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Prefeitura Municipal de Coronel Vivida 

Estado do Paraná 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012 
 

PSICÓLOGO 

 

 

 

 

  

01. Ortoépia é a correta pronúncia dos grupos fônicos. 

Assinale a alternativa cujo vocábulo contraria as 

regras afetas à ortoépia: 

(A) hilaridade; 

(B) iogurte; 

(C) bicarbonato; 

(D) caderneta; 

(E) magnificiência. 
 

02. Analise as orações quanto ao uso dos porquês e 

assinale a que ostentar emprego INCORRETO: 

(A) Por que não me disse a verdade? 

(B) Gostaria de saber por que não me disse a 

verdade. 

(C) O por quê do meu ato nunca direi! 

(D) As causas por que discuti com ela são 

particulares. 

(E) Esmeralda é a mulher por que vivo.  
 

03. O acento grave (denotativo da crase) está correta-

mente empregado na oração: 

(A) JK era um homem à frente de seu tempo.  

(B) Ponto à ponto, a defesa foi desqualificando a 

acusação leviana da Promotoria.   

(C) Devolva a bola à Paulo, pois ele está chorando.  

(D) Voltei à Curitiba pela manhã.  

(E) À sorrir, eu pretendo levar a vida! 
 

04. Em entrevista a uma agência italiana de notícias, o 

Padre Gabriele Amorth disse: “Por detrás de Harry 

Potter se esconde a assinatura do rei das trevas, o 

diabo!”. A palavra em destaque pertence à classe 

gramatical dos: 

(A) pronomes;   

(B) adjetivos; 

(C) advérbios; 

(D) verbos; 

(E) substantivos. 
 

05. O pronome oblíquo está INCORRETAMENTE 

empregado na oração: 

(A) Ela o orientou acerca do preenchimento do 

cadastro?   

(B) Me comparam a Neymar quando jogo, mas na 

verdade tenho o estilo do Ganso! 

(C) Não se furte a ajudar os humildes.  

(D) Dar-te-ei meu coração, menina! 

(E) Jamais nos deixamos levar por promessas vãs.  

 

06. Analise as orações e assinale a alternativa que se 

apresenta INCORRETA quanto à regência verbal: 

(A) Ela ama a mim.  

(B) Venceu ao pai o filho.  

(C) No colégio, ele não respeitava a ninguém.  

(D) Assistia em Blumenau quando das enchentes 

de 2009.  

(E) Renan aspirava o cargo de chefe do 

almoxarifado.   

 
 

 
 

07. Considere as seguintes afirmações sobre pontos, 

retas e planos: 

I. Uma reta e um ponto fora dela determinam um 

único plano. 

II. Se duas retas distintas são paralelas a um plano, 

então elas são paralelas entre si. 

III. Se dois planos são paralelos, então toda reta de 

um deles é paralela a alguma reta do outro. 

IV. Dois planos perpendiculares a uma mesma reta 

são paralelos entre si. 

 

      São verdadeiras as afirmações: 

(A) apenas I, II e III; 

(B) apenas II e IV; 

(C) apenas I e III; 

(D) apenas I e IV; 

(E) apenas I, III e IV. 

 

08. A equação do segundo grau 
2

x 3x 5

4 8 2
   possui 

duas raízes reais, uma positiva e outra negativa. 

Sendo “a” a raiz positiva e “b” a raiz negativa, o 

valor de “k” para que 2b + k = a é: 

(A) 9k  ; 

(B) 4k  ; 

(C) 1k  ; 

(D) 4k  ; 

(E) 9k  . 

 

09. O valor numérico da expressão 


 

2

2

2x 3xy

x 3y 4

,  para 

x =  2 e y = 3, é: 

(A)  10  

(B)  26  

(C)  
3

10
 

(D)  
3

26
 

(E) 
3

10
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10. Classifique as afirmações a seguir com (V) se 

verdadeiro ou (F) se falso: 

(   )  
618 82   

(   )  02,0
53

2,0
02



 

(   )  
9

4

7

3
  

 

       A sequência correta é: 

(A) F, V, F; 

(B) V, V, V; 

(C) V, F, V; 

(D) F, F, V; 

(E) V, V, F. 
 

11. O polinômio p(x) = x
3
 4x

2
 +5x  3 quando dividido 

por d(x) = x + 1 apresenta quociente e resto iguais a: 

(A) 2q(x) x 5x 10    e resto 13  ; 

(B) 2q(x) x 5x   e resto 3  ; 

(C) 2q(x) x 3x 8    e resto 11  ; 

(D) 2q(x) x 5x 2    e resto 4 ; 

(E) 2q(x) x 2x 6    e resto 0 . 
 

12. Analise as figuras abaixo: 

 
Sabendo-se que ABC é um triângulo isósceles e que 

DEFG é um retângulo e que ambos possuem o 

mesmo perímetro, podemos afirmar que a razão 

entre a área de ABC e a área de DEFG é igual a: 

(A)  
5

3
 

(B)  
3

5
 

(C)  
5

4
 

(D)  
4

5
 

(E)  1  
 

 

 
 

13. A canção “O mestre sala dos mares”, de autoria 

de João Bosco e Aldir Blanc, foi eternizada na voz 

de Elis Regina. Da composição, extrai-se o trecho: 

“Há muito tempo nas águas da Guanabara/O 

dragão do mar reapareceu/Na figura de um bravo 

marinheiro/A  quem  a  história  não  esqueceu/ 

Conhecido como o almirante negro/Tinha a 

dignidade de um mestre sala/E ao navegar pelo mar 

 

com seu bloco de fragatas/Foi saudado no porto 

pelas mocinhas francesas/Jovens polacas e por 

batalhões de mulatas”.  

