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1 

Prefeitura Municipal de Cerro Azul 
Estado do Paraná 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012 
 

 

PSICÓLOGO 

 
 

 

 

 

  

01. Em cada uma das palavras abaixo existe um 

dígrafo, ou um encontro consonantal ou um 

encontro vocálico. Encontre a palavra que NÃO foi 

corretamente analisada e assinale-a: 

(A) Absoluto – encontro consonantal; 

(B) Comum – dígrafo; 

(C) Viram – dígrafo; 

(D) Cães – ditongo; 

(E) Apto – encontro consonantal. 

 

02. Analise as proposições abaixo e assinale o que for 

correto. 

I. O vocábulo caracteres deve ser pronunciado 

com a sílaba tônica “te”. 

II. A palavra fluido deve conter acento gráfico no 

“i”. 

III. Pode-se pronunciar réptil ou reptil, 

respeitando-se apenas o acento gráfico para 

fazer a opção da pronúncia. 

IV. Recorde é uma palavra proparoxítona. 

 

(A) apenas I e II estão corretas; 

(B) apenas I e III estão corretas; 

(C) apenas I e IV estão corretas; 

(D) apenas II e III estão corretas; 

(E) apenas II, III e IV estão corretas. 

 

03. As palavras abaixo estão corretamente acentuadas, 

mas a regra que justifica a colocação do acento está 

correta apenas na alternativa: 

(A) Saúde – paroxítonas terminadas em “e” são 

acentuadas; 

(B) Pêssego – oxítonas terminadas em “o” são 

acentuadas; 

(C) Jacaré – oxítonas terminadas em “e” são 

acentuadas; 

(D) Aí – ditongos abertos e tônicos são acentuados; 

(E) Céu – monossílabos tônicos terminados em “u”. 

 

04. Em qual das frases abaixo, as palavras grifadas 

referem-se a aposto? 

(A) Ajudai-me, Senhor Deus! 

(B) Ó minha amada, que olhos os teus! 

(C) Olá companheiro, tudo bem? 

(D) Eh! Rapazes, isto são horas? 

(E) Apresento-lhe duas grandes amigas: Marta e 

Paula. 

05. Assinale a alternativa que completa corretamente as 

lacunas da frase abaixo: 

Graças ____ maré alta e ____ ajuda dos 

pescadores, ____ baleia conseguiu voltar para o 

alto mar. 

 

(A) a, à, à; 

(B) à, a, à; 

(C) à, à, à; 

(D) a, a, a; 

(E) à, à, a. 

 

06. Leia as alternativas abaixo e assinale a 

INCORRETA. 

(A) Embora é uma palavra formada por 

composição por aglutinação. 

(B) O vocábulo amanhecer é formado por 

parassíntese. 

(C) Felicidade é exemplo de derivação sufixal. 

(D) Vinagre é exemplo de composição por 

justaposição. 

(E) O substantivo caça é derivação regressiva de 

caçar. 

 

07. Marque (V) para as frases verdadeiras e (F) para as 

falsas e assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta. 

(    ) Vieram menas pessoas na reunião de hoje. 

(    ) Água é bom para a saúde. 

(    ) Elas próprias estudaram a cultura alemã. 

(    ) Aurora estuda a língua inglesa e francesa. 

 

(A) V, F, V, F; 

(B) V, V, F, F;  

(C) F, V, F, V; 

(D) F, V, V, F; 

(E) F, F, V, V. 

 

08. Identifique qual das alternativas abaixo está 

INCORRETA, quanto à concordância verbal. 

(A) O Sol é um dos astros que dão luz e calor ao 

planeta Terra. 

(B) Estados Unidos impôs restrições severas ao 

Afeganistão. 

(C) Mais de um torcedor agrediram-se naquela 

tarde infeliz. 

(D) Alguns de nós são culpados de omissão. 

(E) Hoje são quinze de abril. 

  

09. Assinale a alternativa correta quanto ao uso do 

porquê. 

(A) A rua por quê deveríamos passar está interditada. 

(B) Não sei porquê! 

(C) Pediu que lhe desse um por que para tudo 

aquilo. 

(D) Por que o trabalho infantil deve ser impedido? 

(E) Por que morou fora, considerava sua pátria 

inferior. 

 

PORTUGUÊS 
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10. Analise os pares abaixo. As duas frases devem 

apresentar o mesmo sentido, mas para isso a 

regência verbal deve ser respeitada. Assinale a 

alternativa em que o sentido NÃO é mantido. 

