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         PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA 
AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

ESTADO DO PARANÁ 

EDITAL 082/2013 - GPQS/DGTES/AMS 
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO  

DO CARGO DE PROMOTOR DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO DOMICILIAR 
NA FUNÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOLOGIA EM SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO 

DOMICILIAR 

PROVA OBJETIVA - Data 14/07/2013 

 

Nome: ______________________________________________________ Inscrição: _______________ 

 

1) O número de acidentes de trabalho no Brasil apresentou uma redução de 7,2% entre 2008 e 
2010, caindo de 755.980 ocorrências para 701.496. No entanto, os transtornos mentais e 
comportamentais, que ocupam o terceiro lugar em quantidade de concessões de auxilio doença 
acidentários, não acompanharam essa tendência. De 2008 para 2009, o número de afastamentos 
do trabalho em decorrência de transtornos mentais e comportamentais subiu de 12.818 para 
13.478. Em 2010, esse número teve uma queda, passando a 12.150. No entanto, a concessão de 
auxílios doença em função de transtornos mentais e comportamentais voltou a subir em 2011, 
passando para 12.337 casos (Previdência em questão, nº 59 – Brasília, 16 à 29 de fevereiro de 
2012). Com relação a esse o assunto, assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) As patologias psiquiátricas muitas vezes se desenvolvem a partir do estresse ocupacional. 
b) O cumprimento de metas abusivas, muita cobrança, competitividade e a pressão no ambiente 

corporativo levam às alterações comportamentais. 
c) Classificado como F 60.2 no CID 10, o transtorno de personalidade dissocial responde por mais de 

50% dos afastamentos por transtorno mental. 
d) Uma das doenças que mais afastou trabalhadores, de acordo com esse levantamento, foi a 

depressão. 
e) Reações ao “stress” grave e transtornos de adaptação estão entre as três primeiras causas de 

afastamento dos trabalhadores 
 
2) De acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo, É VEDADO ao psicólogo: 

 
a) Analisar critica e historicamente a realidade política, econômica, social e cultural. 
b) Rejeitar situações em que a Psicologia esteja sendo aviltada. 
c) Contribuir para o desenvolvimento da Psicologia como campo científico de conhecimento e de 

prática. 
d) Realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou apresentar resultados de serviços psicológicos 

em meios de comunicação. 
e) Considerar as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre as 

suas atividades profissionais 
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3) Conforme Art. 21 do Código de Ética Profissional do Psicólogo, as transgressões dos preceitos 
desse Código constituem infração disciplinar com aplicação das seguintes penalidades na forma 
dos dispositivos legais ou regimentais: 
 
a) Advertência, suspensão e cassação do exercício profissional. 
b) Advertência, multa e suspensão. 
c) Advertência, multa e censura pública. 
d) Multa, censura pública e cassação do exercício profissional. 
e) Advertência, multa, censura pública, suspensão e cassação do exercício profissional 

 
4) Seguindo determinação do Código de Ética Profissional do Psicólogo, assinale a alternativa 

correta. 
 
a) Art. 12 – Nos documentos que embasam as atividades em equipe multiprofissional, o psicólogo 

registrará integralmente todas as informações sobre o paciente sendo assim necessário para o 
cumprimento dos objetivos do trabalho. 

b) Art. 13 – No atendimento à criança, ao adolescente ou ao interdito, os responsáveis devem ter 
conhecimento de "tudo" o que ocorre com o paciente e cabe ao psicólogo passar aos responsáveis 
as informações das sessões integralmente para se promoverem medidas em benefício do indivíduo 
atendido. 

c) Art. 15 – Em caso de interrupção do trabalho do psicólogo, por quaisquer motivos, ele não será 
responsável pelo destino de seus arquivos confidenciais. 

d) Art. 18 – Cabe ao psicólogo divulgar, ceder, emprestar e disponibilizar instrumentos e técnicas 
psicológicas que permitam ou facilitem o entendimento dos leigos. 

e) Art. 19 – O psicólogo, ao participar de atividades em veículos de comunicação, zelará para que as 
informações prestadas disseminem o conhecimento a respeito das atribuições, da base científica e 
do papel social da profissão. 