       A obra em comento faz alusão a um importante 

capítulo da História brasileira conhecido como: 

(A) Conjuração Baiana; 

(B) Guerra dos Emboabas; 

(C) Revolução Praieira; 

(D) Guerra de Canudos; 

(E) Revolta da Chibata. 
 

14. “Não me é possível traduzir em palavras o que 

sinto e o que penso nesta hora, a mais importante 

de minha vida de homem público. A magnitude 

desta solenidade há de contrastar por certo com o 

tom simples de que se reveste a minha oração. 

Dirigindo-me a todos os meus concidadãos, de 

todas as condições sociais, de todos os graus de 

cultura, que, dos mais longínquos rincões da 

Pátria, voltais os olhos para a mais nova das 

cidades que o Governo vos entrega, quero deixar 

que apenas fale o coração do Vosso Presidente.”. 

Com essas palavras, Brasília foi entregue ao povo 

como a mais nova Capital do Brasil, em 21 de abril 

de 1960, pelo Presidente: 

(A) Getúlio Vargas; 

(B) Café Filho; 

(C) Juscelino Kubitschek; 

(D) Jânio Quadros; 

(E) João Goulart. 
 

15. “A História do Paraná confunde-se com uma 

história de caminhos. As primeiras vias de 

comunicação foram as trilhas abertas e mantidas 

pelos habitantes originais, os indígenas. Essas 

mesmas vias foram utilizadas pelos bandeirantes 

paulistas para destruir as reduções jesuíticas 

espanholas e aprisionar os índios. Um desses 

caminhos começava a partir de São Vicente ou de 

Cananeia, no litoral paulista, penetrava pela 

Escarpa do Mar e seguia pelo vale do rio Ribeira 

do Iguape. Transpunha os Campos Gerais, atingia 

a região das Sete Quedas no rio Paraná. Cortava 

esse rio, prosseguia em território paraguaio e, 

vencendo a Cordilheira dos Andes, terminava no 

litoral peruano.”  

O enunciado retrata o Caminho do: 

(A) Itupava; 

(B) Rio Iguaçu; 

(C) Lajeado; 

(D) Peabiru; 

(E) Viamão. 
 

16. Dados os binômios “atletas-esportes por eles 

praticados”, assinale a correlação INCORRETA: 

(A) Fabiana Murer - Vôlei; 

(B) Natália Falavigna - Taekwondo; 

(C) César Cielo - Natação; 

(D) Neymar - Futebol; 

(E) Júnior Cigano - MMA/UFC. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
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17. Acerca da Primavera Árabe, NÃO se pode afirmar 

que: 

(A) Em dezembro de 2010 um jovem tunisiano, 

desempregado, ateou fogo ao próprio corpo 

como manifestação contra as condições de 

vida no país. Ele não sabia, mas o ato 

desesperado, que terminou com a própria 

morte, seria o pontapé inicial do que viria a 

ser chamado mais tarde de Primavera Árabe. 

(B) Inspirados no sucesso dos protestos na 

Tunísia, os egípcios foram às ruas. A saída do 

presidente Hosni Mubarak, que estava no 

poder havia 30 anos, demoraria um pouco 

mais. Enfraquecido, ele renunciou dezoito 

dias depois do início das manifestações 

populares, concentradas na Praça Tahrir (ou 

Praça da Libertação, em árabe), no Cairo, a 

capital do Egito. Mais tarde, Mubarak seria 

internado e, mesmo em uma cama hospitalar, 

seria levado a julgamento. 

(C) A Tunísia e o Egito foram às urnas já no 

primeiro ano da Primavera Árabe. Nos dois 

países, partidos islâmicos saíram na frente. A 

Tunísia elegeu, em eleições muito disputadas, 

o Ennahda. No Egito, a Irmandade 

Muçulmana despontou como favorito nas 

apurações iniciais do pleito parlamentar.   

(D) A Líbia demorou bem mais até derrubar o 

coronel Muamar Kadafi que, em outubro de 

2011, acabou sendo preso em Sirte, sua cidade 

natal, e deportado para os Estados Unidos onde 

aguarda julgamento, acusado de cometer crimes 

de guerra e crimes contra a humanidade. 

(E)  O último ditador a cair foi Ali Abdullah Saleh, 

presidente do Iêmen.   

 

18. Analise as assertivas, atribuindo V às que lhe 

parecerem verdadeiras e F para as falsas. Após, 

assinale a opção correspondente aos seus julgamentos. 

(   ) Na noite de 25 de janeiro de 2012, prédios 

desabaram na Avenida Treze de Maio, no Centro 

do Rio de Janeiro. Segundo informações do 

Centro de Operações da Prefeitura, um dos 

edifícios tinha 18 andares, chamava-se Liberdade 

e ficava próximo ao Teatro Municipal, na 

Cinelândia. 

(   ) Com o enredo que homenageou Luiz Gonzaga, 

a Escola Beija-Flor foi a grande vencedora do 

grupo especial no Rio de Janeiro em 2012. 

(   ) Em fevereiro de 2012, a Justiça paulista condenou 

Lindemberg Alves a 98 anos e 10 meses de prisão 

pela morte de sua ex-namorada, Eloá Pimentel.  