(A) Nunca sorvi perfume tão agradável. / Nunca 

aspirei perfume tão agradável. 

(B) As medidas tomadas têm como objetivo o 

saneamento das contas federais. / As medidas 

tomadas visam o saneamento das contas 

federais. 

(C) A equipe médica tratou do paciente. / Uma 

equipe médica assistiu o paciente. 

(D) Ela fazia de tudo para satisfazer a sogra. / Ela 

fazia de tudo para agradar à sogra. 

(E) Desejo-a muito. / Quero-a muito. 

 
 

 

 

11. “O movimento de maior importância da Saúde 

Mental foi a Reforma Psiquiátrica, a partir da qual 

foi possível instituir novas práticas terapêuticas 

para pacientes com transtornos mentais e/ou 

dependentes químicos, denotando importante 

avanço no âmbito da saúde pública no país.” 

Realize a correspondência das afirmativas 

verdadeiras com (V) e falsa com (F), que condiz 

com os objetivos fundamentais da Reforma 

Psiquiátrica e, por conseguinte das Políticas 

Públicas de Saúde Mental atual: 

(   ) A atenção integral ao sujeito com sofrimento 

psíquico. 

(   ) A descentralização dos serviços de Saúde 

Mental. 

(   ) A priorização do atendimento nas agudizações 

dos quadros de Saúde Mental. 

(   ) A disponibilização de uma ampliação em leitos 

psiquiátricos. 

(   ) Supervisão psiquiátrica aos serviços em Saúde 

Mental. 

 

       Assinale a sequência correta: 

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

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

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

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

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

 

12. A rede de Saúde Mental, segundo o Ministério da 

Saúde, atualmente deve ser composta por diversas 

ações e serviços de Saúde Mental.  Faça a 

correspondência correta sobre as afirmativas 

verdadeiras com (V) e falsas com (F): 

(   ) Ações de Saúde Mental na Atenção Primária. 

(   ) Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). 

(   ) Atendimentos ambulatórios. 

(   ) Residências terapêuticas. 

(   ) Leitos de atenção integral em Saúde Mental 

(em CAPS III e em Hospital Geral). 

 

      Assinale a sequência correta: 

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

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

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

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

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

 

13. “Conforme o Ministério da Saúde, dentro do 

escopo de apoiar a inserção da Estratégia de Saúde 

da Família, bem como a ampliação das ações da 

Atenção Primária em Saúde no Brasil, o Ministério 

da Saúde criou os Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família (NASF), mediante a Portaria GM Nº 154, 

de 24 de janeiro de 2008. Um NASF deve ser 

constituído por uma equipe, na qual profissionais 

de diferentes áreas de conhecimento atuam em 

conjunto com os profissionais das equipes de Saúde 

da Família, compartilhando e apoiando as práticas 

em saúde nos territórios sob responsabilidade das 

equipes de Saúde da Família.”  

Realize a correspondência das afirmativas 

verdadeiras com (V) ou falsas com (F) sobre as 

responsabilidades conjuntas NASF - Equipes de SF 

relativas à Saúde Mental, de acordo com as 

Diretrizes do NASF: 

(   ) Responsabilidade pelo cuidado deve ser 

compartilhado entre as equipes de Saúde da 

Família, NASF e dispositivos de Saúde Mental 

(como Centros de Atenção Psicossocial, leitos 

de atenção integral em Saúde Mental - CAPS 

III, hospital geral, centros de convivência, entre 

outros), permanecendo a coordenação do 

cuidado com a equipe de Saúde da Família. 

(   ) Deve romper com a lógica do encaminhamento e 

responsabilizar-se pelo caso no pós-referência. 

(   ) Planejamento e realização do diagnóstico da 

situação de Saúde Mental da população do 

território, identificando os problemas mais 

frequentes e espaços de produção de qualidade 

de vida. 

(   ) Promover reuniões interdisciplinares periódicas 

entre profissionais específicos da Saúde Mental. 

(   ) Realizar atendimento compartilhado por meio de 

consultas conjuntas nas unidades, nos domicílios 

e outros espaços da comunidade sempre que 

necessário. 

 

       Assinale a sequência correta: 

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

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

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

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

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

 

 
 

 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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14. “Tanto a Estratégia Saúde da Família, como os 

Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF), em 

suas práticas de saúde, de uma maneira geral, 

necessitam de que direcionamento para poder 

efetivar um trabalho de qualidade.” 

