
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Língua Portuguesa 
 

TEXTO 1 
 

Trabalho e ética 
 

       A palavra “ética” vem do grego “ethos”, significando 
modo de ser, caráter, conduta, e os filósofos consideram a 
ética como algo imprescindível para estudar o ser humano 
e sua convivência com os outros, constituindo uma 
sociedade saudável e equilibrada. 

       Com escândalos estampando as manchetes dos 
jornais e a consequente impunidade dos envolvidos do alto 
escalão, todos se perguntam: esse modelo de ética e moral 
tem que ser revisto? Deixa de ser antiético forjar algum 
relatório na empresa para obter benefício próprio? Subornar 
um segurança para não registrar visitas à empresa fora de 
hora ou desvio de materiais da empresa ou uso da frota 
para fins não publicáveis?   

       Moral, por outro lado, é um conjunto de normas que 
norteiam as ações do ser humano, como costumes, 
conduta, valores, e que podem mudar de acordo com a 
região devido às influências culturais e históricas. Moral e 
ética não devem ser confundidas: moral é normativa, e ética 
busca a justificativa de ações do indivíduo em diversas 
situações. Exemplo: colocar um bem da empresa dentro da 
meia é algo imoral, é roubo. O autor conhece as 
consequências, mas eticamente não se detém, pois seu 
“freio moral” está deturpado por novos valores que supõe 
sejam os corretos, apesar de individualistas e obscenos. 

       Também a Lei não pode ser confundida com a ética, 
embora a Lei tenha seus princípios nela baseados. É 
importante lembrar que tudo começa na formação que os 
pais dão aos filhos e em como os valores adquiridos 
evoluem ao longo da vida da criança, na escola. Pais 
ausentes criarão indivíduos totalmente imprevisíveis, e isso 
pode ser um risco à sociedade, já que cada um reage de 
maneira diferente a traumas e carências.   

       Numa empresa, o dono é o responsável pelos atos que 
sua equipe realiza enquanto trabalha. Produzir algo com 
qualidade inferior e vendê-lo como primeira linha possibilita 
que o consumidor acione a Justiça para o cumprimento da 
ética e de seus direitos. Preconceitos, abuso de poder, 
assédio moral e sexual também estão na lista. 

       As profissões têm o seu próprio Código de Ética, que é 
um conjunto de normas de cumprimento obrigatório, 
derivadas da ética, frequentemente incorporadas à lei 
pública. Nesses casos, os princípios éticos passam a ter 
força de lei. Mesmo nos casos em que esses códigos não 
estão incorporados à lei, seu estudo tem alta probabilidade 
de exercer influência, por exemplo, em julgamentos nos 
quais se discutam fatos relativos à conduta profissional. 
Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em sanções 
executadas pela sociedade profissional, suspensão 
temporária ou definitiva do direito de exercer a profissão. 

       Nosso padrão de moral e ética pessoal permite escalar 
o sucesso sem ferir nossos princípios e valores; determina 
nossa credibilidade perante o mercado; nos coloca em 
situação de destaque junto da organização a que 
pertencemos e nos confere seriedade e respeito. Ética, 
portanto, é item de fábrica que acompanha o profissional do 
futuro, que já obtém sucesso nos dias de hoje. É o perfil 
que as empresas, o país e o mundo precisam para reparar 
os danos causados por graves acidentes éticos e morais 
que possam ter ocorrido no passado. 
 

Ramon Barros. Texto disponível em: 
http://www.artigonal.com/recursos-humanos-artigos/trabalho-e-

etica-1801689.html. Acesso em 17/01/2012. Adaptado. 

01. Um tema pode ser abordado a partir de diversas 
perspectivas. No caso do Texto 1, o autor aborda o 
tema, privilegiadamente:  

A) em sua relação com a política. 
B) na perspectiva das relações familiares. 
C) com foco no contexto empresarial. 
D) fazendo um paralelo com a Lei. 
E) comentando os Códigos das profissões. 

02. É possível reconhecer, para o Texto 1, os seguintes 
propósitos, EXCETO o de o autor: 

A) dissertar acerca da evolução histórica por que 
passou o étimo “ethos”. 

B) emitir sua opinião acerca de um tema 
recorrente na atualidade. 

C) marcar sua posição no que se refere a certas 
atitudes dos trabalhadores. 

D) comentar acerca de algo relevante para o 
mundo do trabalho. 

E) explicar ao leitor algumas diferenças entre 
“ética” e outros conceitos. 

03. No que se refere a características que se evidenciam 
no Texto 1, analise as proposições abaixo. 

1) Há intertextualidade explícita, no trecho: “A 
palavra “ética” vem do grego “ethos”. 

2) Na quase totalidade do texto, o autor opta por 
seguir as regras estabelecidas pela norma 
padrão da língua portuguesa. 

3) Prevalece o sentido denotativo das palavras, 
mais adequado aos propósitos comunicativos do 
autor. 

4) Do ponto de vista tipológico, o autor privilegia as 
sequências narrativas, que conferem certa 
informalidade ao texto.    

 
Está(ão) correta(s): 

 

A) 2 e 3, apenas. 
B) 2, apenas. 
C) 1, 2 e 3, apenas. 
D) 1 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

04. “Também a Lei não pode ser confundida com a ética, 
embora a Lei tenha seus princípios nela baseados.”. 
Nesse trecho, o segmento sublinhado estebelece, com 
o anterior, uma relação semântica de: 

A) causalidade. 
B) conformidade. 
C) conclusão. 
D) concessão. 
E) condição. 

05. “Ademais, o seu não cumprimento pode resultar em 
sanções executadas pela sociedade profissional, 
suspensão temporária ou definitiva do direito de 
exercer a profissão.” (6º §). O termo destacado nesse 
trecho tem valor semântico equivalente ao de: 

A) “Por isso”. 
B) “Com tudo”. 
C) “Porquanto”. 
D) “Assim”. 
E) “Além disso”. 



