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Prefeitura Municipal de Quitandinha 
Estado do Paraná 

 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2012 

 
 

PSICÓLOGO 

 
 

 

 

  

01. Assinale a única opção cujas palavras completam 

corretamente as lacunas da sentença: 

“O amor às vezes quer um __________ , pois o 

coração sofre toda vez que o sentimento ameaça 

_________. É que os amantes, com suas __________ 

, navegam mares revoltos pelas ___________ 

emocionais, mares difíceis de __________ .” 
 

(A) remanço, recrudecer, suscetibilidades, proscelas, 

singrar; 

(B) remansço,  recrudescer, sussetibilidades,  prosselas, 

cingrar; 

(C) remanso,  recrudecer,  sucetibilidades,  procelas,  

singrar; 

(D) remanso, recrudescer, suscetibilidades, procelas, 

cingrar; 

(E) remanso, recrudescer, suscetibilidade, procelas, 

singrar. 
 

02. Analise as assertivas e depois responda à questão 

proposta. 

I. De acordo com a recente reforma ortográfica, a 

palavra “heroi” perdeu o acento agudo que 

ostentava. 

II. A palavra “Luís” recebe acento agudo, pois se 

trata de uma oxítona terminada em “is”. 

III. “Até” é palavra que recebe acento por ser uma 

monossílaba tônica terminada em “e”.   
 

(A) apenas I está correta; 

(B) apenas II esta correta; 

(C) apenas III está correta; 

(D) todas as estão corretas; 

(E) todas as estão incorretas. 
 

03. Em face do uso dos porquês, assinale a única opção 

cujo período ostente emprego correto:  

(A) “Por quê Deus permite que as mães vão-se 

embora?” (Carlos Drummond de Andrade); 

(B) Noel Rosa explicou o porquê: "Roupa preta é 

vaidade/ para quem se veste a rigor/ o meu luto 

é a saudade/ e a saudade não tem cor"; 

(C) “Estou-me a vir/e tu como é que te tens por 

dentro?/Porquê não te vens também?” (Caetano 

Veloso); 

(D) “Não sei porque você se foi, tantas saudades eu 

senti.” (Tim Maia); 

(E) “Eu sem você/Não tenho por quê/Sem você, 

não sei nem chorar.” (Vinicius de Moraes).  

04. Todas as palavras são formadas por aglutinação na 

opção: 

(A) aguardente, girassol, foto;  

(B) desleal, planície, cobalto; 

(C) água-viva, amoníaco, alface; 

(D) embora, Fonseca, planalto; 

(E) cooptar, micro-ondas, contralto.  
 

05. Considerando as hipóteses de incidência do acento 

grave (denotativo da crase), analise as assertivas e 

depois responda à questão proposta. 

I. Voltei à Curitiba dos pinheiros, do leite quente 

e da polaquinha de Dalton!  

II. Daí à César o que é de César e a Deus o que é 

de Deus! 

III. Quando o inverno chegar, eu quero estar junto 

à ti.      
 

(A) apenas I está correta; 

(B) apenas II esta correta; 

(C) apenas III está correta; 

(D) todas as assertivas estão corretas; 

(E) todas as assertivas estão incorretas. 
 

06. “Depois do café, Paulinho pegava o papel do 

embrulho, alisava, cortava as partes amassadas e 

esticava o barbante, sempre sob o olhar curioso do 

irmão Francisco. Paulinho fazia pipas e vendia pela 

vizinhança, ganhando o dinheirinho que, segundo ele, 

seria usado para comprar uma camisa do Atlético 

Paranaense”.  

Sintaticamente, os trechos sublinhados devem ser 

classificados, respectivamente, como:  

(A) Adjunto adverbial de tempo, oração 

coordenada sindética aditiva, objeto direto, 

complemento nominal; 

(B) Adjunto adnominal, oração subordinada 

substantiva aditiva, objeto direto, complemento 

nominal; 

(C) Aposto explicativo, oração coordenada 

assindética, objeto direto, predicativo do objeto;  

(D) Aposto explicativo, oração subordinada adverbial 

de modo, objeto indireto, predicativo do objeto; 

(E) Adjunto adverbial de causa, oração coordenada 

sindética causal, objeto direto, agente da passiva.   
 