Assinale a alternativa que explicita um dos pilares para 

o direcionamento das ações destas equipes de saúde. 

(A) De protocolos e programas bem definidos pelo 

Ministério da Saúde. 

(B) De profissionais altamente especializados. 

(C) De um Conselho Local de Saúde forte e atuante. 

(D) Dos saberes locais e da articulação com a 

comunidade. 

(E) De usuários que despertem a consciência da co-

reponsabilização nos tratamento em saúde. 

 

15. “Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família devem 

atuar dentro de algumas diretrizes relativas à 

Atenção Primária em Saúde, conforme as 

Diretrizes do NASF (Ministério da Saúde, 2009).” 

 Assinale a alternativa que corresponde a ações 

destes profissionais: 

(A) ações preventivas e curativas; atendimento às 

agudizações de casos de Saúde Mental, dando 

suporte técnico à equipe; 

(B) ações multiprofissionais em casos específicos; 

(C) ações em educação em saúde para equipe e 

comunidade adscrita. O trabalho não tem fins 

terapêuticos tendo em vista que a Atenção 

Primária em Saúde não possui conotação de 

aten-dimento em especialidades, sendo estes 

realizados pelos centros de atendimento 

especializado; 

(D) ações de promoção e prevenção de Saúde Mental; 

(E) ação interdisciplinar e intersetorial; educação 

permanente em saúde dos profissionais e da 

população; desenvolvimento da noção de terri-

tório; integralidade, participação social, 

educação popular; promoção da saúde e 

humanização. 

 

16. Um dos pilares da Promoção de Saúde, a qual faz 

parte do rol de funções do psicólogo inserido nos 

NASF é a Educação em Saúde. Assinale a alternativa 

que condiz com o conceito atualizado de Educação 

em Saúde: 

(A) De possibilitar formas do homem se apropriar de 

orientações técnicas e objetivas sobre sua saúde, 

como um direito socialmente conquistado, a 

partir da atuação individual e coletiva.  

(B) De possibilitar formas do homem de participar 

com recursos para intervir e transformar as 

condições de saúde, com objetivo socialmente 

conquistado, a partir da atuação coletiva de 

sujeitos político-sociais.  

(C) De possibilitar reflexões acerca de recursos 

para orientar as condições de vida, visando à 

saúde coletiva. 

 

(D) De possibilitar formas de o homem reunir e 

dispor recursos para intervir e transformar as 

condições objetivas, visando a alcançar a saúde 

como um direito socialmente conquistado, a 

partir da atuação individual e coletiva.  

(E) De possibilitar reflexões sobre as Políticas 

Públicas de acesso do coletivo a formas de 

intervir nas de condições vida, pelos profissionais 

de saúde, visando à saúde coletiva. 

 

17. Tomando como base Scarcelli e Alencar (2009), 

realize a correspondência das afirmativas verdadeiras 

com (V) ou falsas com (F), que corresponde à nova 

visão posta pela Saúde Coletiva, a qual propõe 

modificações significativas no campo da saúde: 

(   ) Mudanças na organização e ao processo de 

trabalho. 

(   ) Reorganização das práticas profissionais. 

(   ) Reorientação da assistência com ênfase na 

promoção, prevenção e proteção da saúde. 

(   ) Fortalecimento das ações curativas, de urgência 

e emergência. 

(   ) Preocupação com os modos de vida e as 

relações entre os sujeitos no contexto social. 

 

       Assinale a sequência correta: 

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

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

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

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

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

 

18. O psicólogo inserido na saúde coletiva, conforme 

Segundo Spink et. al.(2007), pode-se dizer que está 

direcionado a desempenhar que tipo de tarefas?  

       Assinale a alternativa correta: 

(A) Ligadas ao planejamento e gestão de trabalho. 

(B) Ligadas às práticas de Saúde Pública. 

(C) Direcionadas às agudizações dos quadros de 

Saúde Mental. 

(D) Direcionado aos encaminhamentos em Saúde 

Mental. 

(E) De treinamento e capacitação das equipes de 

saúde sobre Saúde Mental. 

 

19. Após a Reforma Psiquiátrica, qual foi a principal 

estratégia para realizar o atendimento em Saúde 

Mental, respeitando os preceitos da proposta da 

Reforma Psiquiátrica? 

(A) Criação do NASF. 