06. “O autor conhece as consequências, mas eticamente 
não se detém, pois seu “freio moral” está deturpado 
por novos valores que supõe sejam os corretos, 
apesar de individualistas e obscenos.” Assinale a 
alternativa na qual o sentido do segmento destacado 
nesse trecho está mantido. 

A) pois valores novos, que supõe sejam corretos, 
vêm deturpando seu “freio moral”, embora este 
seja individualista e obsceno. 

B) pois seu “freio moral” está sendo deturpado por 
valores que, embora sejam novos, pressupõe 
correção, individualismo e obscenidades. 

C) pois, devido a serem individualistas e obscenos,  
novos e corretos valores deturpam seu “freio 
moral”. 

D) pois seu “freio moral” se encontra deturpado por 
valores individualistas, obscenos, corretos e 
novos. 

E) pois novos valores, supostamente corretos, ainda 
que individualistas e obscenos, deturpam seu 
“freio moral”. 

07. “os filósofos consideram a ética como algo 
imprescindível para estudar o ser humano (...)”. O 
prefixo presente no termo destacado é uma pista para 
entendermos seu significado: ‘de que não se pode 
prescindir’. Esse mesmo prefixo se encontra nas 
palavras abaixo, cujo significado está dado. Assinale a 
alternativa na qual o sentido dado para o termo está 
incorreto. 

A) ‘Insipiência’ = ignorância. 
B) ‘Insólito’ = sem sol. 
C) ‘Improcedente’ = sem fundamento. 
D) ‘Impávido’ = corajoso.  
E) ‘Intransigente’ = inflexível.   

08. No segmento sublinhado no trecho: “A palavra “ética” 
vem do grego “ethos”, significando modo de ser, 
caráter, conduta”, as vírgulas se justificam pela mesma 
razão que justifica a(s) vírgula(s) no seguinte trecho: 

A) “Exemplo: colocar um bem da empresa dentro 
da meia é algo imoral, é roubo.” 

B) “Preconceitos, abuso de poder, assédio moral e 
sexual também estão na lista.” 

C) “seu estudo tem alta probabilidade de exercer 
influência, por exemplo, em julgamentos”. 

D) “Pais ausentes criarão indivíduos totalmente 
imprevisíveis, e isso pode ser um risco à 
sociedade, já que cada um reage de maneira 
diferente a traumas e carências.” 

E) “Ética, portanto, é item de fábrica que 
acompanha o profissional do futuro”. 
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Imagem disponível em: www.coachingsp.wordpress.com.  
Acesso em 18/01/12. 

09. No Texto 2, o primeiro enunciado da personagem 
Mafalda é mal compreendido por sua interlocutora 
principalmente porque esta:  

A) não tem a bagagem cultural necessária para 
dar o sentido correto ao termo ‘Natal’. 

B) desconhece o referente do substantivo 
genérico ‘pessoas’. 

C) não tem o necessário domínio do código 
utilizado pela personagem Mafalda. 

D) não consegue perceber o duplo sentido da 
expressão ‘o melhor do Natal’. 

E) confere ao pronome ‘se’ um sentido reflexivo, 
diferente do sentido pretendido. 

 

 

 

O melhor do Natal é que as O melhor do Natal é que as O melhor do Natal é que as O melhor do Natal é que as 
pessoas se amam maispessoas se amam maispessoas se amam maispessoas se amam mais    

Sério?! Também Sério?! Também Sério?! Também Sério?! Também 
sentes isso?sentes isso?sentes isso?sentes isso?    

Que bom! Então tu também Que bom! Então tu também Que bom! Então tu também Que bom! Então tu também 
te amas mais no Natal? Se te amas mais no Natal? Se te amas mais no Natal? Se te amas mais no Natal? Se 
soubesses quanto gosto de soubesses quanto gosto de soubesses quanto gosto de soubesses quanto gosto de 
mim no Natal!mim no Natal!mim no Natal!mim no Natal!    

Por que será que as Por que será que as Por que será que as Por que será que as 
pessoas  se amam tanto pessoas  se amam tanto pessoas  se amam tanto pessoas  se amam tanto 
no Natal?no Natal?no Natal?no Natal?    



10. Observe a correção da forma verbal utilizada no 
enunciado: “Se soubesses quanto gosto de mim no 
Natal!”. Assinale a alternativa em que a forma verbal 
sublinhada está igualmente correta.  

A) Se veres a Mafalda, diga-lhe que adoro o Natal!  
B) Se dissestes palavras agradáveis, eu gostaria do 

Natal. 
C) Se vires cedo para casa, traz os presentes de 

Natal! 
D) Se todos fazessem boas ações no Natal, esta 

seria uma festa linda!  
E) Se propuseres mudanças, talvez eu goste do 

Natal. 
 
 
 

História e Geografia de Igarassu 

11. A Igreja e Convento de Santo Antônio em Igarassu 
possuem um estilo arquitetônico genuinamente 
brasileiro. Assinale a alternativa que corresponde a 
esse estilo. 

A) Rococó. 
B) Escola Franciscana do Nordeste. 
C) Barroco neoclássico. 
D) Escola Barroca do Nordeste. 
E) Escola Barroca do Brasil. 

12. Durante a Revolução Praieira, o atual Município de 
Igarassu teve um importante destaque, pois abrigou as 
tropas de Manoel Pereira de Moraes. Sobre a 
Revolução Praieira, assinale a alternativa correta. 

A) Em linhas gerais, o alvo da insatisfação dos 
revoltosos era referente à dominação das famílias 
oligárquicas e ao controle do comércio, exercido 
pelos portugueses. 