 
5) De acordo com a Lei 10.216/2001, criada para proteção dos direitos das pessoas portadoras de 

transtornos mentais, o parágrafo único do Art. 6º considera “três” os tipos de internação 
psiquiátrica: internação voluntária, internação involuntária e internação compulsória. De 
acordo com essa descrição, assinale a afirmação correta: 
 
a) Na internação compulsória, seu término dar-se-á por solicitação escrita apenas do paciente.  
b) A internação voluntária deverá ser comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável 

técnico do estabelecimento no qual tenha ocorrido, no prazo de setenta e duas horas, devendo ser 
esse mesmo procedimento adotado quando da respectiva alta. 

c) O término da internação voluntária dar-se-á somente por solicitação escrita do familiar, ou 
responsável legal, ou quando estabelecido pelo especialista responsável pelo tratamento. 

d) A internação compulsória é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo juiz 
competente, que levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à 
salvaguarda do paciente dos demais internados e funcionários. 

e) Na internação involuntária, o paciente deve assinar, no momento da admissão, uma declaração 
para que se possa dar início a esse regime de tratamento. 

 
6) De acordo com a Lei 10.216/2001, Art.2º, “nos atendimentos em saúde mental, de qualquer 

natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos 
direitos enumerados no parágrafo único desse artigo”. Conforme artigo, assinale a alternativa 
correta. 
 
a) Para sua segurança, o paciente não deve ter acesso aos meios de comunicação disponíveis. 
b) O paciente deve ter a garantia de sigilo nas informações prestadas sobre sua condição. 
c) Devido sua incapacitação, o paciente não deve receber informações a respeito de sua doença 

sendo estas informações passadas somente aos seus familiares. 
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d) A pessoa deve ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios possíveis e mais invasivos. 
e) A pessoa deve ser tratada preferencialmente em hospitais psiquiátricos.  

 
7) De acordo com a resolução 010/00 do Conselho de Psicologia, Art. 1º, “A Psicoterapia é prática 

do psicólogo por se constituir, técnica e conceitualmente, um processo científico de 
compreensão, análise e intervenção que se realiza através da aplicação sistematizada e 
controlada de métodos e técnicas psicológicas reconhecidos pela ciência, pela prática e pela 
ética profissional, promovendo a saúde mental e propiciando condições para o enfrentamento 
de conflitos e/ou transtornos psíquicos de indivíduos ou grupos”. Relacione as Psicoterapias 
relacionadas na primeira coluna com as definições da segunda coluna. 
 
( ) Psicodinâmica I. Explica os problemas psíquicos com base em 

conflitos inconscientes originados na infância e 
seu objetivo é a superação de tais conflitos.  
Para isso, procura compreender o presente a 
partir do passado e trabalha com métodos 
interpretativos. Objetos de interpretação podem 
ser as livres associações, os fenômenos 
transferenciais, os atos falhos e os sonhos. 

 

   

( ) Analítico funcional II. Explica os transtornos mentais baseando na 
história de aprendizado do indivíduo e nas 
interações dele com seu meio, e têm por 
objetivo o restabelecimento das competências 
do paciente de controlar seu comportamento e 
de influenciar suas emoções e percepções. 

 
( ) Breve III. Parte do principio que todo ser humano possui 

em si uma força interna que, se não for 
impedida por influência externa, o conduz a 
plena realização. Explica assim os transtornos 
psíquicos como fruto da incongruência entre a 
autoimagem e a experiência pessoal e buscam 
fomentar as forças de autorrealização do 
indivíduo. 

 
( ) Humanista IV. Tem como especificidade a ênfase no trabalho 

com um foco e a maioria dos autores trabalha 
com limite de tempo definido logo de inicio ou 
depois de algumas sessões. 

 
( ) Cognitivo Comportamental V. Pontua que o cliente se comporta em relação ao 

terapeuta semelhantemente ao modo como se 
comporta com outras pessoas significativas em 
sua vida de modo que o terapeuta fornecendo 
os estímulos necessários para uma resposta 
mais adequada na relação com o outro leve o 
paciente a generalizar essa relação para outros 
contextos. 