(   ) Durante o Carnaval de 2012 em Salvador, a 

cantora Ivete Sangalo anunciou sua segunda 

gravidez. 

(   ) Em 2012, o Brasil perdeu duas de suas vozes 

mais populares: morreram os cantores Wando e 

Peri Ribeiro.    

 

 

       A sequência correta é:  

(A) F, F, V, V, F; 

(B) V, F, V, F, V; 

(C) F, V, V, V, V; 

(D) V, V, F, F, V; 

(E) F, V, V, V, F. 
 

 

 

 

 
 

19. ”Mirna Yamazato Koda1 coloca sabiamente que o 

trabalho do psicólogo no campo da atenção básica 

envolve uma série de aspectos: a articulação 

daquilo que na formação é tradicionalmente 

construído separadamente (psicologia escolar, 

clínica, social, institucional, do trabalho, etc.); o 

aprendizado daquilo que muitas vezes não constou 

de sua formação (gestão de serviços, políticas 

públicas, saúde coletiva); o trabalho em equipe 

multidisciplinar; o desenvolvimento de ações 

intersetoriais; a construção de uma relação 

dialógica com a comunidade. Com esta ideia da 

necessidade de conhecimentos diversos sobre 

Saúde Pública - SUS - Protocolos e Diretrizes da 

saúde mental, conhecimento técnico e teórico 

acerca do desenvolvimento humano em todas as 

esferas da gestação ao nascimento e à morte.”  

Pode-se afirmar que uma das principais tarefas do 

psicólogo é: 

(A) acompanhar os fluxos em saúde mental da 

Atenção Básica às Especialidades Clínicas que 

se fizerem necessárias a cada caso; 

(B) supervisionar juntamente à Equipe de Saúde o 

cumprimento dos fluxos em saúde mental 

conforme as Políticas Públicas de Saúde e 

Diretrizes do atendimento à Saúde Mental, de 

maneira humanizada e acolhedora; 

(C) estabelecer a humanização nos serviços de 

saúde como forma de acolhimento aos usuários 

com transtornos mentais e/ou usuários de 

álcool e outras drogas; 

(D) contribuir com uma visão integral do ser 

humano e com a construção de práticas que 

estejam pautadas por tal pressuposto; 

(E) instituir programas e projetos de ação no 

atendimento à saúde mental.   

 

20. Sobre o trabalho em equipes multiprofissionais, 

premissa ao trabalho em Saúde Pública, assinale o 

conceito correto. 

(A) O trabalho em equipe multiprofissional consiste 

numa abordagem de trabalho entre especialidades 

que se configura na relação integrativa entre as 

intervenções técnicas dos agentes. 

(B) O trabalho em equipe multiprofissional consiste 

numa especificidade de trabalho exclusivo à 

atenção primária à saúde, na saúde coletiva. 

 

CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS 




http://blogs.estadao.com.br/radar-global/para-lembrar-imolacao-deu-inicio-a-revoltas/
http://topicos.estadao.com.br/egito
http://topicos.estadao.com.br/libia
http://topicos.estadao.com.br/iemen
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(C) O trabalho em equipe multiprofissional 

consiste numa modalidade de trabalho coletivo 

que se configura na relação recíproca entre as 

intervenções técnicas e a interação dos agentes. 

(D) O trabalho em equipe multiprofissional consiste 

numa tipologia de trabalho coletivo onde os 

agentes de saúde devem se complementar em 

relação à saúde do usuário. 

(E) O trabalho em equipe multiprofissional consiste 

numa estratégia de trabalho que se revela entre as 

especialidades em busca de um conjunto 

diagnóstico norteador à conduta com o usuário 

dos serviços. 

 

21. As estratégias de trabalho em relação à dependência 

química (prevenção e tratamento) exigem não só 

um trabalho multiprofissional, mas, também, 

intersetorial, que atingem quais esferas? 

(A) De saúde, sociais, educacionais e comunitárias. 

(B) De saúde, exclusivamente. 

(C) Comunitárias e de saúde. 

(D) Educacional, social e de saúde. 

(E) Sociais e de saúde. 

 

22. “Com a Reforma Psiquiátrica e a ampla mudança 

do atendimento público em Saúde Mental, podemos 

dizer que a Política Nacional de Saúde Mental 

possui alguns objetivos emergentes.”  

Assinale (V) quando verdadeiro e (F) quando falso: 

(   ) Ampliar a oferta dos leitos psiquiátricos com 

qualidade. 

(   ) Qualificar, expandir e fortalecer a rede extra-

hospitalar formada.  

(   ) Expandir as redes de atenção à saúde mental, 

sendo elas os Centros de Atenção Psicossocial 

(CAPS), Serviços Residenciais Terapêuticos 

(SRTS) e Unidades Psiquiátricas em Hospitais 

Gerais (UPHG). 

(   ) Incluir as ações da saúde mental na atenção 

básica.  

(   ) Fortalecer os equipamentos próprios das 

Comunidades Terapêuticas. 
 

      Assinale a sequência correta: 

(A) V, F, V, V, V; 

(B) F, V, V, V, F; 

(C) F, V, F, V, V; 

(D) V, V, V, V, F; 

(E) V, V, V, V, V. 

 

23. ”Obedecendo à Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, 

que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais e redireciona o 

modelo assistencial em saúde mental, as Políticas 

Públicas em Saúde Mental devem obedecer aos 

direitos estabelecidos para pessoa portadora de 

transtorno mental.”  