07. “Fracassei em tudo o que tentei na vida. Tentei 

alfabetizar as crianças brasileiras, não consegui. 

Tentei salvar os índios, não consegui. Tentei fazer 

uma universidade séria e fracassei. Tentei fazer o 

Brasil desenvolver-se autonomamente e fracassei. 

Mas os fracassos são minhas vitórias. Eu detestaria 

estar no lugar de quem me venceu."  
(Darcy Ribeiro) 

 

Quanto ao trecho NÃO se pode afirmar que: 

(A) a oração “alfabetizar as crianças brasileiras” 

deve ser classificada como subordinada 

substantiva objetiva direta reduzida de 

infinitivo; 
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(B) apresenta sujeito indeterminado evidenciado 

pelo uso da partícula “se”, apassivadora do 

sujeito;  

(C) em “Mas os fracassos são minhas vitórias”, 

tem-se conjunção adversativa; 

(D) “Tentei fazer uma universidade séria” - no 

período, o verbo “tentar” é transitivo direto;  

(E) “... os fracassos são minhas vitórias” - no 

período, o verbo “ser” é de ligação.  

 

08. Assinale a única opção que apresenta uso de vocativo. 

(A) O São Francisco lá pras bandas da Bahia diz 

que - dia, menos dia - o sertão vai se acabar.  

(B) Tudo que a gente precisa é isto: fé em Deus e 

pé na tábua! 

(C) Ainda que eu falasse a língua dos homens e 

falasse a língua dos anjos, sem amor, eu nada 

seria.  

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

(E) A Constituição cidadã - promulgada naquela 

manhã de cinco de outubro - previa novos direitos 

e, mais do que isso, restaurava a esperança!  
 

09. Considerando as normas afetas à Regência Verbal, 

analise as assertivas e responda à questão proposta. 

I. Eu nunca namoraria com uma médica! 

II. Receosa, Nayara gostou do vinho e depois 

declarou: “ele é ácido demais!”  

III. Assisti o filme sentado numa poltrona 

desconfortável!    
 

(A) apenas I está correta; 

(B) apenas II está correta; 

(C) apenas III está correta; 

(D) todas estão corretas; 

(E) todas estão incorretas. 
 

10. Dadas as ocorrências, assinale aquela que estiver 

em desacordo com as normas gramaticais atinentes 

à Regência Nominal:  

(A) Raul é incapaz de fazer um gesto grosseiro.  

(B) Os estudantes fizeram apologia da maconha e 

foram corretamente admoestados. 

(C) Teu comportamento é passível de multa.  

(D) Celso é versado em Química.  

(E) O aluno dedicado conseguiu um triunfo sobre a 

insípida cartilha. 

 
 

 

 

11.  Coloque (V) se verdadeiro ou (F) se falso. O âmbito 

da educação em saúde é relativamente amplo inclui: 

(   ) Técnicas de sensibilização destinadas a 

assegurar a adesão às terapêuticas. 

(   ) Ações de promoção e prevenção em saúde. 

(   ) Estimulação do autocuidado. 

(   ) Prevenção de comportamentos de risco. 

(   ) Orientações específicas ao usuário sobre suas 

patologias. 

Assinale a sequência correta: 

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

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

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

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

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

 

12. Assinale a alternativa correta a respeito da definição 

proposta por Costa & López, 1996, sobre Educação 

em Saúde. 

(A) Conjunto de ações que visam exclusivamente a 

promoção e prevenção de saúde composta por 

metodologias específicas. 

(B) Conjunto de saberes e práticas orientados para a 

prevenção de doenças e promoção da saúde, 

sendo recurso para que o conhecimento acerca da 

saúde seja incorporada a vida cotidiana das 

pessoas. 

(C) Conjunto de políticas públicas direcionadas a 

capacitação dos profissionais de saúde sobre 

informação e atendimento aos usuários na 

saúde pública incluindo-se a saúde mental. 

(D) Conjunto de metodologias direcionadas a 

transmissão de informação sobre saúde aos 

usuários da saúde pública, incluindo-se a saúde 

mental.  

(E) Conjunto teórico sobre metodologia e didática 

direcionada à educação de leigos sobre processos 

de saúde/doença e mecanismos de prevenção. 