B) A Revolução Praieira recebeu este nome porque 
os combates geralmente aconteciam no litoral. 

C) A revolta defendia a permanência da monarquia e 
a preservação da ordem com as intervenções 
estatais. 

D) A Revolução era de caráter elitista e não contou 
com o apoio e a adesão das camadas mais 
populares. 

E) Os revoltosos exigiam que o Estado controlasse 
as mídias locais, subsidiando sua manutenção e 
investindo em melhorias na área. 

13. O ______ recebeu _______ em sua segunda visita ao 
Nordeste do Brasil, no ano de 1859. Nesse prédio 
também funcionou a _______ de Pernambuco. As 
palavras que completam corretamente o trecho acima 
são, respectivamente: 

A) Sobrado do Imperador – D. Pedro II – Casa de 
Câmara e Cadeia. 

B) Museu Pinacoteca – D. Pedro II – Casa de 
Detenção. 

C) Museu Histórico – D. Pedro I – Casa de Câmara 
e Cadeia. 

D) Sobrado do Imperador – D. Pedro I – Casa de 
Câmara e Cadeia. 

E) Sobrado do Imperador – D. Pedro II – Câmara 
Judiciária. 

 

14. Esta questão apresenta uma  proposição e uma razão 
para a proposição. 

 

O Município de Igarassu possui solos dominantemente 
litólicos PORQUE os terrenos onde se localiza o 
Município são formados por rochas ígneas extrusivas  
originadas  durante o mesozóico. 

 

Agora assinale: 

A) se a proposição é verdadeira e a razão uma 
afirmativa falsa. 

B) se a proposição e a razão são afirmativas falsas. 
C) se a proposição e a razão são afirmativas 

verdadeiras e a razão não é a causa da 
proposição. 

D) se a proposição e a razão são afirmativas 
verdadeiras e a razão é a causa da proposição. 

E) se a proposição é um afirmativa falsa e a razão 
uma afirmativa verdadeira. 

15. Algumas áreas do Município de Igarassu são 
ocupadas por um ecossistema denominado 
manguezal. Sobre esse assunto, analise as proposiçõe 
abaixo. 

1) Os manguezais instalam-se em costas de muitas 
zonas tropicais e subtropicais; é um ecossistema 
que sustenta uma imensa biodiversidade. 

2) A perda do ecossistema referido provoca a 
redução da biodiversidade, além de provocar a 
erosão de áreas costeiras e  afetar a qualidade 
das águas. 

3) Uma das atividades produtivas que atualmente 
causa expressivos danos aos manguezais é a 
carcinocultura. 

4) Os manguezais são ecossistemas que se situam 
em faixas de transição entre o ambiente marinho 
e o ambiente terrestre, nos locais onde os rios 
deságuam no mar; são habitados por espécies 
vegetais características de ambientes alagados e 
resistentes à alta salinidade. 

 
Está(ão) correta(s): 

A) 1, apenas. 
B) 4, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1,2 e 4, apenas 
E) 1, 2, 3 e 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Conhecimentos sobre o SUS 

16. O Sistema Único de Saúde (SUS), na perspectiva 
legal, caracteriza-se por: 

A) ser composto exclusivamente de serviços 
estatais. 

B) planejar suas ações de forma descendente, do 
nível federal até o local. 

C) garantir o acesso universal somente às ações e  
serviços vinculados à Atenção Primária ou 
Básica. 

D) possuir um comando único em cada esfera de 
governo. 

E) adotar uma gestão centralizadora. 

17. Analise as proposições abaixo, sobre a composição do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 

1) As ações e serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais 
e municipais da administração direta, fazem parte 
do SUS. 

2) As ações e os serviços de saúde, prestados por 
órgãos e instituições públicas federais, estaduais 
e municipais da administração indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público, estão 
excluídos do âmbito do SUS. 

3) As instituições públicas federais, estaduais e 
municipais de controle de qualidade, pesquisa e 
produção de insumos, medicamentos, inclusive 
de sangue e hemoderivados, e de equipamentos 
para saúde, compõem o SUS. 

4) A iniciativa privada poderá participar do SUS, em 
caráter complementar. 

 

Estão corretas: 

A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1, 2 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 2, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

18. O espaço estadual de articulação e pactuação política 
que objetiva orientar, regulamentar e avaliar os 
aspectos operacionais do processo de 
descentralização das ações de saúde, constituído, 
paritariamente, por representantes do governo 
estadual e dos secretários municipais de saúde, é 
denominado de: 

A) Comissão Intergestores Bipartite. 
B) Conselho Estadual de Saúde. 
C) Conselho de Secretários Municipais de Saúde. 
D) Conferência Estadual de Saúde. 
E) Conselho de Gestão participativa. 

 
 
 
 

19. Segundo a Lei Orgânica da Saúde (n° 8.080), o 
“conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas 
sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção 
e circulação de bens e da prestação de serviços de 
interesse da saúde” é denominado de: 

A) Reabilitação em Saúde. 
B) Atenção Primária em Saúde. 
C) Vigilância Sanitária. 
D) Vigilância Epidemiológica. 
E) Saúde do Trabalhador. 

20. Constituem características da estratégia de Saúde da 
Família, EXCETO: 

A) caráter substitutivo em relação à rede de Atenção 
Básica tradicional nos territórios em que as 
Equipes Saúde da Família atuam. 

B) atuação focalizada na família e na comunidade. 
C) trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando 

várias áreas técnicas. 
D) promoção e desenvolvimento de ações 

intersetoriais. 
E) postura predominantemente reativa frente aos 

problemas de saúde-doença da população. 
 