Assinale (V) para afirmações verdadeiras e (F) para 

afirmações falsas. A pessoa portadora de Transtorno 

Mental tem o direito de: 

(   ) Ser tratada com humanidade e respeito e no 

interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, 

visando a alcançar sua recuperação pela inserção 

na família, no trabalho e na comunidade. 

(   ) Proteger-se contra qualquer forma de abuso e 

exploração. 

(   ) Ter garantia de sigilo nas informações prestadas. 

(   ) Receber o maior número de informações a 

respeito de sua doença e de seu tratamento. 

(   ) Ser tratada, preferencialmente, em serviços 

comunitários de saúde mental. 
 

      Assinale a sequência correta: 

(A) F, V, V, V, V; 

(B) V, V, V, V, F; 

(C) V, F, F, V, F; 

(D) F, F, V, V, V 

(E) V, F, V, V, V. 
 

24. ”A psicologia na Saúde Pública começa a ampliar a 

sua ação. A Portaria GM nº 154, de 24 de janeiro de 

2008, do Ministério da Saúde, cria os Núcleos de 

Apoio à Saúde da Família - NASF. Diversos 

Municípios do Brasil já incorporaram esta nova 

modalidade de trabalho e muitos outros darão início 

ao mesmo. Onde houver Unidades de Saúde da 

Estratégia Saúde da Família, poderá ter seu NASF e 

os profissionais envolvidos e que se interessam em 

Saúde Pública deverão conhecer e se apropriar deste 

novo fazer que vem incorporando uma nova atuação 

do psicólogo, juntamente com outras categorias 

profissionais, na saúde pública.”  

De acordo com esta portaria, os profissionais que 

incorporam estas equipes revestem-se de algumas 

responsabilidades a serem desenvolvidas juntamente 

com as equipes de Saúde da Família, sendo elas:  

Assinale (V) para afirmações verdadeiras e (F) para 

afirmações falsas. 

(   ) Identificar, com base na experiência de cada 

profissional, atividades, ações e práticas a serem 

adotadas em cada uma das áreas cobertas, 

conforme seu território de abrangência.  

(   ) Identificar, conforme demanda espontânea de 

usuários, o público prioritário a cada uma das 

ações. 

(   ) Atuar, de forma integrada e planejada, nas 

atividades desenvolvidas pelas ESF e de 

Internação Domiciliar, quando estas existirem, 

acompanhando e atendendo a casos, de acordo 

com os critérios previamente estabelecidos.  

(   ) Desenvolver coletivamente, com vistas à 

intersetorialidade, ações que se integrem a 

outras políticas sociais como: educação, 

esporte, cultura, trabalho, lazer, entre outras.  

(   ) Supervisionar a elaboração de estratégias de 

comunicação para divulgação e sensibilização 

das atividades dos NASF. 

 

 

 

 






 

 

 
5 

      Assinale a sequência correta: 

(A) V, V, F, V, V; 

(B) V, F, V, V, V; 

(C) F, F, V, V, F; 

(D) F, V, F, V, V; 

(E) F, V, V, V, F. 

 

25. “A inserção da atuação de psicólogos em equipes 

NASF estabelece algumas questões que vêm sendo 

discutidas no campo da saúde coletiva e que se 

configuram como enormes desafios para gestores e 

profissionais de saúde ligados ao Sistema Único de 

Saúde (SUS) no Brasil, pois segundo Magda 

Dimenstein, em sua pesquisa “O psicólogo e o 

compromisso social no Contexto da saúde coletiva”, 

leva a uma necessária mudança no perfil profissional 

das categorias envolvidas com o trabalho da saúde, 

mas principalmente da transformação de tais 

profissionais em agentes de mudança a partir de um 

compromisso social perante o ideário do sistema de 

saúde e seus usuários. Conforme Berardo Augusto 

Nunan, na publicação do Conselho Federal de 

Psicologia, A Prática da Psicologia e o Núcleo de 

Apoio à Saúde da Família , 2009.”  

Assinale a alternativa que corresponde a ações do 

psicólogo integrado à equipe NASF. 

(A) Atenção aos usuários portadores de transtorno 

mental e/ou dependência química que necessitem 

de acolhimento e encaminhamento, bem como 

auxiliar a equipe neste processo. Realizar 

acompanhamento dos casos em equipamentos de 

referência ao tratamento em saúde mental. 

(B) Atenção aos usuários e a familiares em situação 

de risco psicossocial ou doença mental que 

propicie o acesso ao sistema de saúde e à 

reinserção social. As ações de combate ao 

sofrimento subjetivo associado a toda e 

qualquer doença e a questões subjetivas de 

entrave à adesão a práticas preventivas ou a 

incorporação de hábitos de vida saudáveis, as 

ações de enfrentamento de agravos vinculados 

ao uso abusivo de álcool e drogas e as ações de 

redução de danos e combate à discriminação. 

(C) Realizar ações juntamente com a equipe das 

Unidades de Saúde com intuito de prestar 

assistência aos pacientes com Transtornos 

mentais e/ou dependentes químicos. 

(D) Realizar atendimentos clínicos individuais e 

atividades em grupo, com fins terapêuticos 

conforme demanda elencada juntamente com 

as equipes das Unidades de Saúde na Atenção 

Primária em Saúde. 

(E) Prestar assessoria aos equipamentos de saúde 

no atendimento à saúde mental e todos os 

quadros que o envolvem. 