 

13. “A Saúde Mental inclusa na construção efetiva de um 

sistema de serviços de saúde democrático - universal, 

igualitário e integral tal como se preconiza os 

princípios e diretrizes do Sistema Único de saúde 

((SUS),  deve constituir-se em um processo social e 

político que se realiza por meio de formulação de 

políticas públicas, porém tais aspectos devem estar 

essencialmente em consonância com qual especif-

icidade para que se torne realidade em ações 

práticas.”  

(A) Políticas Públicas. 

(B) Financiamento. 

(C) Organograma de distribuição profissional nos 

serviços. 

(D) Metodologia de ação única. 

(E) Ação e prática dos profissionais. 
  

14. Coloque (V) se verdadeiro ou (F) se falso, para as 

afirmações que seguem sobre Promoção de Saúde 

na saúde pública.  

(   ) Institui a mudança da cultura de saúde de 

determinadas comunidades em vistas de uma 

melhora das condições sanitárias. 

(   ) Entende-se que os determinantes de uma 

melhor ou pior saúde advém das condições de 

trabalho, de moradia, de alimentação, do meio 

ambiente e de lazer, dentre outras. 
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(   ) Tem como objetivo produzir a gestão 

compartilhada entre usuários, movimentos 

sociais, trabalhadores do setor sanitário e de 

outros setores, produzindo autonomia e co-

responsabilidade. 

(   ) A Política Nacional de Promoção da Saúde 

(PNPS), aprovada em 30 de março de 2006, 

levanta reflexões sobre possibilidades de ações 

em promoção de saúde para então ser definida 

as diretrizes e estratégias pelos gestores do SUS 

(   ) Buscar a melhoria da qualidade de vida da 

população.  

 

Assinale a sequência correta: 

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

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

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

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

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

 

15. “Conforme o Ministério da Saúde, a partir da 

década de 90, este define uma nova política de 

saúde mental que redireciona paulatinamente os 

recursos da assistência psiquiátrica para um 

modelo substitutivo ao existente , ao mesmo tempo 

em que se determina a implantação de critérios 

mínimos de adequação e humanização do parque 

hospitalar especializado. Após a Política Nacional 

de Saúde Mental, apoiada na lei 10.216/02, busca 

consolidar um modelo de atenção à saúde mental, 

com determinadas características.”  

Coloque (V) se verdadeiro ou (F) se falso para as 

afirmações abaixo:  

(   ) É um sistema de atenção específico e fechado ao 

usuário portador de Transtorno Mental. 
(   ) Baseado em serviços de base comunitária. 
(   ) Oferecer cuidados na comunidade e em 

articulação com os recursos que a comunidade 

oferece. 
(   ) Garante a livre circulação das pessoas com 

transtornos mentais pelos serviços, comunidade e 

cidade, e oferece cuidados com base nos recursos 

que a comunidade oferece.  
(   ) O modelo conta com uma rede de serviços e 

equipamentos variados. 

 
Assinale a sequência correta: 

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

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

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

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

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

 

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

serviços e equipamentos de atenção à Saúde Mental 

existentes atualmente segundo as políticas de saúde 

mental, respeitando os critérios definidos pelo 

Ministério de Saúde para implantação em 

municípios brasileiros. 

(   ) Centros de Atenção Psicossocial (CAPS). 

(   ) Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT).  

(   ) Centros de Convivência e Cultura e os leitos de 

atenção integral.  

(   ) Programa de Volta para Casa que oferece 

bolsas para egressos de longas internações em 

hospitais psiquiátricos. 

(   ) Hospitais específicos para o tratamento de 

usuários portadores de Transtorno Mental e/ou 

Dependência Química. 
 

Assinale a sequência correta: 

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

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

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

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

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

17. Assinale a alternativa correta sobre o objetivo dos 

CAPS, na rede de atenção em Saúde Mental. 

(A) Oferecer atendimento à população, realizar o 

acompanhamento clínico e a reinserção social 

dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer, 

exercício dos direitos civis e fortalecimento dos 

laços familiares e comunitários.   

(B) Oferecer suporte ambulatorial à população, 

realizando o acompanhamento clínico e 

matriciando com as unidades de saúde 

diretrizes de ação da US para com o paciente 

em questão. 

