspectiva de homem e da 

sociedade, possibilitando atuar em qualquer área da Psicologia. Analise as atribuições do 

Psicólogo Social e assinale a alternativa CORRETA: 

I. Promove estudos sobre características psicossociais de grupos étnicos, religiosos, classes 

e segmentos sociais nacionais, culturais, intra e interculturais. 



                                                                                

 

II. Atua junto a organizações comunitárias, em equipe multiprofissional no diagnóstico, 

planejamento, execução e avaliação de programas comunitários, no âmbito da saúde, 

lazer, educação, trabalho e segurança. 

III. Avalia as condições intelectuais e emocionais de crianças adolescentes e adultos em 

conexão processos jurídicos, seja por deficiência mental e insanidade, testamentos 

contestados, aceitação em lares adotivos, posse e guarda de crianças ou determinação da 

responsabilidade legal por atos criminosos. 

IV. Atua como perito judicial nas varas cíveis, criminais, justiça do trabalho, da família, da 

criança e do adolescente, elaborando laudos, pareceres e perícias a serem anexados aos 

processos. 

 

a) I e II estão corretas. 

b) I, II e III estão corretas.  

c) I, II e IV estão corretas. 

d) III e IV estão corretas.  

 

24.  No ano de 2019 o Conselho Federal de Psicologia (CFP) disponibiliza as Referências 

Técnicas para atuação de Psicólogos (as) na Atenção Básica à Saúde. O Sistema Único de 

Saúde (SUS), ainda que com barreiras enfrentadas, ao longo dos anos, é uma das políticas 

públicas com maior investimento conceitual e político no país. Nesse sentido, a Atenção Básica 

não emerge como uma área qualquer de atuação da (o) psicóloga (o), mas como uma área em 

que se estão construindo as principais expectativas do campo da saúde, voltadas a mudança 

de uma racionalidade em saúde.  Considerando este documento análise as afirmativas abaixo 

que descrevem a atuação no psicólogo na Atenção Básica e assinale a INCORRETA: 

a) O psicólogo deverá trabalhar na Atenção Básica com práticas relacionadas ao 

psicodiagnóstico e psicoterapia, em especial de modo individualizado garantido os 

aspectos éticos que envolvem o atendimento psicológico e utilizando somente testes 

validados pelo SATEPSI (Sistema de avaliação de testes psicológicos). 

b) O psicólogo construirá agendas compartilhadas periodicamente com a Equipe de Saúde 

da Família (EqSF) e equipes de Atenção Básica (AB) de forma participativa visando a 

maior inserção nas ações dentro do território e do cotidiano, buscando ampliar a 

compreensão do fazer da Psicologia para além do transtorno menta e dos atendimentos 

individualizados. 

c) O psicólogo deverá contribuir e provocar as equipes da Atenção Básica para a construção 

de Projetos Terapêuticos Singulares de casos que resgatem a complexidade da produção 



                                                                                

 

de saúde e que contribuam para a horizontalidade das relações, a ampliação da clínica e 

produção de novas formas de subjetivação.  

d) O Psicólogo deverá incentivar, apoiar e envolver-se na criação de grupos na Atenção 

Básica, cuidando do planejamento, escopo, objetivos e duração. Lembrar quer os grupos 

não podem ter uma função de prescrição (de condutas e formas de adaptação), mas im de 

criação de vínculos afetivos e comunitários e apoio às situações de vulnerabilidade.  