(B) Criação dos atendimentos ambulatoriais em 

Saúde Mental. 

(C) Criação dos CAPS.  

(D) Estabelecimento da Estratégia de Saúde da 

Família. 

(E) Programa Volta para Casa. 
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20. Assinale a alternativa que corresponde à descrição 

dos objetivos dos CAPS: 

(A) Tem como objetivo oferecer atendimento à 

população de sua área de abrangência para 

realizar o acompanhamento clínico/terapêutico 

para possibilitar a reinserção social dos usuários;  

(B) Tem como objetivo oferecer acesso a atendimento 

da população para realizar o tratamento aos 

aspectos pertinentes a saúde mental, tendo em seu 

bojo a inserção social dos usuários;  

(C) Objetiva a estabilização dos quadros patológicos, 

em níveis de possibilitarem o convívio social, 

reduzindo as internações em hospitais-integrais; 

(D) Objetiva a inserção social do paciente portador 

de transtorno mental; 

(E) Objetiva ofertar vínculos sociais mais saudáveis 

e reinserção social à população portadora de 

Transtornos Mentais. 
 

21. “A dependência química é uma das vias de grande 

importância de atuação do psicólogo em Saúde Mental. 
Na atualidade o uso do crack vem adquirindo 

proporções alarmantes e como consequências traz a 

violência, o tráfico, o comprometimento físico e mental 
do uso da droga, chegando à exclusão social e até a 

morte. As Políticas Públicas também contemplam o 
tratamento à dependência química.”  

Assinale a alternativa que corresponde ao manejo 

necessário à abordagem e tratamento do usuário de crack: 

(A) requer encaminhamento imediato, seja espontâneo 

ou compulsório a tratamento necessários; 

(B) requer criatividade, paciência, respeito e oferta 

de encaminhamentos articulados por uma rede 

de serviços, conforme as suas necessidades;  

(C) requer exclusivamente motivação do usuário ao 

tratamento; 

(D) requer uma ação diretiva ao internamento para 

desintoxicação e encaminhamentos posteriores; 

(E) requer ações centralizadoras aos serviços de 

saúde exclusivamente. 
 

22. Realize a correspondência das afirmativas verdadeiras 

com (V) ou falsas com (F) sobre as estratégias de 

intervenção e cuidados da rede de saúde direcionados 

aos usuários dependentes químicos: 

(   ) Avaliação interdisciplinar e multiprofissional.  

(   ) Elaboração de Projeto Terapêutico Individual, 

articulado inter e intrassetorialmente. 

(   ) CAPSad - com a possibilidade de acolhimento 

nos níveis intensivo, semi-intensivo até não 

intensivo, conforme necessidade. 

(   ) Consultórios de rua e/ou casas de passagem.  

Benefícios de suporte financeiro durante o 

processo de tratamento. 
 

       Assinale a sequência correta: 

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

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

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

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

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

23. “O atendimento à dependência requer do profissional 
psicólogo o conhecimento e domínio de estratégias e 

técnicas específicas, principalmente as adotadas 

como diretrizes do serviço; uma delas é a Redução de 

Danos. A portaria nº 1.028, de 1º de julho de 2005, 

determina que as ações que visam à redução de danos 
sociais e à saúde, decorrentes do uso de produtos, 

substâncias ou drogas que causem dependência, 
sejam reguladas por esta Portaria, a qual considera 

as diretrizes da Política do Ministério da Saúde para 

a Atenção Integral dos Usuários; a ampliação dos 
serviços ofertados com qualidade; o crescente 

consumo de bebidas alcoólicas, dentre outros.” 

Assinale a correspondência correta das afirmativas 

verdadeiras com (V) ou falsas com (F). Esta Portaria 

pretende: 

(   ) Definir que a redução de danos sociais e à saúde, 

decorrentes do uso de produtos, substâncias ou 

drogas que causem dependência, desenvolva-se 

por meio de ações de saúde dirigidas a usuários 

ou a dependentes que não podem, não conseguem 

ou não querem interromper o referido uso, tendo 

como objetivo reduzir os riscos associados sem, 

necessariamente, intervir na oferta ou no 

consumo. 

(   ) Definir que as ações de redução de danos sociais 

e à saúde, decorrentes do uso de produtos, 

substâncias ou drogas que causem dependência, 

compreendam uma ou mais das medidas de 

atenção integral à saúde, praticadas respeitando 

as necessidades do público alvo e da 

comunidade; sendo elas: informação, educação e 

aconselhamento; assistência social e à saúde; e 

disponibilização de insumos de proteção à saúde 

e de prevenção ao HIV/Aids e Hepatites. 