 

26. “As equipes da Atenção Primária, juntamente com 

as equipes NASF, devem embasar-se em um critério 

de situações de risco para priorizações e exigências 

de ações imediatas.”  

Assinale (V) para situações consideradas de risco e 

(F) para as que não sejam de risco e priorização, 

conforme caderno de diretrizes do NASF/MS, 2010. 

(   ) Cárcere privado. 

(   ) Abuso ou negligência familiar. 

(   ) Situações de violência entre vizinhos. 

(   ) Situações de grave exclusão social (idoso ou 

pessoa com deficiência em situação de abandono, 

crianças e adolescentes em situação de risco 

pessoal ou social, população em situação de rua). 

(   ) Indivíduos com história de múltiplas internações 

psiquiátricas, sem tratamento extrahospitalar. 

 

       Assinale a sequência correta: 

(A) F, V, V, V, V; 

(B) V, V, F, V, V; 

(C) V, V, V, V, V; 

(D) V, V, V, V, F; 

(E) F, V, F, V, V.  

 

27. ”Indo além da criação dos NASF, o Ministério da 

Saúde em articulações ao combate de álcool e outras 

drogas, fundamentalmente o crack, cria a Portaria Nº 

2.843, de 20 de setembro de 2010, na qual cria os 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família - Modalidade 3 

- NASF 3, com prioridade para a atenção integral 

para usuários de crack, álcool e outras drogas, 

colocando a categoria do psicólogo mais em evidência 

por ter como objetivo promover a atenção integral em 

saúde e saúde mental, prioritariamente para usuários 

de crack, álcool e outras drogas na Atenção Básica 

para Municípios com porte populacional menor que 

20.000 (vinte mil) habitantes, devendo obedecer ao 

disposto na Portaria Nº 154/GM/MS, de 24 de janeiro 

de 2008, que cria os NASF.”  

Portanto além das ações previstas na Portaria Nº 

154/GM/MS, de 24 de janeiro de 2008, que institui 

os NASF, os profissionais dos NASF 3 deverão 

realizar prioritariamente as ações abaixo: 

Assinale (V) para afirmações verdadeiras e (F) para 

afirmações falsas. 

(   ) desenvolver ações de atenção integral a 

usuários de crack, álcool e outras drogas, 

orientadas para a prevenção e promoção da 

saúde, tratamento e redução dos riscos e danos; 

(   ) incorporar o matriciamento como lógica de 

atuação, apoiando as ESF na discussão de 

casos, atendimento compartilhado e construção 

conjunta de Projeto Terapêutico Singular; 

(   ) ações de intervenção psicoterápicas de insight  

(   ) por prazos de médio a longo prazo, para 

abordar problemas vinculados ao uso 

prejudicial de álcool e outras drogas; 

(   ) implantar e/ou supervisionar a criação de 

grupos de ajuda mútua; 

(   ) orientar a realização de entrevistas motivacionais 

e ações de redução de danos. 
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      Assinale a sequência correta: 

(A) V, V, F, F, V; 

(B) F, V, V, V, V; 

(C) V, V, V, V, F; 

(D) V, V, V, V, V; 

(E) F, V, F, V, V. 

  

28. Analise o caso. J.A., 16 anos, vem à Unidade de Saúde, 
para consulta agendada, acompanhada pela mãe. A mãe 

havia solicitado a consulta porque percebia que a filha 
estava emagrecendo muito, não queria comer e estava 

muito agitada e agressiva.  O médico suspeitou que o 
quadro exposto sugeria o uso de alguma substância, 

portanto solicitou que J.A. procurasse o psicólogo da 

Unidade de Saúde para conversar sobre esta agitação e 

agressividade, ao mesmo tempo solicitou exames 

laboratoriais. Com o psicólogo J. A. revelou havia feito 

uso de cocaína com o namorado há 1 ano e de maconha 
umas três vezes, mas que separou de seu namorado e 

não usou mais, mas que a mãe desde que soube do fato a 
pressionava muito e ela não conseguia mais conversar 

com a mãe, só se ofendiam, relatou que não tinha 

amigas e passava os dias em casa com a mãe “cada 
uma no seu canto”.  

Com tais informações, a equipe optou por qual 

procedimento? Assinale a alternativa correta, 

lembrando que J.A e mãe concordaram com o 

encaminhamento proposto. 

(A) Encaminhamento por Centro de atendimento à 

dependência química para adolescentes, para 

reinserção social, suporte emocional e 

acompanhamento psiquiátrico. 

(B) Encaminhada para Núcleo de educação para 

retorno aos estudos. 

(C) Acompanhamento pelo médico com 

encaminhamento à atendimento psicológico, 

acompanhamento pela equipe da Unidade de 

Saúde e NASF. 

(D) Encaminhada para CAPS AD, equipamento de 

reinserção social a dependentes químicos. 

(E) Encaminhada à modalidade de internamento 

integral para desintoxicação. 

 

29. “O Ministério da Saúde, em busca de soluções ao 

problema do uso de álcool e outras drogas, 

acredita ser importante que o paradigma da 

redução de danos se incorpore à política pública 

para o álcool.”  

Assinale a alternativa correta com a definição de 

Redução de Danos pela Associação Internacional de 

Redução de Danos (IHRA). 

(A) São técnicas de abordagem psicoterápicas, 

baseada na Psicoterapia Breve, que 

instrumentaliza o profissional da saúde ao 

tratamento a usuários de substâncias psicoativas. 