(C) Oferecer internamento e hospitalização à 

população, quando em situação aguda do 

quadro clínico dos usuários, ofertando suporte 

médico, incluindo os quadros de dependência 

química para desintoxicação. 

(D) Oferecer suporte clínico a fim de diagnóstico e 

terapêutica, com diretrizes de continuidade de 

tratamento e reinserção social pertinentes às 

unidades de saúde. 

(E) Oferecer projetos e programas de promoção e 

prevenção a saúde mental, junto a outros 

equipamentos fortalecendo a Intersetoria-

lidade, a exemplo, ações em escolas. 
 

18. “Atualmente a mídia tem mostrado, inclusive com 

números, dados e efeitos sócio-econômicos do uso de 

substâncias psicoativas diversas. Dentro dessas 

categorias, a mais comentada atualmente é crack, 

Diversos estudiosos analisam os fatores associados 

que levam ao uso da sustância e os problemas 

pertinentes, porém todos convergem a uma 

unanimidade.” 

Assinale a alternativa que corresponde à resposta 

correta: 

(A) A dependência se estabelece por uma 

predisposição genética. 

(B) O usuário desemboca numa grave e complexa 

exclusão social.    
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(C) A recuperação do usuário depende exclusiva-

mente da oferta de serviços específicos 

(D) O tratamento do usuário deve passar por 

internação para desintoxicação necessariamente. 

(E) Atualmente a dependência do crack se tornou 

um problema de segurança pública, pois não há 

tratamento se não houver o combate o tráfico  
 

19. Analise o caso. “Uma mãe procura a Unidade de 

Saúde para buscar ajuda a seu filho, relatou que 

ele está com 13 anos, não está indo para escola, 

chega tarde todos os dias e a agride oralmente 

quando pergunta onde estava. Disse que seu filho 

desde pequeno apresentava comportamentos 

agressivos, quebrando os brinquedos, se recusando 

a fazer as tarefas, brigando na escola e com 

primos, acredita que o filho ficou assim porque o 

ex-marido (separação recente) era alcoolista, batia 

nela com frequencia e o filho presenciava. A 

unidade de Saúde marcou uma consulta médica e 

durante esta, juntamente com o psicólogo, optou 

por qual equipamento de saúde para suporte, de 

acordo com a população atendida nos 

equipamentos ofertados em saúde mental?” 

(A) Centro Vida. 

(B) CAPS II. 

(C) CAPS I. 

(D) Serviço ambulatorial em Saúde Mental. 

(E) Especialidade Clínica Pediatria. 
 

20. “Desde janeiro de 2008, foi regulamentada a 

formação de equipes, denominadas Núcleo de Apoio à 

Saúde da Família (NASF) pelo Ministério da Saúde, 

com recomendação explícita de que cada NASF conte 

com pelo menos um profissional de saúde mental.”  

Coloque (V) se verdadeiro ou (F) se falso para as 

afirmações abaixo, sobre as mudança do modelo de 

atenção à saúde mental dentro do SUS, favorecidas 

pela ação de psicólogos em equipes NASF. 

(   ) Favorecer a valorização da subjetividade, onde os 

serviços de saúde possam se tornar mais 

acolhedores, com possibilidades de criação de 

vínculos.  

(   ) Supervisionar a ação da equipe de saúde frente 

aos portadores de Transtorno Mental. 

(   ) Possibilitar a ampliação e qualificação do 

cuidado nos serviços comunitários, com base 

no território, ou seja, o mais próximo da rede 

familiar, social e cultural do paciente. 

(   ) Permitir o acesso irrestrito aos serviços da 

saúde mental, conforme desejo do usuário 

(   ) Realizar a inserção dos usuários com transtorno 

mental no seio de suas famílias, tendo em vista 

a estratégia ESF. 
 

Assinale a sequência correta: 

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

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

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

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

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

21. “Em Saúde Pública são respeitadas todas as linhas 

de atuação da psicologia, contudo, na prática 

observa-se que em realidade a necessidade de uma 

certa urgência no resgate e minimização do 

sofrimento psíquico e resgate de qualidade de vida 

pelos prejuízos diversos que afetam as esferas de 

vida do indivíduo. A Psicoterapia Breve tem se 

mostrado eficaz neste enfoque.”  