(   ) Estabelecer que as ações de informação, 

educação e aconselhamento tenham por objetivo 

a abdicação total de comportamentos de risco o 

consumo de produtos, substâncias ou drogas que 

causem dependência, e nas práticas sexuais de 

seus consumidores e parceiros sexuais. 

(   ) Estabelecer que a oferta de assistência social e à 

saúde, na comunidade e em serviços, objetive a 

necessidade da equipe médica e de saúde de 

encaminhamentos do usuário aos serviços 

disponíveis, com objetivo de manter-se abstêmio 

integralmente. 

(   ) Definir que as ações de redução de danos 

devem ser desenvolvidas em todos os espaços 

de interesse público em que ocorra ou possa 

ocorrer o consumo de produtos, substâncias ou 

drogas que causem dependência, ou para onde 

se reportem os seus usuários. 
 

      Assinale a sequência correta: 

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

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

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

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

(E) F, F, F, V, V. 
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24. “Alguns ensaios clínicos que testam a eficácia de 

novas drogas no controle de transtornos psiquiátricos 

e comportamentais, como a depressão, a dependência 

química e a esquizofrenia, realizados pela Associação 

Americana de Psiquiatria,  têm observado resultados 

melhores quando associam à medicação abordagens 

psicoterápicas diversas, portanto na grande maioria 

dos casos, a psiquiatria não poderia estar dissociada 

da utilização de diferentes técnicas psicoterápicas 

dinâmicas, fortalecendo evidências de que diferentes 

abordagens psicoterápicas breves, podem trazer 

resultados positivos para o sujeito. Tais fatos tornam-

se de grande importância para a Saúde Pública para 

delinear as possibilidades de tratamento em Saúde 

Mental.”  

Assinale a alternativa que explicita uma parte do 

conceito de Psicoterapia de Apoio/Breve: 

(A) Baseia-se uma proposta de mudança do sintoma 

no “aqui e agora”, o que envolveria mudanças 

parciais na estrutura fundamental do sujeito. 

(B) Busca levar a melhora do sintoma, não por 

mudanças estruturais, mas por meio de 

rearranjos na composição dinâmica de impulsos 

e defesas, reforçando defesas mais adaptativas. 

(C) Busca uma mudança estrutural fundamental, 

integrando o conflito inconsciente ou dissociado 

no ego consciente.  

(D) Baseia-se na reestruturação da concepção de 

doença e saúde, na tentativa de retirar o 

sofrimento psíquico com brevidade. 

(E) Busca direcionar o tratamento em uma vértice 

de ampliação da consciência do sujeito acerca 

de si e sua identidade constituída. 

 

25. “A necessidade de resultados em curto espaço de 

tempo e de alta eficiência, colocam a Terapia 

Cognitivo-Comportamental como uma das linhas 

de atuação dos psicólogos como uma das vertentes 

que apresenta um maior número de estudos e 

comprovações de eficácia em tratamentos, 

principalmente em patologias específicas.”  

Assinale a alternativa que melhor define a Terapia 

Cognitivo-Comportamental: 

(A) Atua no sentido de auxiliar o cliente a 

identificar com clareza seus pensamentos e a 

entender a que emoções e comportamentos eles 

estão ligados, a partir da clareza sobre os seus 

pensamentos e a aplicação das diversas outras 

técnicas, o indivíduo se torna mais seguro para 

enfrentar o que lhe incomoda, reduzindo-a 

novamente a um nível funcional. 

(B) Atua sobre os processos de aprendizagem. 

(C) Busca compreender os fatores relacionais que 

levam a pessoa a desenvolver comportamentos 

específicos, seja a compulsão por alimentar-se, 

seja um quadro depressivo, dentre outros. 

Busca por meio de um processo de insight 

conscientizar o indivíduo sobre suas ações, 

buscando o equilíbrio de suas ações. 

(D) Realiza abordagens familiares para melhora 

dos quadros sintomáticos. 

(E) Realiza seu trabalho mantendo foco em um 

objetivo específico, buscando compreender os 

fatores sub e inconscientes que levam o 

indivíduo a apresentar um comportamento 

repetitivo. 

 

26. Analise o caso e os encaminhamentos pertinentes 

na Saúde Pública/Saúde Mental.  