 
 
 

Conhecimentos Específicos 

21. No início da vida, a relação mãe-bebê é de 
fundamental importância. Segundo Winnicott, a história 
do desenvolvimento infantil é uma história de 
dependência que avança firmemente através de graus 
decrescentes de dependência e vai tateando em 
direção à independência. Uma das importantes funções 
dessa relação mãe/bebê é:  

A) garantir que a psiquê do bebê irá formar-se de 
modo satisfatório em si mesmo e em sua 
capacidade de perceber. 

B) tecer uma rede de trama muito fechada que leva 
o bebê a um estado fusional complexo com a 
mãe. 

C) estruturar precocemente os movimentos 
instintivos, com base nas lembranças e nos 
significados. 

D) facilitar a organização do ego do bebê, pelo apoio 
do ego materno. 

E) desenvolver a capacidade de fortalecer a 
confiança da mãe em si mesma, por meio dos 
fatores inatos que o bebê, como pessoa, traz 
consigo. 

 
 
 



22. De acordo com Aberastury, uma série de conflitos e 
desafios emerge durante a adolescência – período de 
transição entre a infância e a vida adulta. Sobre o 
conceito de normalidade nesta etapa do 
desenvolvimento (ainda de acordo com a autora), 
assinale a alternativa incorreta. 

A) A normalidade se estabelece sobre as pautas de 
adaptação ao meio, e não significa submetimento 
ao meio, mas capacidade de utilizar os 
dispositivos existentes para o alcance das 
satisfações básicas. 

B) É muito difícil assinalar o limite entre o normal e o 
patológico na adolescência – toda comoção deste 
período de vida deve ser considerada como 
normal, uma vez que a nova imagem projetada 
por seu corpo não lhe vale naturalmente o 
estatuto de adulto. 

C) O conceito de normalidade na adolescência é 
fácil de ser estabelecido. Nas diferentes 
sociedades este período não varia, como também 
não varia o reconhecimento da condição adulta 
que se impõe aos jovens.  

D) Seria anormal a presença de um equilíbrio 
estável durante o processo adolescente, sem 
qualquer tentação de infringir regras. 

E) Os processos de luto obrigam os adolescentes a 
atuações que têm características defensivas, de 
caráter psicopático, fóbico ou contrafóbico, 
maníaco ou esquizoparanoide, conforme o 
indivíduo e suas circunstâncias. 

23. Na clínica da pessoa idosa é frequente a necessidade 
de intervenção familiar por parte do psicólogo, a partir 
de análise detalhada do contexto geral no qual vive a 
pessoa idosa. Segundo Ian Stuart, citando Gatz, 
Bengston e Blun (1990), há uma sequência a ser 
analisada pelo profissional, que compreende: 

A) o acontecimento (que define a demanda do 
cuidado); o estressor; as avaliações; os 
mediadores; e o resultado.  

B) as alterações físicas e psíquicas ocorridas com a 
pessoa idosa; o nível de aceitação do 
envelhecimento por parte da pessoa idosa; o 
plano de cuidados a ser oferecido à pessoa idosa 
por parte dos familiares; e o resultado. 

C) as alterações físicas e psíquicas ocorridas com a 
pessoa idosa; os recursos familiares de manejo e 
adaptação; a expectativa da pessoa idosa com 
relação aos seus familiares; e o resultado. 

D) o acontecimento (que define a demanda do 
cuidado); o efeito do acontecimento para a 
pessoa idosa; o nível de dependência da pessoa 
idosa; e o resultado. 

E) o acontecimento (que define a demanda do 
cuidado); a expectativa da pessoa idosa sobre 
sua própria vida; o efeito do acontecimento; e o 
resultado. 

 

24. A Psicologia acrescentou importantes contribuições ao 
Sistema Único de Saúde (SUS) e, sem dúvida, 
incorporou também inúmeras mudanças – uma clínica 
transformada, integrada ao território, tendo como 
ganho a ampliação conceitual da tríade 
paciente/queixa/doença. Sobre tais contribuições, 
analise as proposições abaixo.  

1) Houve ampliação do conceito de pessoa como 
um todo, e não somente em sua descrição 
biológica; tomou-se como prioridade a atenção 
secundária a partir da necessidade dos serviços. 

2) Houve ampliação da compreensão do processo 
de saúde-doença, constituído a partir dos 
registros social, econômico, político e também 
psicológico. 

3) Houve a ressignificação do paciente como sujeito 
de direitos, que deve ser atendido a partir de 
suas necessidades, o que possibilitou fortalecer 
discursos e práticas, como: Medicina Integral, 
Psicologia Médica e Bioética. 

 

Está(ão) correta(s): 

A) 3, apenas. 
B) 2, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1 e 2, apenas. 
E) 1, 2 e 3. 

25. No SUS, as demandas que chegam ao Psicólogo são, 
geralmente, advindas de outros profissionais (médicos, 
enfermeiros, professores, juízes etc.) e de instituições 
(conselhos tutelares, escolas, asilos, presídios etc.), 
que vislumbram por parte da psicologia um fazer mais 
tradicional - não compatível com as características 
atuais do um modo de operar os processos de atenção 
à saúde. Um aspecto muito importante a ser 
considerado pelo psicólogo diante das referidas 
demandas é: 

A) questionar ou rediscutir as necessidades da 
pessoa encaminhada, a fim de possibilitar a 
distinção entre diagnóstico, queixa e demanda.  

B) identificar os sintomas neuróticos empregados 
pelo ego em seus processos de defesa. 

C) tomar como base a luta secundária do paciente 
contra os sintomas, para melhor compreender o 
fluxo dos afetos que envolvem o ganho de 
autonomia do mesmo. 

D) saber que o modo de instalação do vínculo e do 
afeto transferidos por profissional e paciente 
(individual ou coletivamente) garantem a 
motivação necessária para que o paciente possa 
modificar-se, apesar da doença. 