Assinale a alternativa que corresponde a um breve 

resumo do conceito que permeia esta linha de 

trabalho. 

(A) Tratamento que enfoca o resgate das relações 

sociais e familiares com tempo indeterminado e 

frequência a critério do terapeuta. 

(B) Tratamento com duração limitada, com 

enfoque na teoria dos papéis e nível de 

espontaneidade e criatividade frente à vida. 

(C) Tratamento com tempo indeterminado 

enfocando o resgate de vivências traumáticas 

utilizando-se de técnicas de hipnose. 

(D) Tratamento com duração limitada enfocando os 

projetos de vida e resgate do prazer de viver. 

(E) Tratamento com duração limitada, buscam 

obter uma melhora da qualidade de vida em 

curto prazo, escolhendo um determinado 

problema mais premente e focando os esforços 

na sua resolução. 

 

22. “Além da Psicoterapia Breve, outra abordagem 

que tem tido bons resultados é a Psicoterapia 

Familiar, ou Terapia Familiar, principalmente 

como abordagem no atendimento a dependência 

química, porque um dos objetivos desta abordagem 

consiste em _________________________ .”  

Assinale a alternativa que completa a afirmativa com 

um dos objetivos fundamentais desta abordagem: 

(A) auxiliar o indivíduo, que é o foco principal do 

trabalho, a se reinserir e resgatar os vínculos 

familiares; 

(B) auxiliar a família a compreender uma patologia 

específica para então capacitá-la a restabelecer 

as relações afetadas, tendo como foco especí-

fico a família; 

(C) auxiliar a família na conquista ou reconquista 

de relações harmoniosas, respeitosas e 

saudáveis entre os seus membros, podendo ter 

como foco o tratamento de um de seus 

membros; 

(D) auxiliar o indivíduo a restabelecer os papéis 

sociais, fundamentalmente os papéis familiares; 

(E) auxiliar o indivíduo a compreender sua 

subjetividade, a partir de seu discurso, entrando 

em contato com seu inconsciente e vínculos 

familiares. 
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23. Analise o caso. “R.V. procura a Unidade de Saúde em 

busca de uma consulta médica, nesta relata que 

trabalha há 20 anos como segurança patrimonial, 

além de outros trabalhos, mas atualmente não tem 

conseguido sair para trabalhar,  sentir que quando a 

hora vai se aproximando do horário em que deve sair 

sente que o coração acelera, tem dificuldade de 

respirar, a boca seca, tem tremores pelo corpo todo, 

sua intensamente, e sente fraqueza como se suas 

pernas ficassem bambas, precisando sentar. Algumas 

vezes chegou a vomitar, essas sensações persistem 

por uma hora mais ou menos e toda vez que tenta 

novamente retornam os sintomas. Por este motivo, 

não tem conseguido mais dormir, fica perambulando 

pela casa, a esposa discute diariamente e os filhos se 

afastaram com medo. Durante o atendimento chorou 

o tempo todo e por fim disse que já chegou a pensar 

em se matar porque tem colocado a família em 

necessidade por não conseguir trabalhar, logo em 

seguida afirmou que não faria isto porque tem 

consciência que esta atitude seria pior, complementou 

relatando que tudo ocorreu após um assalto sofrido 

no ambiente de trabalho e antes disto nunca tiinha 

tido nenhum episódio semelhante, sem histórico 

familiar complementar.”  

Juntamente com o psicólogo que analisou os 

prejuízos relacionais e sociais, os profissionais 

optaram por encaminhá-lo a qual equipamento 

pertencente a rede de apoio a Saúde Mental. 

(A) Internamento em regime integral por risco de 

suicídio. 

(B) CAPS II. 

(C) Atendimento ambulatorial em psicologia. 

(D) CAPS I. 

(E) Especialidade psiquiatria exclusivamente. 
 