“W. S. S., 34 anos, procura a Unidade de Saúde 

juntamente com sua esposa. W. S. S. já é um caso 

acompanhado pela Unidade de Saúde por um 

quadro de depressão há 5 anos. A esposa relata que 

no dia anterior W. S. S. e ela estavam atravessando 

uma rua, quando propositalmente W. tentou se 

jogar na frente de um carro e só não teve sucesso 

porque a esposa o agarrou pela camisa e o carro 

conseguiu desviar a tempo. W. caiu no asfalto e 

ralou joelhos e uma das mãos. A esposa disse que 

W. tem tomado corretamente os medicamentos, 

mas, alguns dias antes deste episódio, vinha tendo 

muitas dificuldades para dormir, dormia em torno 

de 3 a 4 horas por noite, mesmo com medicação, 

estava muito calado e não queria comer, dentre 

outros. Quando W. era perguntado por que havia 

tentado se jogar na frente do carro, limitou-se a 

responder que parecia que um homem havia lhe 

mandado fazer aquilo e continuava insistindo para 

que tentasse de novo. O médico e psicólogo 

atenderam juntos o caso e além do 

encaminhamento para curativos propuseram outro, 

conforme o fluxo da rede de Saúde Mental/MS.”  

       Assinale a alternativa condizente com o caso: 

(A) Encaminhamento para CAPS para Transtornos 

Mentais. 

(B) Encaminhamento para internamento em regime 

integral em Hospital Psiquiátrico. 

(C) Encaminhamento para modalidade Hospital-

Dia em Hospital-Psiquiátrico. 

(D) Atendimento ambulatorial em Saúde Mental 

par psicologia e psiquiatria. 

(E) Retorno para casa com aumento da dosagem da 

medicação que fazia uso, tendo em vista que 

havia estabilizado o quadro por bastante tempo. 

 

27. Analise o caso e os encaminhamentos pertinentes 

na Saúde Pública/Saúde Mental. 

“A. R. T. procura o Centro de Atendimento de 

Urgências Médias/Pronto-Atendimento com seu 

filho R. T. de 5 anos com uma das mãos cortada 

profundamente com um caco de vidro. O Pronto-

Atendimento realiza o atendimento com a criança e 

orienta a mãe a procurar a Unidade de Saúde. Na 

Unidade de Saúde, a mãe relata que o filho é muito 

nervoso e que havia cortado a mão porque tinha 

dado um soco na porta de vidro por nervosismo. A 

mãe chora muito e disse que não sabia o que fazer 

porque  seu filho tinha o hábito de quebrar as 
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coisas em casa, briga com todos na vizinhança por 

isso não tem amigos e na escola que havia 

começado a ir naquele ano já havia sido chamada 

quatro vezes em duas semanas porque seu filho 

havia machucado outras crianças. Médico e 

psicólogo atenderam o caso e o repassaram para 

equipe (ESF).” 

Assinale a alternativa que condiz com o 

encaminhamento pertinente, frente o fluxo da rede 

de Saúde Mental/MS: 

(A) Encaminhamento da mãe para CAPS Transtorno 

Mental. 

(B) Encaminhamento da mãe para modalidade 

Hospital-Dia. 

(C) Encaminhamento da criança para modalidade 

Hospital-Dia. 

(D) Encaminhamento da criança para CAPS infantil. 

(E) Encaminhamento da criança para atendimento 

ambulatorial em psiquiatria e psicologia. 

 

28. “Um dos grandes entraves da psicopatologia é definir 

o que é normalidade e “loucura”, os limiares entre o 

que se espera “dentro de uma normalidade” de uma 

pessoa e o que se considera como patológico são 

extremamente difíceis de serem delimitados para um 

conjunto sintomatológico de uma patologia e 

consequentemente de um diagnóstico em Saúde 

Mental, para um efetivo Tratamento. Paulo 

Dalgalarrondo  em seu livro: Psicopatologia e 

semiologia dos transtornos mentais, elenca algumas 

bases  de linha de concepção de normalidade 

utilizados pela psicopatologia.”  

      Faça a correspondência correta:  

(1) Normalidade como ausência de doença. 

(2) Normalidade como bem-estar. 

(3) Normalidade funcional. 

(4) Normalidade como processo. 

(5) Normalidade subjetiva. 