25. As intervenções em saúde mental devem promover novas possibilidades de modificar e 

qualificar as condições e modos de vida, orientando-se pela produção de vida e de saúde e 

não se restringindo à cura de doenças. Isso significa acreditar que a vida pode ter várias 

formas de ser percebida, experimentada e vivida. Para tanto, é necessário olhar o sujeito em 

suas múltiplas dimensões, com seus desejos, anseios, valores e escolhas. Na Atenção Básica, 

o desenvolvimento de intervenções em saúde mental é construído no cotidiano dos encontros 

entre profissionais e usuários, em que ambos criam novas ferramentas e estratégias para 

compartilhar e construir juntos o cuidado em saúde. São ferramentas úteis para o trabalho com 

família segundo Ministério da Saúde no Caderno n. 34 Atenção Básica que se refere a Saúde 

Mental, EXCETO: 

a) Entrevista familiar - Objetiva realizar a caracterização do sistema familiar (estrutura, 

desenvolvimento e funcionamento familiar, condições materiais de vida, estado de saúde 

dos integrantes, rede social da família etc.). 

b) Genograma - O Genograma Familiar é uma representação gráfica da família. Identifica 

suas relações e ligações dentro de um sistema multigeracional (no mínimo três gerações). 

c) Teste Não Verbal de Inteligência – indica um parâmetro comparativo e não definitivo 

dessa aptidão. É um teste de múltipla escolha e dura cerca de 30 minutos. Algumas das 

habilidades avaliadas são: raciocínio lógico, raciocínio por analogia e senso geométrico 

espacial. 

d) Ecomapa - É uma representação gráfica do sistema ecológico da família. Identifica os 

padrões organizacionais da família e a natureza das suas relações com o meio, mostrando-

nos o equilíbrio entre as necessidades e os recursos da família. 

 

26. Góis (1993) citado por Campos (2015) define a psicologia comunitária como “uma área da 

psicologia social que estuda a atividade do psiquismo decorrente do modo de vida do 

lugar/comunidade; estuda o sistema de relações e representações, identidade, níveis de 

consciência, identificação e pertinência dos indivíduos ao lugar/comunidade e aos grupos 

comunitários. Visa ao desenvolvimento da consciência dos moradores como sujeitos históricos 

e comunitários, através de um esforço interdisciplinar que perpassa o desenvolvimento dos 



                                                                                

 

grupos e da comunidade. Analise as sentenças abaixo e ao que se refere ao trabalho dos 

psicólogos comunitários, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) Trabalham com a linguagem e representações. 

b) Trabalham com relações grupais – vínculo essencial entre o indivíduo e a sociedade 

c) Trabalham com as emoções e afetos próprios da subjetividade, para exercer sua ação em 

nível da consciência, da atividade e da identidade dos indivíduos.  

d) Trabalham com psicopatologia em especial aquela baseada em sistemas classificatórios 

que permitem auxiliar as equipes multiprofissionais com diagnósticos noológicos.  

 

27. A formação do conjunto de nossas crenças, valores e significações se dá no processo que 

a Psicologia Social denominou de socialização. Referente a socialização analise as alternativas 

abaixo e assinale a CORRETA: 

a) A socialização primária é realizada principalmente pela família e pelas mais tradicionais 

instituições como a escola, igreja e grupos de referência. 

b) Valores básicos que regem nossas condutas e que consolidam como atitudes são 

aprendidos unicamente no começo da vida adulta quando o indivíduo inicia um processo 

de conscientização do seu eu.  

c) As crenças e valores são exclusivamente repassados pela primeira instituição social a 

qual o sujeito se vincula, ou seja, a família. 

d) A socialização limita-se  unicamente a grupos sociais tais como grupos de amigos e 

grupos religiosos.  

 

28. A psicologia social se ocupa e pode contribuir significativamente para compreensão de 

diversos fenômenos sociais, dentre eles a violência. Os fatores que determinam a violência são 

múltiplos, pois um único fator não consegue definir e explicar todos os fatores envolvidos. O 

profissional de psicologia é de suma importância, uma vez que as situações de violência, 

segundo Goldfarb (2010), conduzem a um processo de dessubjetivação, acarretando, para 

além de consequências materiais e físicas, um grande e profundo adoecimento, com 

sofrimento psíquico e emocional. O trabalho do psicólogo deve encontrar-se articulado junto às 

políticas públicas, nesse sentido, analise a forma de atuação do profissional da psicologia e 

assinale a alternativa INCORRETA:  

a) O psicólogo deve atuar com o intuito de fomentar o exercício da cidadania, na articulação 

e garantia de direitos negados, e propiciando a autonomia e   a   emancipação   das   

populações   das   situações   de   vulnerabilidade   e   exclusão. 