E) compreender toda a correlação da doença com a 
vida do paciente, pois isso qualificará o serviço a 
tomar para si diante do problema a ser abordado. 

26. “Dispõe sobre a proteção dos direitos das pessoas 
portadoras de transtornos mentais e redireciona o 
modelo assistencial em saúde mental.” Esta ementa 
corresponde à seguinte lei: 

A) 8080/90. 
B) 9867/99. 
C) 10.708/03. 
D) 10.216/01.  
E) 87.142/90. 



27. Considerando a importante lei brasileira referida na 
questão anterior, identifique entre as cinco proposições 
abaixo quais foram os aspectos sobre os quais se 
concentraram intensos e acirrados debates durante 
anos, até a sua aprovação. 

1) A assistência integral, incluindo serviços de 
assistência social, psicológicos ocupacionais, de 
lazer e outros. 

2) O controle da internação involuntária. 
3) A redução ou não de leitos psiquiátricos. 
4) O veto à internação em instituições com 

características asilares e que não assegurem os 
demais direitos citados na lei. 

5) A extinção dos hospitais psiquiátricos.  
 

Estão corretas, apenas: 

A) 1, 2 e 3. 
B) 2, 3 e 5.  
C) 2, 4 e 5.  
D) 1, 3 e 4. 
E) 1, 2 e 5. 

28. Ainda se observam, no modelo brasileiro de atenção, 
restos do antigo modo de organizar a atenção à saúde. 
Assinale a alternativa que contém este antigo modo de 
organizar a atenção. 

A) Está centrado em hospitais e nas especialidades, 
com grau sutil de coordenação e de planejamento 
da assistência.  

B) Leva-se em conta o alcance de componentes 
como acessibilidade, tempo de espera, 
composição tecnológica escolhida e a 
resolubilidade. 

C) Leva-se em conta a obrigatoriedade de ter como 
referência o usuário e sua necessidade. 

D) Com base na necessidade do usuário, prescreve-
se a oferta e a tecnologia a ser utilizada, 
necessariamente com acompanhamento de 
equipe multidisciplinar. 

E) Leva-se em conta a relação dos indivíduos e 
apresenta uma configuração própria e peculiar. 

29. A transdisciplinaridade, um esforço que articula 
diferentes competências e especificidades, pode-se 
constituir em:  

A) um atributo social focalizado pelas profissões da 
saúde, numa perspectiva psicossocial que leva 
em consideração a relação das pessoas entre si 
e com o mundo. 

B) um caminho privilegiado de busca de identidade 
das diversas profissões no campo da saúde, para 
a efetividade das equipes interdisciplinares e do 
sistema de saúde com um todo, garantindo a 
manutenção da relação com os usuários. 

C) um caminho privilegiado para fortalecer os 
diálogos entre diferentes domínios de saber, que 
incluem não somente as disciplinas de esfera 
científica, mas também o conhecimento leigo, 
que é tantas vezes ignorado quando se busca 
compreender os processos de saúde e de 
doença e lidar com eles. 

D) um atributo para a gestão, especialmente quando 
as equipes interdisciplinares dialogam entre si, na 
busca de melhores estratégias para melhor 
compreender e lidar com os processos de saúde 
e doença. 

E) um caminho privilegiado que gera maior 
aprofundamento sobre as características 
desejáveis de produtividade de cada profissão 
que compõe a equipe, buscando melhoria da 
qualidade no cuidado com o usuário do serviço. 

30. Pertencer a uma equipe interdisciplinar de apoio 
matricial constitui uma forma de trabalho que rompe 
radicalmente com o fazer tradicional do psicólogo. Isto 
quer dizer que: 

A) o conhecimento circulante das diferentes 
especialidades que compõem a equipe faculta a 
qualquer um dos membros substituir 
satisfatoriamente qualquer outro, caso seja 
necessário. 

B) é uma forma de trabalho em que o conhecimento 
compartilhado é capaz de potencializar e 
melhorar as ações e as relações de todos com os 
usuários.  

C) o saber compartilhado causa transformação da 
prática clínica, que passa a ter como principal 
característica a referência e a contrarreferência. 

D) o trabalho em equipe gera maior produtividade e 
é mais eficaz que o trabalho produzido por um 
profissional no ambulatório (por exemplo), além 
de conseguir atender um número maior de 
pacientes. 

E) o saber compartilhado é capaz de promover uma 
prática que envolve um olhar mais focado no 
sujeito e garante a preservação das noções de 
prevenção e atenção primária. 

31. Assinale a alternativa que descreve corretamente a 
prática da clínica ampliada. 

A) É uma clínica que redefine a metodologia de 
modo próprio e peculiar, tendo como objeto o 
fortalecimento da relação do profissional com o 
paciente, sua queixa, seus sintomas e sua 
verdade. 

B) É uma clínica que redefine o foco do trabalho, 
voltando-o para a atenção integral, e não apenas 
para o sujeito integral. 

C) É a clínica que redefine o objeto, os objetivos e 
os meios de trabalho, buscando resultado no 
contexto social em que vive o paciente, levando 
em conta toda a interação, o conflito e o convívio 
do seu entorno.  

D) É uma clínica que lida de modo privilegiado e 
cingido com a interioridade psicológica do sujeito, 
prescindindo da rede de subjetividade que o 
envolve. 

E) É uma clínica que redefine e amplia o olhar para os 
paradigmas técnicos estabelecidos, a fim de garantir 
a precisão prognóstica a partir da patologia da 
pessoa que se encontra em sofrimento. 

32. De acordo com Murray Bowen, a patologia de um 
paciente só pode ser compreendida em relação aos 
padrões característicos intergeracionais. Qual dos 
instrumentos abaixo se deve utilizar para obter as 
identificações, no sistema familiar, dentro do referido 
padrão? 