 

(   ) Baseia-se em aspectos funcionais e 

disfuncionais, produzindo sofrimento ao 

indivíduo e aos que convivem com ele(a). 

(   ) Baseia-se na percepção do próprio individuo 

sobre seu estado de saúde. 

(   ) Baseia-se na definição de Organização Mundial 

de Saúde de 1946. 

(   ) Baseia-se na definição da doença (apresentar 

sintomas) para embasar a normalidade (sem 

sintomas). 

(   ) Baseia-se em aspectos dinâmicos que 

envolvem a vida do sujeito. 
 

       Assinale a sequência correta: 

(A) 3, 5, 2, 1, 4; 

(B) 5, 2, 4, 1, 3; 

(C) 1, 4, 3, 5, 2;  

(D) 4, 2, 3, 5,1; 

(E) 2, 3, 1, 4, 5. 
 

 

29. “Em Saúde Pública pode-se a firmar que as 

possibilidades de atuação do psicólogo abrangem 

todas as esferas e fases do desenvolvimento, 

patologias estabelecidas, ações de promoção, 

prevenção e tratamento. Pode-se citar o trabalho 

com gestantes, terceira idade, dependência 

química, apoio a cuidadores de Transtornos 

Mentais Graves, dentre muitas outras. Dentro desta 

diversidade de possibilidades uma em específica 

vem crescendo significativamente, que é o 

entendimento a vítimas de violência, sendo uma 

delas o “Bullying”, é grande o número de crianças 

e adolescente que buscam os serviços de saúde por 

este efeito da violência social.”  

Realize a correspondência das afirmativas verdadeiras 

com (V) ou falsas com (F) correta sobre Bullyng: 

(   ) As formas de Bullyng podem ser por violência 

verbal, física e material, psicológica e moral, 

sexual e virtual. Podem estar isoladas ou 

combinadas. 

(   ) Pode citar como possíveis consequências os 

sintomas psicossomáticos, transtornos do 

pânico, fobia escolar, fobia social, transtornos 

de ansiedade generalizada, depressão, anorexia 

e bulimia, transtornos obssessivos-compulsivos 

e transtorno do estresse pós-traumático. 

(   ) Os efeitos do Bullyng tornam-se atribuição de 

cuidados da Saúde Mental. 

(   ) Os personagens que envolvem o Bullyng são a(s) 

vítima(s), o(s) agressor(es), o(s) espectador(es). 

(   ) As ações para minimização de episódios do 

Bullyng são educacionais, pois o mesmo se dá 

dentro dos ambientes escolares. 
 

      Assinale a sequência correta: 

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

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

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

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

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

30. O código de ética do psicólogo em seus artigos 11, 13 

e 14, orienta a conduta do psicólogo frente outras 

modalidades profissionais e ao próprio psicólogo. 

Realize a correspondência correta sobre as afirmativas 

verdadeiras com (V) e falsas com (F): 

(   ) O Psicólogo não deverá intervir na prestação de 

serviços psicológicos que estejam sendo 

efetuados por outro profissional, salvo em caso 

de urgência, quando dará imediata ciência ao 

profissional. 

(   ) O Psicólogo não deverá intervir na prestação de 

serviços psicológicos que estejam sendo 

efetuados por outro profissional, salvo quando 

se tratar de trabalho multiprofissional e a 

intervenção fizer parte da metodologia adotada. 

(   ) O Psicólogo procurará no relacionamento com 

outros profissionais; trabalhar permeando os 

conhecimentos das outras atividades que lhe 

são reservadas pela legislação. 
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(   ) O Psicólogo procurará no relacionamento com 

outros profissionais; reconhecer os casos 

pertencentes aos demais campos de especialização 

profissional, porém tentando suprir as 

necessidades antes de um encaminhamento. 

(   ) O Psicólogo, atuando em equipe 

multiprofissional, resguardará o caráter 

confidencial de suas comunicações, 

assinalando a responsabilidade de quem as 

recebe de preservar o sigilo. 
 

      Assinale a sequência correta: 

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

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

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

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

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

31. Quando o paciente encontra-se no estágio inicial de 

uma doença, dizemos que está em nível de prevenção: 

(A) Primordial; 

(B) Secundário; 

(C) Primário; 

(D) Terciário; 

(E) Provisório. 
 