                                                                                

 

b) O profissional da psicologia atua visando desconstruir as situações de violência, através 

de um processo de compreensão e reflexão dos sentidos socialmente atribuídos ao 

fenômeno. 

c) Atua fomentando novas formas de protagonismo social, objetivando a construção de uma 

sociedade que tenha como base a paz e a justiça. 

d) O psicólogo atua em articulação com o poder judiciário na busca do entendimento de qual 

psicopatologia desencadeou o comportamento agressivo e na escolha de medidas 

socioeducativas para adultos em conflito com a lei, as quais favoreçam a reintegração 

social destas pessoas, optando preferencialmente por medidas em meio aberto com a 

lógica territorial.  

 

29. A professora Sílvia Tatiana Maurer Lane afirma a Psicologia Social como um projeto de 

compromisso social e que o conhecimento produzido deveria sempre ser útil para a 

transformação da realidade na direção da criação de condições dignas de vida para todos. 

Tomando por base os estudos desta autora assinale a alternativa CORRETA ao que se refere 

a psicologia social: 

a) Aborda os fenômenos sociais e psicológicos na sua historicidade e ocupa se na produção 

de conhecimento comprometido com a transformação social. 

b) Possui um grande campo teórico de contribuição para o manejo clínico e seus conceitos 

centrais são: Ajustamento criativo, Awareness, Autorregulação Organísmica, Contato e 

Figura e Fundo. 

c) A psicologia social contribui propondo um monismo rigoroso, separa a alma e o corpo, 

iniciando seu ideal científico pela anatomia e fisiologia, alinhando-se a físico-química. 

d) A psicologia social consiste na habilidade em compreender os sistemas de acordo com a 

abordagem da Teoria Geral dos Sistemas, ou seja, ter o conhecimento do todo, de modo a 

permitir a análise ou a interferência no mesmo. 

30. No Brasil, a institucionalização da psicologia social ocorreu apenas em 1962, quando o 

Conselho Federal de Psicologia, por meio do Parecer n. 403/62, cria o currículo mínimo para os 

cursos de psicologia tornando obrigatório o ensino da psicologia social. Diversos autores 

trouxeram contribuições para Psicologia social, EXCETO: 

a) Wilhem Wundt (1832-1920) – nos seus estudos da Psicologia dos Povos propõe a “mente 

como um fenômeno histórico, um produto da cultura e da linguagem de um determinado 

povo e apresenta como um de seus objetivos a criação de uma psicologia social. 

b) Franz Anton Mesmer (1734- 1815) este médico acreditava em um fluído energético 

universal, capaz de engendrar, através do mesmo, um magnetismo entre seres humanos. 

Sua prática curou diferentes patologias em diversos pacientes. 



                                                                                

 

c) Émile Durkheim (1858-1917) – em sua teoria propõe o conceito de Representações 

individuais e coletivas e postula que “os sentimentos privados só se tornam sociais quando 

extrapolam os indivíduos e associam-se, formando uma combinação que se perpetua no 

tempo, transformando-se na representação de toda uma sociedade”. 

d) Floyd Allport (18920-1978) famoso psicólogo social behaviorista lança o livro texto da 

psicologia social trazendo a tese de que “a psicologia social faz parte da psicologia do 

indivíduo e não da sociologia e deve ocupar-se do estudo das influências do 

comportamento do indivíduo em outras pessoas e das reações a tais influências.  