A) Anamnese. 
B) Genetograma. 
C) Pesquisa longitudinal. 
D) Sessões clínicas. 
E) Questionário fechado. 



33. A maneira como o terapeuta maneja a primeira 
entrevista com o paciente tem um papel decisivo na 
continuidade ou no abandono do tratamento e, no caso 
de psicodiagnóstico, na cooperação deste no processo 
de avaliação. O desenvolvimento de algumas 
competências pessoais são elementos fundamentais 
para o êxito na condução deste primeiro “momento”. 
Assinale a alternativa que não se encontra no rol 
dessas competências. 

A) Buscar esclarecimento para elucidar colocações 
vagas ou incompletas. 

B) Facilitar a expressão dos motivos do 
encaminhamento ou a busca de ajuda. 

C) Compreender seus processos 
contratransferenciais. 

D) Proporcionar situação para que o paciente ocupe 
a cena de modo totalmente à vontade, e poder 
ouvi-lo sem interferência de questões pessoais.  

E) Ser sensível para reconhecer as defesas e os  
modos de funcionamento do paciente, expressos 
na relação transferencial. 

34. Considerando as estratégias psicoterapêuticas 
enumeradas abaixo, assinale a sequência que 
relaciona corretamente a primeira coluna com a 
segunda. 

1) Transferencial (    ) reestruturação ampla, 
elaboração de 
conflitos, término não 
estabelecido, vínculo 
ambivalente. 
 

2) Esclarecimento 
 

 

(    ) auto-observação e 
melhora dos sintomas 
e áreas de descom-
pensação, limitação 
temporal, relação real 
com o “especialista”. 
 

3) Comportamental (    ) superação da 
ansiedade, experi-
mentação de compor-
tamentos diferentes, 
tempo estabelecido, 
vínculo assimétrico. 
 

4) Apoio 
 
 

(    )  

5) Cognitiva (    )  
  

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 1, 4, 5. 
B) 2, 1, 4. 
C) 3, 1, 5. 
D) 1, 4, 3. 
E) 1, 2, 4. 

 
 

 

 

 

 

 

35. As conclusões diagnósticas e prognósticas de um caso 
podem ser apresentadas como uma breve síntese ou 
um trabalho mais detalhado, dependendo de para 
quem estão sendo encaminhadas. Assinale a 
alternativa em que o modo de apresentação das 
informações diagnósticas não está compatível com o 
solicitante. 

A) Ao profissional da área, faz-se referência 
concreta ao material de teste usado, sendo 
expresso nos termos comuns à psicopatologia. 

B) Aos operadores da lei, responde-se de forma 
concisa e inequívoca às perguntas e explicitam-
se os termos classificatórios da personalidade. 

C) Ao professor, faz-se um informe extenso 
referindo tudo o que diz respeito à dinâmica da 
personalidade.  

D) Ao profissional da saúde, responde-se fazendo 
uma síntese, registrando a presença ou não de 
transtornos emocionais, sua gravidade e o tipo de 
estratégia terapêutica. 

E) Ao empresário, no âmbito do trabalho, o informe é 
feito com base numa fundamentação dos aspectos 
da personalidade relacionados especificamente 
com a função a ser desenvolvida. 

36. O desenvolvimento de algumas competências técnicas 
e pessoais são elementos fundamentais para o êxito no 
manejo de conflitos apresentados na primeira 
entrevista. Não se compatibiliza com o rol dessas 
competências: 

A) buscar esclarecimento para colocações vagas 
e/ou incompletas. 

B) facilitar a expressão dos motivos do 
encaminhamento ou a busca de ajuda. 

C) compreender seus processos 
contratransferenciais. 

D) estar ausente, no sentido de deixar o paciente 
ocupar a cena de modo totalmente à vontade e 
poder ouvi-lo sem interferência de questões 
pessoais.  

E) ser sensível para reconhecer as defesas e os 
modos de funcionamento do paciente, expressos 
na relação de transferência. 

37. A avaliação psicológica é um processo técnico-
científico realizado com pessoas ou grupos de 
pessoas, utilizando-se estratégias psicológicas e 
metodologias específicas. Sobre essa avaliação, 
assinale a alternativa incorreta. 

A) Ela é dinâmica e constitui fonte de informações 
de caráter explicativo sobre os fenômenos 
psicológicos. 

B) Ela pode ser utilizada com a finalidade de 
subsidiar trabalhos nos diferentes campos de 
atuação do Psicólogo. 

C) Ela pode ser realizada sem uso de teste. 
D) A qualidade dos resultados alcançada pela 

avaliação psicológica depende dos testes 
escolhidos para serem utilizados.   

E) Ainda há muito o que qualificar para que seu uso 
venha a oferecer visibilidade ao sujeito, e não 
apenas à sua patologia. 

 
 
 
 



38. Qual das alternativas abaixo não corresponde às 
características descritivas da esquizofrenia? 

A) Tem como sintoma fundamental a dissociação. 
B) É uma grave patologia psíquica, considerada a 

principal forma de psicose, por sua frequência e 
importância clínica. 

C) Vozes “comentam” e/ou “comandam” a ação do 
paciente (alucinações auditivas). 

D) Apresenta-se com grande sofrimento, 
acompanhada de ansiedade, desorientação, 
diminuição da produtividade e utilização 
frequente do sistema de saúde.  

E) Acomete os indivíduos no início da vida 
produtiva, comprometendo seus relacionamentos 
sociais, sua vida profissional e afetiva. 

39. Dos sintomas comportamentais relacionados abaixo, 
apenas um corresponde à seguinte descrição: 
“Aspectos associados podem incluir egocentrismo, 
autoindulgência, ânsia contínua de apreciação, 
sentimentos que são facilmente feridos e 
comportamento manipulativo e persistente para 
alcançar as próprias necessidades.” Trata-se do 
comportamento: 

A) ansioso. 
B) fóbico. 
C) obsessivo. 
D) histriônico. 
E) hipocondríaco. 