24. “Jaspers, um dos principais teóricos sobre a 

psicopatologia e estudo dos fenômenos psíquicos, 

relata que a psicopatologia deseja apreender e refletir 

sobre o que realmente acontece no psiquismo humano 

e partindo do pressuposto de que existe, na 

normalidade, uma inclinação geral e fisiológica para 

a realidade. A compreensão da psicopatologia 

possibilita ao profissional da psicologia compreender 

a patologia que afeta a um indivíduo e a partir disto 

vislumbrar uma terapêutica adequada.” 

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

Psicopatologia e suas pretensões: 

(   ) Pretende conhecer a vida psíquica e suas 

infindáveis conexões dinâmicas pessoais para 

tentar representar o universo psíquico através 

dos fenômenos mentais. 

(   ) Conceituada por Jaspers como ciência pura, 

pois baseia-se no conhecimento através da 

investigação é constituído pela vida psíquica, 

representada, compreendida e avaliada por 

meio das expressões verbais e do compor-

tamento perceptível do paciente. 

 

(   ) Analisa o estado fenomenológico das 

manifestações da consciência, normais e/ou 

patológicas. 

(   ) Psicopatologia se estabelece através do relato e 

direcionamento do comportamento do 

indivíduo, por meio  de analise quantitativa do 

comportamento. 
 

Assinale a sequência correta: 

(A) V, V, V, V; 

(B) F, V, V, V; 

(C) F, V, F, V; 

(D) V, F, V, V; 

(E) V, V, V, F. 
 

25. “De acordo com a proposta do Ministério da saúde, 

os municípios com menos de 20 mil habitantes não 

precisam ter CAPS, sendo assim os serviços, podem e 

devem começar a estruturar sua rede de cuidados a 

partir a atenção básica. Conforme o Ministério de 

Saúde, A realidade das equipes de Atenção Básica 

demonstra que, cotidianamente, elas se deparam com 

problemas de “Saúde Mental”: 56% das equipes de 

saúde da família referiram realizar “alguma ação de 

saúde mental”. Por sua proximidade com famílias e 

comunidades, as equipes da atenção básica são um 

recurso estratégico para o enfrentamento de agravos 

vinculados ao uso abusivo de álcool, drogas e 

diversas formas de sofrimento psíquico, portanto será 

sempre importante e necessária a articulação da 

saúde mental com a atenção básica. Sendo assim, as 

ações de saúde mental na atenção básica devem 

obedecer ao modelo de redes de cuidado, de base 

territorial e atuação transversal com outras políticas 

específicas e que busquem o estabelecimento de 

vínculos e acolhimento. Essas ações devem estar 

fundamentadas nos princípios do SUS e nos 

princípios da Reforma Psiquiátrica.”  

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

princípios fundamentais desta articulação entre 

Saúde Mental e Atenção Básica, de acordo com as 

diretrizes propostas pela Coordenação Geral de 

Saúde Mental Coordenação de Gestão da Atenção 

Básica do Ministério da Saúde: 

(   ) Ter noção de território. 

(   ) Organizar a atenção à saúde mental em rede. 

(   ) Intersetorialidade, multiprofissionalidade / 

interdisciplinaridade. 

(   ) Reabilitação psicossocial e desinstitucionali-

zação. 

(   ) Promoção da cidadania dos usuários e  

construção da autonomia possível de usuários e 

familiares. 
 

Assinale a sequência correta: 

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

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

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

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

(E) V, V, V, V, V. 
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26. “Uma das maneiras de realizar a organização das 

ações de Saúde Mental na Atenção Básica é o 

apoio matricial da saúde nas equipes da atenção 

básica.”  

Assinale a alternativa que corresponde a resposta 

correta sobre o conceito de matriciamento em 

Saúde Mental. 

(A) O matriciamento possibilita a responsabilização 

compartilhada dos casos exclui a lógica do 

encaminhamento, pois visa aumentar a 

capacidade resolutiva de problemas de saúde pela 

equipe local. 

(B) O matriciamento possibilita o rápido 

encaminhamento do usuário aos equipamentos 

das redes de apoio em saúde mental dando 

agilidade a atendimento do usuário. 

(C) O matriciamento permite às equipes locais 

acompanhar os casos de usuários encaminhados 

aos serviços de apoio em saúde mental.  

(D) O matriciamento leva a aumentar a resolutividade 

dos casos graves com encaminhamentos ágeis e 

menos espera do usuário e seus familiares 

levando a uma co-responsabilização do caso entre 

família e usuário. 