(B) São ações de redução de danos específicos a um 

tipo de substância, culminando com a abstinência. 

(C) Objetivamente seriam ações ao combate dos 

efeitos colaterais e nocivos do uso de 

substâncias psicoativas. 

(D) É uma metodologia de abordagem ao usuário de 

drogas, sejam lícitas ou ilícitas que visam a 

minimizar o efeito das drogas e efeitos 

psicossociais, visa à abstinência, mudança de 

hábitos de vida e reestruturação da personalidade. 

(E) São políticas e programas que tentam 

principalmente reduzir, para os usuários de 

drogas, suas famílias e comunidades, as conse-

quências negativas relacionadas à saúde, a 

aspectos sociais e econômicos decorrentes de 

substâncias que alteram o temperamento. 
 

30. “O uso abusivo de álcool constitui um grave 

problema de Saúde Pública, tendo sido escolhido 

pelo Ministério da Saúde como um dos dez 

problemas de saúde a serem priorizados pelo 

Programa Saúde da Família. Sabe-se, por meio de 

pesquisas e estudos internacionais, que a eficiência 

das intervenções breves na detecção precoce de 

problemas relacionados ao álcool podem garantir 

a prevenção de problemas por ele causados.”  

Portanto, assinale alternativa que indica o serviço 

que apresenta maior eficiência em projetos de 

prevenção nesta interface da saúde: 

(A) Em CAPS AD. 

(B) Em Centros de Convivência. 

(C) Em Hospitais e Centro de Urgência e Emergência. 

(D) Na Atenção Primária em Saúde. 

(E) No Atendimento em Especialidades Médicas. 
 

31. “O trabalho com dependência química deve seguir 

algumas diretrizes de encaminhamento, conforme 

indicação médica, disponibilidade de serviço e rede de 

apoio do usuário, as decisões acerca dos cuidados a 

serem direcionados ao usuários terão mais sucesso 

quando forem realizadas pela equipe envolvida. 

Analise o caso real. O usuário F. T., 23 anos procura 

a Unidade de Saúde sozinho, pedindo ajuda para com 

o uso de crack e álcool, usuário há 6 anos; a  equipe 

agenda para o mesmo dia a consulta com o médico, 

após passar por avaliação da enfermagem. O médico 

percebe que F. T. apresenta tremores de membros, 

declarações de alucinações visuais e auditivas com 

conteúdo negativo, dificuldade para se alimentar, 

dormir e manter cuidados pessoais, com sintomas de 

síndrome  de abstinência. O médico solicita ao 

psicólogo do NASF para ajudar a avaliar o caso, a 

este é revelado que F.T. no momento mora sozinho, a 

família resiste em manter contato e responsabiliza-se 

por este afastamento da família, revelou que tem 

realizado pequenos furtos na comunidade para poder 

comprar a droga, por tal motivo vizinhos e 

comerciantes não falam com ele, por fim diz que se 

não se tratar agora prefere morrer porque, segundo F. 

T., “já está morto mesmo”SIC. Com tais dados o 

médico e equipe optam pelo seguinte 

encaminhamento, conforme diretrizes de 

encaminhamento a usuários de álcool e outras 

drogas.”  

      Assinale a alternativa correta. 
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(A) CAPS AD - porque F.T., apresenta-se isolado 

socialmente necessitando reintegrar-se ao 

convívio social. 

(B) Modalidade internamento integral - porque 

estava apresentando síndrome de abstinência e 

alterações clínicas. 

(C) Modalidade Hospital - Dia - porque tem ficado 

sozinho o dia inteiro, sem rede de apoio familiar e 

social, necessitando de acompanhamento mais 

intensivo. 

(D) CAPS II - Saúde Mental - porque os dados 

sugerem um quadro de depressão e a 

dependência química seria secundária a esta. 

(E) Atendimento na própria Unidade de Saúde com 

acompanhamento do caso pela equipe envolvida. 

 

32. ”A dependência química exige do profissional um 

grande preparo e uma amplitude de conhecimento 

teórico que possibilite intervir de maneira adequada, 

respeitando os estudos mais atualizados sobre 

metodologias mais efetivas nesta especificidade da 

saúde mental.”  

Assinale a alternativa que faz a correspondência 

correta entre os tipos de abordagem comprovadamente 

eficazes e suas principais características. 

(1) Entrevista motivacional. 

(2) Terapia de família. 

(3) Prevenção de recaída. 

(4) Intervenção Breve. 

 

(   ) Utiliza-se principalmente do conceito de co-

dependência.  

(   ) Depende de um nível de conhecimento acerca de 

sua situação de vida, pois possibilita ampliação de 

consciência, utilizada no processo do tratamento. 

(   ) Tem como um de seus focos tratar a 

ambivalência trazida pelo paciente e depende 

do vínculo estabelecido entre os envolvidos. 

(   ) É eficaz na ação em momentos de crise, por 

apresentar objetividade e cumplicidade do 

usuário. 

 

      Assinale a sequência correta: 

(A) 1, 4, 2, 3; 

(B) 1, 3, 2, 4; 

(C) 2, 3, 1, 4; 

(D) 3, 1, 2, 4; 

(E) 1, 2, 4, 3. 