 

31.  A Lei n. 10.216/2001 Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental e sanciona os 

seguintes direitos à pessoa com transtornos mentais, EXCETO: 

a) Ser tratado preferencialmente em hospitais psiquiátricos em casos de transtornos mentais 

graves e/ou crônicos. 

b) Ter garantia de sigilo nas informações prestadas. 

c) Receber o maior número de informações a respeito de sua doença e de seu tratamento. 

d) Ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração. 

 

32. A portaria 3.088/2011 Institui 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 do Sistema Único de Saúde (SUS). São dispositivos da RAPS, 

EXCETO: 

a) Unidade Básica de Saúde (UBS). 

b) Centros de Atenção Psicossocial (CAPS); 

c) Centros de Referência da Assistência Social (CRAS); 

d) Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT). 

 

33. A portaria n.130 de 2012, redefine o Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e outras 

Drogas 24 h (CAPS AD III) e os respectivos incentivos financeiros, em seu Art. 2º  define que o 

CAPS AD III é o Ponto de Atenção do Componente da Atenção Especializada da Rede de 

Atenção Psicossocial destinado a proporcionar a atenção integral e contínua a pessoas com 

necessidades relacionadas ao consumo de álcool, crack e outras drogas, com funcionamento 

nas 24 (vinte e quatro) horas do dia e em todos os dias da semana, inclusive finais de semana 

e feriados. Considerando esta portaria são características de funcionamento do CAPS AD III, 

EXCETO: 

 



                                                                                

 

a) Ser lugar de referência de cuidado e proteção para usuários e familiares em situações de 

crise e maior gravidade (recaídas, abstinência, ameaças de morte, etc.). 

b) Ter disponibilidade para acolher casos novos e já vinculados, sem agendamento prévio e 

sem qualquer outra barreira de acesso, em todos os dias da semana, inclusive finais de 

semana e feriados, das 07 às 19 horas. 

c) Promover inserção proteção e suporte de grupo para seus usuários, no processo de 

reabilitação psicossocial. 

d) Ofertar leitos de internamento psiquiátrico com recursos como a   eletroconvulsoterapia, 

em especial para pacientes refratários. 

34. A desinstitucionalização e efetiva reintegração das pessoas com transtornos mentais 

graves na comunidade é uma tarefa a que o SUS vem se dedicando com especial empenho 

nos últimos anos. Juntamente com os programas De Volta Para Casa e Programa de 

Reestruturação dos Hospitais Psiquiátricos, o Serviço Residencial Terapêutico (SRT) vem 

concretizando as diretrizes de superação do modelo de atenção centrado no hospital 

psiquiátrico. São características do serviço residência terapêutico, EXCETO: 

 

a) As Residência Terapêuticas são destinadas a pessoas com transtornos mentais egressas 

de longos períodos de internamento em hospitais psiquiátricos ou hospitais de custódia. 

b) As Residências Terapêuticas são entidades privadas, sem fins lucrativos, que realizam 

gratuitamente o acolhimento de pessoas com transtornos decorrentes do uso, abuso ou 

dependência de substâncias psicoativas, em regime residencial transitório e de caráter 

exclusivamente voluntário (espontâneo). 

c) As Residências Terapêuticas são moradias inseridas em bairros da cidade, ou seja, em 

contato com a comunidade. 

d) Residência Terapêutica se constitui como dispositivo no processo de desinstitucionalização 

com o intuito de promover a construção da sua inserção na comunidade. 

 

35. O berço da Psicologia Científica foi a Alemanha do final do século XIX. Wundt e Fechner 

trabalharam juntos na Universidade de Leipzig. Seguiram para a Alemanha muitos estudiosos 

dessa nova ciência, como o inglês Edward B. Titchener e o americano William James. Seu 

status de ciência é obtido à medida que se “liberta” da Filosofia, e surgem novos padrões de 

produção de conhecimento, sendo estes, EXCETO: 

 

a) A psicologia cientifica define como seu objeto de estudo o comportamento, a vida psíquica 

e a consciência. 

b) Delimita seu campo de estudo, diferenciando-o de outras áreas do conhecimento, como a 

Filosofia e a Fisiologia. 