(E) O matriciamento permite devolver ao usuário a 

autonomia de gerenciabilidade dos encami-

nhamentos necessários, aumentando a respon-

sabilização do usuário por seu autocuidado. 

 

27. O trabalho em equipe em saúde é uma modalidade 

necessária para o efetivo trabalho na visão integral 

do ser humano. Podemos afirmar que a principal 

característica desta modalidade se configura: 

(A) na relação recíproca entre as intervenções 

técnico/profissionais e a interação dos agentes 

de saúde; 

(B) nas informações intercambiadas de ações 

técnico/profissionais; 

(C) exclusivamente na inter-relação entre os 

agentes de saúde; 

(D) nos processos de referência e contrareferência; 

(E) no nível de integração das equipes de trabalho. 

 

28. Muitos são os estudos sobre como viabilizar uma 

melhor condição de trabalho, seja 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 em equipes multiprofissionais e 

interssetorial; 

(C) Trabalho individualizado e em rede; 

(D) Trabalho humanizado; 

(E) Trabalho com foco cartesiano. 

 

29. Magda Dimenstein, em seu artigo “ O psicólogo e 

o compromisso social no contexto da saúde 

coletiva, discorre sobre “...a 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... mais especificamente, o lugar da 

psicologia e as práticas realizadas no campo da 

assistência pública à saúde e seus desdobramentos 

em termos do compromisso social hoje almejado 

para a categoria”, tomando como análise o novo 

perfil do profissional da saúde “operador”.  

Conforme a autora assinale a alternativa correta 

indicando estes norteadores sobre o novo 

profissional. 

(A) Pessoas dinâmicas, atreladas aos conceitos 

acadêmicos como norteadores da ação do 

psicólogo em Saúde Pública. 

(B) Pessoas academicamente preparadas, com 

ações e diretrizes coerentes com às Políticas de 

Saúde Mental atuais, 

(C) Pessoas academicamente preparadas pelos 

colegiados. 

(D) pessoas capazes de definir encaminhamentos, 

conhecer os protocolos e ações integradas nas 

redes atuantes em saúde mental. 

(E) Pessoas capazes de reconstruir a história de 

vida dos usuários para além do diagnóstico e 

do sintoma, trabalhadores ativos no processo 

de re-elaboração do sofrimento e reinvenção da 

vida. 

 

30. “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. 
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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. 

 

31. “O pacto pela saúde, instituído pela portaria 

número 399/06, é dividido em componentes: pacto 

pela vida, pacto em defesa do SUS e pacto de 

gestão do SUS.”  

Dentre os objetivos do pacto pela vida podemos 

citar os seguintes, EXCETO: 

(A) saúde do idoso: inclui promover o 

envelhecimento ativo e saudável; 

(B) controle do câncer de colo de útero e de mama: 

inclui realizar a punção de lesões mamárias em 

100% dos casos necessários; 

(C) redução da mortalidade maternal e infantil: 

inclui reduzir em 50% os óbitos por doença 

diarreica e 1% por pneumonia; 

(D) fortalecimento da capacidade de resposta às 

doenças emergentes e endemias: inclui atingir 

pelo menos 85% de cura nos casos novos de 

tuberculose bacilífera; 

(E) promoção de saúde: inclui promover medidas 

concretas pelo hábito de alimentação saudável. 

 

32. “Ainda sobre o pacto pela vida, um dos seus pilares 

é o fortalecimento da atenção básica.” 

Isso poderá ser alcançado pela seguinte medida: 

(A) assumir a estratégia de saúde da família como 

estratégia prioritária para o fortalecimento da 

atenção básica; 

(B) estimular que os médicos já contratados nas 

unidades de saúde básica façam programa de 

residência médica em medicina da família; 

(C) garantir o financiamento da atenção básica por 

meio da esfera municipal e das associações de 

bairro; 

(D) inserir na atenção básica médicos de todas as 

especialidades com o intuito de reduzir a 

participação da atenção secundária e terciária; 

(E) desvio do foco preventivo para um foco 

resolutivo dos problemas médicos. 
 