 

33. Assinale a alternativa correta. Uma das abordagens 

que se percebe como necessária ao trabalho do 

profissional da psicologia em Saúde Pública é a 

Psicoterapia Breve, tendo em vista que: 

(A) é uma forma de atendimento que leva o usuário 

a ampliar seu conhecimento pessoal, ampliando 

o estado reflexivo acerca de si, para com o 

devido acompanhamento profissional ir 

conseguindo provocar mudanças pessoais as 

quais irão trazer maior bem-estar ao usuário; 

(B) é uma forma de atendimento que visa à 

regressão a vidas passadas para compreender a 

atual e conseguir ressignificá-la; 

(C) é uma forma de atendimento que visa à mudança 

de comportamento, por meio de técnicas 

específicas; 

(D) é uma forma de atendimento que direciona o 

convívio do usuário em seu meio social e a 

maneira com que é afetado por ele; 

(E) é uma forma de atendimento em que a pessoa 

pode se beneficiar para sair de uma crise 

emocional aguda em um curto espaço de 

tempo, fortalecendo-a a focar a atenção em 

algum problema e solucioná-lo. 

 

34. “Dentro das Políticas Públicas de Saúde e Diretrizes 

de atuação do profissional da saúde, analise o caso 

real a seguir. Uma mulher M.S.A., 30 anos que 

participava do grupo de Saúde Mental ofertado na 

Unidade de Saúde pela equipe NASF, sob 

coordenação do psicólogo, relatou grandes 

dificuldades relacionais com seu filho de 12 anos, 

fruto do primeiro casamento. A equipe da Unidade de 

Saúde, articulando-se intersetorialmente por meio da 

Rede de Proteção da Criança, ficou sabendo pela 

escola e pelo CRAS/FAS, serviços que o menor 

frequentava, que o padrasto o agredia seguidamente 

deixando-o com marcas pelo corpo. A Rede de 

Proteção tomou as providências cabíveis e o 

psicólogo que acompanhava o caso também realizou 

as orientações e encaminhamentos necessários com 

Sra. M.S.A. a qual também sofria agressão pelo 

marido, porém o menor já apresentava alterações 

comportamentais graves, afetando convívio social e 

chegando a conflitos com a lei.”  

Assinale a alternativa que indica alguns dos 

encaminhamentos necessários ao caso, envolvendo 

a equipe da Unidade de Saúde e NASF. 

(A) Realização de Notificação do caso, tanto do 

menor quanto da Sra. M.S.A., solicitação de 

exames clínicos e laboratoriais para ambos, 

encaminhamento da Sra. M.S.A. a atendimento 

psicológico e paralelamente continuar 

participando do grupo na Unidade de Saúde, 

encaminhamento do menor ao CAPSI e 

tentativa de abordagem ao agressor ofertando 

apoio profissional. 

(B) Encaminhamentos do menor a atendimento em 

psicologia e psiquiatria, notificação do menor à 

Rede de Proteção, exames laboratoriais e 

clínicos. Acompanhamento da Sra. M.S.A. pela 

Unidade de Saúde, por meio do grupo que já 

participava. 

(C) Encaminhamento da Sra. M.S.A. à psicologia, 

bem como seu filho. 

(D) Abordagem ao agressor, ofertando apoio 

profissional. 

(E) Designar o acompanhamento do caso às redes 

de apoio da pessoa vítima de violência. 
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35. “Em visita domiciliar, o psicólogo percebe que uma 

criança de 4 anos e 3 meses apresenta alterações 

comportamentais significativas como: agitação 

constante, destruição de brinquedos, dificuldades 

relacionais com  pares por agressividade, período de 

sono curto e agitado, dificuldade para se alimentar, 

resistência à higiene pessoal, conflitos significativos 

com pais e irmãos sem causa  aparente, porém boa 

comunicação e psicomotricidade adequada. O caso é 

repassado ao médico que verifica, além dos dados 

fornecidos, peso abaixo do esperado para idade e 

ausência de alterações em exames laboratoriais.”  

Com tal quadro ambos os profissionais trabalham 

com uma hipótese diagnóstica para poder efetivar 

encaminhamentos pertinentes, respaldados pela 

Classificação Internacional de Doenças CID - 10. 

(A) F 98.0; 

(B) F 95.1; 

(C) F 94.0; 

(D) F 91.1; 

(E) F 84. 

 

36. O CAPS é uma das redes de atenção à pessoa 

portadora de Transtornos Mentais. Assinale a 

alternativa que melhor conceitua este serviço, de 

acordo com o Ministério da Saúde. 

(A) Os CAPS são uma modalidade de atendimento a 

pacientes com transtorno mentais e seus 

familiares, buscando reintegrá-los à sociedade, 

ofertando atendimento psicológico, com 

atendimentos individuais e coletivos, sendo a 

segunda modalidade de atendimento mais 

importante após a reforma psiquiátrica, logo após 

da Atenção Primária em Saúde. 

(B) São Portas de entrada ao serviço de 

atendimento a pacientes com transtornos 

mentais, com livre acesso aos usuários e seus 

familiares que buscam reinserção social. 

(C) Caracteriza-se por um encaminhamento à 

especialidade no atendimento a pessoas com 

transtornos mentais dentro do fluxo da rede de 

apoio que fornecerá oficinas terapêuticas, 

mantendo o suporte médico/psiquiátrico e de 

psicologia com a Atenção Primária em Saúde. 

(D) É uma das vertentes de atendimento a pessoas 

com transtornos mentais, ofertando interna-

mentos integrais de qualidade com suporte 

médico e social, efetivando trabalhos com a 

família, até que o quadro se estabilize e possa 

retornar à modalidade ambulatorial. 