40. O comportamento alimentar, apesar de sua aparente 
banalidade na vida cotidiana, é um fenômeno complexo 
e de importância central – calcula-se que cerca de 4 a 
8% da verba destinada à saúde é gasta com 
transtornos alimentares. Sobre os distúrbios do 
comportamento alimentar, analise as seguintes 
proposições. 

1) Anorexia nervosa é caracterizada pela perda de 
peso autoinduzida, abstenção de alimentos que 
engordam, ou por comportamentos como vômitos 
e/ou purgação autoinduzidos, além de exercícios 
excessivos e uso de anorexígenos e/ou 
diuréticos. 

2) Anorexia nervosa é caracterizada por repetidos 
episódios de hiperfagia, acompanhados de 
sentimento de culpa após haver comido uma 
quantidade exagerada de alimentos em curto 
período de tempo. 

3) A bulimia nervosa caracteriza-se por 
preocupação persistente e simultânea com o 
comer e um desejo irresistível de comida, bem 
como com o controle do peso, podendo lançar 
mão de medidas extremas como vômitos, 
purgação, enemas, diuréticos, a fim de mitigar os 
efeitos do aumento de peso pela ingestão de 
alimentos. 

4) Os pacientes acometidos por bulimia nervosa 
tipicamente se envergonham de seus problemas 
alimentares e se preocupam em  ocultar seus 
sintomas - há um sentimento de falta de controle 
de suas vontades. 

5) Obesidade é um transtorno determinado por 
fatores genéticos que pode atingir igualmente 
qualquer pessoa – independentemente do nível 
instrucional/informacional, social ou econômico.  

 
 

Estão corretas, apenas: 

A) 1 e 2. 
B) 4 e 5. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 1, 2 e 5. 
E) 1, 3 e 4. 

41. A angústia é uma das manifestações que desde muito 
cedo ocupou a atenção de Freud, que buscou indagar 
sua etiologia e as circunstâncias que propiciam sua 
apresentação. Sobre esta manifestação, é correto 
afirmar que: 

A) é caracterizada pela predominância de sintomas 
de conversão. 

B) é uma reação do sujeito sempre que se encontra 
submetido a um fluxo de excitação, de origem 
externa ou interna, que é incapaz de dominar.  

C) nela encontram-se diversos aspectos alusivos a 
recalque e luta interna diante de impulsos 
inaceitáveis. 

D) é mais comum em mulheres e pode também 
estar associada ao período de pré-menstruação. 

E) é um conjunto de sinais que se agrupam de 
forma recorrente. 

42. Sobre a Política de Atenção ao Usuário de Álcool e 
Outras Drogas do Ministério da Saúde e enfaticamente 
recomendada pela III Conferência Nacional de Saúde 
Mental, é correto afirmar que o Ministério da Saúde: 

A) assume de modo integral e articulado o desafio 
de prevenir, tratar e reabilitar os usuários de 
álcool e outras drogas como um problema de 
saúde pública. 

B) assegura a produção de pesquisas e a 
identificação de princípios norteadores de 
programas de intercâmbio com instituições 
nacionais e regionais – exceto estrangeiras. 

C) assume de modo integral a responsabilidade 
contínua e permanente do combate à 
propaganda, à comercialização e à acessibilidade 
ao álcool e a outras drogas por parte de 
populações vulneráveis, tais como crianças e 
adolescentes. 

D) assume como meta abstinência total da pessoa 
usuária em defesa de sua vida, 
corresponsabilizando-a pelo objetivo a ser 
alcançado. 

E) assegura a abordagem clínico-política, com clara 
pretensão de avançar em graus de autonomia 
dos usuários e seus familiares, usando, se 
necessário, recursos impositivos, mas 
comprometido com a defesa da vida. 

 
 
 
 
 



43. A magnitude do problema do uso abusivo de álcool e 
de outras drogas se reflete em vários segmentos 
sociais, devido à sua relação com acidentes de trânsito 
e de trabalho, violência domiciliar e crescimento da 
criminalidade. Considerando o conteúdo textual da 
Política Nacional sobre Álcool e Drogas, não compõe o 
rol de objetivos dessa política: 

A) conscientizar a sociedade brasileira sobre os 
prejuízos sociais e as implicações negativas 
representadas pelo uso indevido de drogas. 

B) restringir a difusão de informações sobre os 
crimes, delitos e infrações relacionados às drogas 
ilícitas, prevenindo-os e coibindo-os por meio da 
implementação e efetivação de políticas públicas 
para a melhoria da qualidade de vida do cidadão.  

C) reduzir as consequências sociais e de saúde, 
decorrentes do uso indevido de drogas, para a 
pessoa, a comunidade e a sociedade. 

D) assegurar, de forma contínua e permanente, o 
combate à corrupção e à lavagem de dinheiro, 
como forma de estrangular o fluxo lucrativo desse 
tipo de atividade ilegal, que diz respeito ao tráfico 
de drogas. 

E) instituir, em todos os níveis de governo, com rigor 
metodológico, sistema de planejamento, 
acompanhamento e avaliação das ações de 
redução da demanda, da oferta e dos danos 
sociais. 

44. A política do Ministério da Saúde para a atenção 
integral aos usuários de álcool e de outras drogas 
prioriza que as ações de caráter terapêutico, 
preventivo, educativo e reabilitador, direcionadas a 
pessoas que fazem uso de álcool e outras drogas e 
seus familiares, sejam realizadas: 

A) prioritariamente na rede hospitalar. 
B) exclusivamente nos CAPSad. 
C) apenas em estrutura complementar à rede de 

serviços do SUS. 
D) na comunidade.  
E) no local onde a pessoa trabalha. 