33. Com relação ao SUS, assinale (V) se verdadeiro ou 

(F) se falso: 

(   ) São princípios doutrinários: universalidade e 

integralidade. 

(   ) São princípios organizativos: equidade, 

regionalização e hierarquização. 

(   ) Não está entre os princípios organizativos a 

complementariedade do setor privado. 

(   ) O SUS será financiado com recursos do orçamento 

da seguridade social, da União, dos Estados, do 

DF e dos Municípios, além de outras fontes. 

(   ) Os agentes comunitários de saúde estão 

atualmente em processo de extinção. 

 

      Assinale a sequência correta: 

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

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

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

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

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

34. Qual lei é conhecida como a Lei do Controle 

Social? 

(A) 8080/90. 

(B) 8112/90. 

(C) 8666/93. 

(D) 8142/90. 

(E) 8429/92. 
 

35. Segundo a Lei Nº 8080/90, as seguintes entidades 

privadas terão preferência para participar no SUS: 

(A) hospitais que tenham programa de residência 

médica; 

(B) as clínicas de especialidades que ofereçam o 

menor preço mensal por um pacote de consultas; 

(C) as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos; 

(D) hospitais que façam doações anuais maiores 

que R$ 100.000,00 a entidades carentes; 

(E) não há preferência determinada em lei. 

 

36. A Lei Nº 8080/90 dispõe sobre: 

I. As condições de promoção, proteção e 

recuperação de saúde. 

II. A organização e funcionamento dos serviços 

correspondentes. 

III. As transferências intergovernamentais de 

recursos financeiros na área da saúde. 

IV. A estruturação da estratégia de saúde da família. 

      Assinale a alternativa correta: 

(A) todas estão corretas; 

(B) apenas II e III estão corretas; 

(C) apenas IV está incorreta; 

(D) apenas III está correta; 

(E) apenas I e II estão corretas. 

 

37. O princípio do SUS que define que os recursos 

devem ser distribuídos de maneira desigual, 

assegurando maiores recursos para a parcela da 

população que necessita de maiores cuidados é o 

seguinte: 

(A) Hierarquização; 

(B) Integralidade; 

(C) Universalidade; 

(D) Equidade; 

(E) Participação da comunidade. 

 

38. “O índice de Swaroop & Uemura é considerado um 

bom indicador das condições de vida de uma 

população. Em países desenvolvidos chega a 

80/90%, enquanto em regiões subdesenvolvidas 

atinge 50% ou menos. Dentre suas vantagens 

podemos citar o cálculo simples, os dados 

disponíveis na maioria dos países e permite a 

comparabilidade nacional e internacional.”  
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Ele indica o seguinte: 

(A) a proporção de óbitos em pessoas com 50 anos 

ou mais no conjunto de todos os óbitos; 

(B) a mortalidade por causas relacionadas ao 

trauma; 

(C) a taxa da população que tem cobertura 

verdadeira por serviços médicos, seja público 

ou particular; 

(D) o número de óbitos em cada grupo etário 

dividido pelo número total de óbitos; 

(E) a divisão entre mortalidade infantil e materna. 

 

39. São 3 (três) os níveis de atenção à saúde no modelo 

do SUS. Sobre o nível secundário, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

(A) compreende a média complexidade; 

(B) resolve ao redor de 15% dos problemas de 

saúde; 

(C) inclui os centros de especialidades, mas não os 

hospitais; 

(D) inclui clínicas de realização de raio X, 

ultrassonografia e exames laboratoriais; 

(E) ter participação do sistema privado de saúde. 

 

40. Sobre o calendário básico de imunizações do 

Ministério da Saúde, assinale (V) se verdadeiro (V) 

ou (F) se falso: 

(   ) A BCG previne contra todas as formas de 

tuberculose. 

(   ) Vacina contra rotavírus pode ser aplicada em 

imunossuprimidos. 

(   ) A vacina oral contra poliomielite (Sabin) está 

contraindicada em imunossuprimidos. 

(   ) A vacina contra o meningococos C (conjugada) 

protege apenas contras as formas invasivas de 

doença causada por essa bactéria. 

(   ) A vacina contra a febre amarela é feita em 3 

doses, com intervalos semelhantes à da vacina 

contra hepatite B. 

 

      Assinale a sequência correta: 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 