32. Os fatores que podem influenciar as taxas de 

prevalência de uma doença com sua frequência 

diminuída são: 

I. Menor duração da doença.  

II. Aumento da taxa de cura da doença.  

III. Aumento da sobrevida sem a cura.  

IV. Imigração de pessoas sadias. 
 

       Assinale a alternativa correta: 

(A) todas estão corretas;  

(B) apenas IV está correta;  

(C) apenas III está incorreta;  

(D) apenas II e III estão incorretas;  

(E) apenas II e III estão corretas.  
 

33. Segundo o calendário de vacinação do adolescente, a 

vacina para varicela (catapora) equivale a duas doses 

com intervalos de dois meses. Sua administração está 

indicada a partir de: 

(A) 10 anos de idade; 

(B) 11 anos de idade; 

(C) 12 anos idade;  

(D) 13 anos de idade;  

(E) 14 anos de idade.  
 

34. Com relação ao controle do câncer de colo de útero 

e da mama é correto afirmar: 

(A) Realizar a punção de mama somente nos casos 

suspeitos.  

(B) Ampliar para 60% a cobertura de mamografia, 

conforme protocolo. 

(C) Cobertura de pelo menos 50% para o exame 

preventivo do câncer de colo de útero. 

(D) Evitar sempre que possível a cirurgia de colo 

de útero.  

(E) Evitar sempre que possível a cirurgia de mama.  

35. Coloque (V) se verdadeiro e (F) se falso, para 

financiamento do Sistema Único de Saúde, no que 

refere-se aos blocos  de financiamento  para custeio: 

(   ) Atenção Básica. 

(   ) Atenção da baixa e média complexidade.  

(   ) Vigilância em Saúde.  

(   ) Gestão do SUS. 
 

      Assinale a sequência correta: 

(A) V, V, V, V; 

(B) F, V, V, V; 

(C) F, F, V, V; 

(D) V, F, V, V; 

(E) V, F, V, F. 
 

36. Referente à Lei 8142 de 28/12/90, o Sistema Único 

de Saúde (SUS) contará em cada esfera do governo, 

sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com 

as seguintes instâncias colegiadas.  

I. A Conferência de Saúde.  

II. Fundo de Saúde.  

III. Plano de Saúde.  

IV. Conselho de Saúde.  
 

      As afirmativas corretas são apenas:  

(A) I e II;  

(B) II e III;  

(C) III e IV;  

(D) I e III;  

(E) I e IV. 
 

37. Coloque (V) se verdadeiro ou (F) se falso. Para 

receber os recursos de que trata o Art 3º da Lei 

8142 de 28/12/90, os Municípios, os Estados e o 

Distrito Federal deverão contar com: 

(   ) Fundo de Saúde. 

(   ) Plano de Saúde.  

(   ) Contrapartida de recursos para saúde em 

hospitais públicos ou particulares. 

(   ) Relatórios de Gestão que permitam o controle 

somente dos postos de saúde municipais. 

 

      Assinale a sequência correta:  

(A) V, V, F, F; 

(B) V, F, F, V; 

(C) V, V, V, F; 

(D) V, F, F, F; 

(E) F, F, F, F. 

 

38. NÃO está incluída, ainda, no campo de atuação do 

Sistema Único de Saúde (SUS) - Lei 8080/19/09/90): 

(A) Vigilância sanitária;  

(B) Vigilância epidemiológica; 

(C) Saúde do trabalho;  

(D) Assistência terapêutica integral excluindo 

farmacêutica;  

(E) Vigilância nutricional e a orientação alimentar.  
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39. Coloque (V) se verdadeiro ou (F) se falso. Segundo 

a Lei 8080 de 19/09/90 a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios exercerão em seu 

âmbito administrativo, as seguintes atribuições: 

(   ) Administração dos recursos orçamentários e 

financeiros destinados, em cada ano a Saúde.  

(   ) Elaboração e atualização periódica do Plano de 

Saúde. 

(   ) Implementar o Sistema Nacional de Sangue  

componentes e derivados. 

(   ) Promover a articulação da política e dos Planos 

de Saúde. 

 

       Assinale a sequência correta: 

(A) F, V, V, V; 

(B) V, V, V, V; 

(C) F, F, V, V; 

(D) V, F, V, V; 

(E) V, V, V, F. 

 

40. Segundo o Pacto em Saúde (2006) é considerada 

pessoa idosa a pessoa acima de: 

(A) 70 anos de idade; 

(B) 65 anos de idade; 

(C) 60 anos de idade; 

(D) 55 anos de idade; 

(E) 75 anos de idade. 
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