                                                                                

 

c) Formula métodos de estudo para seu objeto. 

d) A psicologia passa a se apropriar das práticas adivinhatórias como técnicas e as utiliza de 

modo racional.  

 

36. As teorias científicas são produtos históricos. Sigmund Freud (1856-1939) foi um médico 

vienense que alterou o modo de pensar a vida psíquica. Dentre as formulações da psicanálise, 

os mecanismos de defesa são processos inconscientes realizados pelo ego, isto é, ocorrem 

independentemente da vontade do indivíduo. São mecanismos de defesa, EXCETO: 

a) Recalque.  

b) Comportamento Operante.  

c) Formação Reativa. 

d) Projeção. 

 

37. O termo Behaviorismo foi inaugurado pelo americano John B. Watson, postulando o 

comportamento como objeto da psicologia. O mais importante dos behavioristas que sucedeu a 

Watson foi B. F. Skinner (1904-1990). Analise a partir do Behaviorismo os conceitos abaixo e 

assinale a definição CORRETA: 

 

a) Comportamento respondente – abrange amplo espectro de atividades humanas,  ex. 

bebê balbuciar. Opera sobre mundo, direta ou indiretamente. 

b) Comportamento operante – ações são mantidas, ou não, pelas consequências que 

produzem no meio ambiente. Essas consequências são chamadas reforçadoras quando 

aumentam a frequência demissão das respostas que produzem. 

c) Reforçamento – é o que usualmente chamamos de “não voluntário” e inclui as respostas 

que são produzidas por estímulos antecedentes do ambiente.  

d) Generalização – quando uma resposta está sob controle de um dado estímulo, 

frequentemente descobrimos que outros estímulos, próximos/similares, segundo algumas 

características, são efetivos também. A generalização de modo geral, depende de 

elementos comuns a dois ou mais estímulos.  

38. As seguintes formas de experimento: Presentificação, Diálogos projetivos, o uso da 

“cadeira vazia” e a inversão são utilizados em qual destas teorias psicológicas? Assinale a 

alternativa CORRETA: 

a) Gestalt-Terapia. 

b) Psicologia Analítica. 

c) Psicanálise. 

d) Terapia Sistêmica.  

 



                                                                                

 

39. Autores clássicos esforçam-se para extrair dos muitos tipos distintos de grupos, os 

ingredientes efetivos que resulta nos processos de mudança nos membros do grupo. Irvin 

Yalon (1995) em Teoria e prática da psicoterapia de grupo descreve fatores terapêuticos 

relevantes que os grupos oferecem e como cada um deles pode ser fomentado no ambiente 

grupal para produzir mudanças, análise os fatores abaixo e assinale a alternativa INCORRETA 

em relação a formulação de Irvin Yalon: 

 

a) Instalação da esperança.  

b) Compartilhamento de informações. 

c) Desenvolvimento de técnicas de socialização.  

d) Identificar se o estágio do usuário (pré contemplação ou contemplação). 

 

40. Segundo Carl Rogers o ‘grupo de encontro’ tem uma implicação claramente existencial na 

tendência crescente de acentuar o aqui e o agora dos sentimentos humanos e do viver a 

própria vida. De acordo com Rogers são fatores na facilitação de grupos de encontro, 

EXCETO: 

 

a) Enquadramento - estabelecimento de regras fixas e claras. 

b) Criação de ambiente – criação de um clima psicologicamente seguro para o indivíduo. 

c) Aceitação do grupo – aceitar o grupo exatamente no ponto em que ele está. 

d) Compreensão empática – a tentativa para compreender o significado exato daquilo que a 

pessoa está comunicando é o mais importante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                

 

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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