(E) São instituições destinadas a acolher os pacientes 

com transtornos mentais, estimular sua integração 

social e familiar, apoiá-los em suas iniciativas de 

busca da autonomia, oferecer-lhes atendimento 

médico e psicológico.  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

37. “A Educação em Saúde, para a Saúde Pública, nos 

últimos anos enfatiza a necessidade de Promoção 

de Saúde, tal é a preocupação que designa às 

equipes NASF ênfase em desenvolver estratégias de 

Promoção e Prevenção de Saúde.”  

Assinale a alternativa que corresponde à definição de 

Promoção de Saúde preconizada pela carta de Ottawa. 

(A) Processo de capacitação da comunidade para 

atuar na sua melhoria da qualidade de vida e 

saúde, incluindo uma maior participação no 

controle desse processo. 

(B) Metodologia de ensino específica a processos de 

saúde - doença, ou seja, conhecimento e 

informação sobre a doença pertinente - tratamento 

e melhora de qualidade de vida.  

(C) Instrumento de ação dos profissionais de saúde 

para desenvolvimento da divulgação de patologias 

à comunidade, utilizando meios de comunicação e 

informes. 

(D) Método de abordagem à comunidade para 

prevenção de agravos de saúde. 

(E) Engloba o fornecimento do atendimento das 

especialidades médicas e suporte necessário, 

bem como o fornecimento de medicamentos e 

outros encaminhamentos necessários a usuários 

do SUS. 
 

38. “O Código Ético Profissional estabelece alguns 

padrões para o exercício profissional. Seja o lócus 

ocupado pelo profissional - Psicologia do Esporte, 

Psicologia Clínica, Psicologia Social, dentre outras, 

deve necessariamente respeitar às normativas 

propostas, com o intuito de assegurar e manter 

padrões de conduta que fortaleçam a categoria 

profissional.”  

Com este entendimento marque (V) para as 

afirmações verdadeiras e (F) para as afirmações 

falsas, assinalando a alternativa correta que 

corresponde às Responsabilidades do Psicólogo - 

Art. 1° Dos deveres fundamentais do psicólogo. 

(   ) Assumir responsabilidades profissionais 

somente por atividades para as quais esteja 

capacitado pessoal, teórica e tecnicamente. 

(   ) Julgar a necessidade de prestação de serviços 

profissionais em situações de calamidade 

pública ou de emergência, em vistas de 

benefício pessoal e social. 

(   ) Fornecer, a quem de direito, na prestação de 

serviços psicológicos, informações concernentes 

ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo 

profissional. 

(   ) Ter, para com o trabalho dos psicólogos e de 

outros profissionais, respeito, consideração e 

solidariedade, porém salvaguardar sigilo das 

informações acerca de informações com o usuário 

dos serviços prestados. 

(   ) Levar ao conhecimento das instâncias 

competentes o exercício ilegal ou irregular da 

profissão, transgressões a princípios e diretrizes 

deste Código ou da legislação profissional. 
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      Assinale a sequência correta: 

(A) V, F, F, V, V; 

(B) F, V, F, V, V; 

(C) V, F, V, F, V; 

(D) V, F, V, F, F; 

(E) F, V, V, F, F. 
 

39. Muitos são os estudos sobre como viabilizar uma melhor 

condição de trabalho, seja para profissionais de saúde 
ou qualquer outra esfera da atuação humana. Edgar 

Morin, em seu livro: O problema epistemológico da 
complexidade, 1985 escreve: “(...) o problema não está 

em que cada um perca a sua competência. Está em que a 
desenvolva suficientemente para articular com as outras 

competências (disciplinas e conhecimentos) que, ligadas 
numa cadeia, formariam o anel completo e dinâmico, o 

anel do conhecimento do conhecimento” (p.33). Morin 
estava falando sobre um aspecto que fundamentalmente 

deve ser realidade na prática profissional para o sucesso 
no trabalho em saúde, incluindo-se a Saúde Mental, em 

conformidade com as Políticas Públicas atuais em 

Saúde Mental.  

Assinale a alternativa correta: 

(A) Trabalho pessoal e interssetorial; 

(B) Trabalho com foco cartesiano; 

(C) Trabalho individualizado e em rede; 

(D) Trabalho humanizado; 

(E) Trabalho em equipes multiprofissionais e 

intersetorial. 
 

40. “Uma das políticas públicas de saúde importante que 

atinge também a Saúde Mental são as ações de 

abordagem, prevenção e acompanhamento em 

DST/AIDS. Algumas situações particulares de 

pessoas com doença mental grave podem aumentar 

seus riscos de exposição ao HIV, desenvolvendo 

comportamentos de risco.”  

Coloque (V) se verdadeiro ou (F) se falso, sobre 

comportamentos de risco que podem levar a 

exposição ao HIV: 

(   ) Dificuldade em estabelecer uniões estáveis. 

(   ) Encontrar-se social e economicamente em 

desvantagem. 

(   ) Ser vítima de abuso sexual. 

(   ) Estar com o juízo crítico prejudicado, 

principalmente nos surtos psicóticos. 

(   ) Exclusão familiar. 

 

Assinale a sequência correta: 

(A) V, V, F, V, V; 

(B) F, V, V, F, F; 

(C) F, F, V, F, F; 

(D) V, V, V, V, F; 

(E) V, V, F, V, V. 
 
 