45. Tomando como referência as informações clínicas a 
respeito do uso e abusos de substâncias psicoativas, 
relacione cada uma das quatro síndromes abaixo 
descritas com sua respectiva definição.  

1) Tolerância (     ) Constituída por uma compulsão 
ao uso da substância. Quando 
o indivíduo não a obtém, 
experimenta quadro de 
ansiedade, desconforto geral, 
raiva, insônia, com 
repercussões físicas e sociais. 

2) Intoxicação (     ) É o conjunto de sinais e 
sintomas que ocorrem horas ou 
dias após o indivíduo cessar ou 
reduzir a ingestão da 
substância que vinha sendo 
consumida, geralmente de 
forma contínua. 

3) Dependência (     ) Uma síndrome reversível 
específica (alterações 
comportamentais ou mentais) 
com prejuízo do nível de 
consciência e outras alterações 
cognitivas, agressividade e/ou 
humor instável. 

4) Abstinência (     ) Quando o organismo passa a 
necessitar de quantidades cada 
vez maiores da substância para 
que obtenha o mesmo nível 
inicial do seu efeito. 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) 3, 4, 1 e 2. 
B) 1, 4, 2 e 3. 
C) 3, 4, 2 e 1.  
D) 1, 2, 3 e 4. 
E) 2, 3, 4 e 1. 

46. A TCC – Terapia Cognitivo-Comportamental é um 
tratamento voltado para objetivos e focado em 
problemas. Baseia-se fundamentalmente no seguinte 
modelo: mudar as cognições é possível e leva à 
mudança comportamental e à redução dos sintomas. 
De acordo com esta definição, é correto afirmar que: 

A) os pensamentos automáticos são 
conscientemente dirigidos e eventualmente 
poderão produzir afeto disfórico. 

B) os pensamentos causam mudanças emocionais, 
comportamentais e fisiológicas, produzindo 
sintomas e perpetuando a psicopatologia.  

C) os pensamentos, por serem invariavelmente 
racionais, poderão afetar as emoções e a 
fisiologia, mas manterão invariável o padrão de 
comportamento. 

D) os pensamentos que compõem as crenças 
centrais permanecem invariavelmente 
articulados, por terem sido aprendidos muito cedo 
na vida e em consequência percebidos como 
realidade. 

E) as crenças centrais fornecerão ao pacote o feed-
back necessário à compreensão da origem dos 
seus sintomas e do alívio de seus sofrimentos. 

47. Segundo a prática clínica não diretiva de Carl Rogers, 
é incorreto afirmar que uma terapia efetuada em 
condições ideais significa que: 

A) o terapeuta entra em uma relação inteiramente 
pessoal e subjetiva com seu cliente – não como 
um cientista diante de um objeto de estudo, não 
como um médico que espera diagnosticar e 
curar, mas de pessoa para pessoa. 

B) além de ser proativo e benevolente, o terapeuta 
deve estar à vontade, orientando e buscando 
detalhes das situações anteriormente vividas pelo 
cliente, estimulando-o a encontrar suas 
capacidades e o seu self criador e soberano. 

C) o terapeuta deve estar à vontade nessa relação, 
mesmo que não saiba com segurança onde 
chegará. 

D) o terapeuta considera o cliente como pessoa de 
valor incondicional, não importando qual seja a 
sua condição, seu comportamento e seus 
sentimentos. 

E) ao cliente essa terapia proporciona uma 
exploração de sensações estranhas, 
desconhecidas e até mesmo perigosas dentro 
dele mesmo. Essa exploração só vai sendo 
possível à medida que ele vai, aos poucos, 
percebendo que é incondicionalmente aceito. 



48. A Teoria da Personalidade desenvolvida por Carl 
Rogers surgiu de suas experiências com a Terapia 
Centrada no Cliente. Os principais componentes 
conceptuais desta teoria são: 

A) o organismo, a socialização e a singularidade. 
B) o interesse social, o estilo de vida e o self criador. 
C) o self, o princípio da entropia e a causalidade. 
D) o organismo, o campo fenomenológico e o self. 
E) a memória, a percepção e o desejo. 

49. De acordo com o Código de Ética Profissional dos 
Psicólogos, no seu Artigo 7º, o Psicólogo poderá 
intervir na prestação de serviços psicológicos que 
estejam sendo efetuados por outro profissional, nas 
seguintes situações, EXCETO: 

A) a pedido do profissional responsável pelo serviço. 
B) em caso de emergência ou risco ao beneficiário 

ou usuário do serviço, quando dará imediata 
ciência ao profissional. 

C) quando informado expressamente, por qualquer 
uma das partes da interrupção involuntária e não 
definitiva do serviço. 

D) quando informado por qualquer uma das partes 
da interrupção voluntária e definitiva do 
atendimento. 

E) quando se tratar de trabalho multiprofissional e a 
intervenção fizer parte da metodologia adotada. 

50. Outra situação na qual a questão do sigilo profissional 
se apresenta para os psicólogos é aquela referente aos 
prontuários em serviços interdisciplinares. De acordo 
com a Resolução CFP nº 001/2001, é incorreto 
registrar no prontuário: 

A) identificação do usuário/instituição. 
B) avaliação da demanda e definição dos objetivos 

do trabalho. 
C) registro de evolução dos atendimentos, de modo 

a permitir o conhecimento do caso e seu 
acompanhamento, bem como os procedimentos 
técnicos adotados. 

D) documentos e instrumentos utilizados, além de 
textos elaborados, resultantes da aplicação de 
instrumentos para Avaliação Psicológica.  

E) cópia datada de documentos produzidos pelo 
Psicólogo para o usuário/instituição, constando 
finalidade e destinatário. 

 