 
Assinale a alternativa que contenha a sequência numérica correta, de cima para baixo. 
 
a) I, V, IV, III, II 
b) I, V, IV, II, III 
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c) II, I, IV, III, V 
d) I, IV, III, II, V 
e) III, V, I, IV, II 

 
8) Conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente, Art. 233, “submeter à criança ou 

adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância à tortura resulta em pena de reclusão de 
um a cinco anos”, e no caso de lesão corporal grave de acordo com o mesmo, resulta em: 
 
a) Pena de reclusão de dois a oito anos. 
b) Pena de reclusão de quatro a dez anos. 
c) Pena de reclusão de quatro a doze anos. 
d) Pena de reclusão de oito a dezesseis anos. 
e) Pena de reclusão de quinze a trinta anos. 

 
9) “O uso de drogas é uma realidade em muitos países e está relacionado a um conjunto de fatores 

culturais, históricos, econômicos e sociais. A questão exige uma abordagem abrangente, que 
considere sua complexidade e a realização de ações articuladas, contemplando a prevenção do 
uso, o enfrentamento do tráfico de drogas e, sobretudo, o cuidado ao usuário” 
(www.brasil.gov.br/enfrentandoocrack). Considerando a necessidade de conhecimento sobre o 
assunto, analise as assertivas a seguir e assinale V para a (s) verdadeira (s) e F para a (s) falsa 
(s). 
 
( ) O crack provoca lesão no cérebro causando perda de função de neurônios. 

 
( ) Apesar de ocasionar oscilação de humor, baixo limite para frustração e dificuldade de 

ter relacionamentos afetivos, o crack não resulta em deficiências de memória. 
 

( ) O tratamento ao paciente permite reverter totalmente os danos causados independente do 
tempo da administração do crack por parte do usuário. 
 

( ) Em razão da ação no cérebro, quadros psiquiátricos mais graves também podem ocorrer 
como psicoses, paranóia, alucinações e delírios. 
 

( ) A liberação de dopamina faz o usuário de crack ficar em estado de letargia 
 

 
Assinale a alternativa que contenha a sequência correta, de cima para baixo: 

 
a) F F V F V 
b) V V F V F 
c) V F F F V 
d) V F F V F 
e) V V F F F 

 
10) “Os neurotransmissores bioquímicos, no cérebro e no sistema nervoso, que carregam as 

mensagens de um neurônio para o outro são foco da atenção dos psicopatologistas. Essas 
substâncias químicas foram descobertas somente nas últimas décadas, e somente nos últimos 
anos desenvolveram-se procedimentos mais sofisticados de estudá-las. Recentemente, 
identificaram substâncias que desempenham papéis importantes em vários transtornos 
psicológicos, sendo que quase todas as terapias com drogas funcionam aumentando ou 
diminuindo o fluxo de neurotransmissores específicos” (BARLOW, H. – Psicopatologia, uma 
abordagem integrada). Analise as assertivas a seguir e assinale V, para as verdadeiras, e F, 
para as falsas. 
 
( ) Acredita-se que a serotonina influencie uma grande parcela do nosso comportamento, 

particularmente à maneira como processamos as informações. 
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( ) Com o nome de 5HT, a dopamina controla a estimulação e os níveis do controle motor. 

 
( ) A encefalina modula a dor e reduz o estresse podendo estar envolvida nos mecanismos 

de dependência química. 
 

( ) O glutamato é um neurotransmissor inibitório do sistema nervoso, presente somente em 
seres humanos. 
 

( ) Noradrenalina, também chamada de noraepinefrina é uma das monoaminas que mais 
influenciam o humor, a ansiedade, o sono e a alimentação. 
 

 
Assinale a alternativa que contenha a sequência correta, de cima para baixo. 

 
a) V F V V F 
b) F F F V V 
c) V F V F V 
d) F V F V F 
e) V F V F F 

 
11) Saber como funciona o sistema nervoso e mais especificamente o cérebro é fundamental para 

compreendermos o nosso comportamento, as emoções e os processos cognitivos. Analise as 
assertivas a seguir e assinale V, para as verdadeiras, e F, para as falsas. 
 
( ) O lobo frontal é um dos cinco lobos do cérebro humano e está ligado diretamente à 

audição e ao processamento avançado da visão. 
 

( ) O cerebelo é responsável pela manutenção do equilíbrio, pelos movimentos voluntários, 
pelo controle de tônus muscular bem como pela aprendizagem motora. 
 

( ) O tálamo funciona como centro de regulação do comportamento, através de circuitos de 
integração dos sinais que recebe, e julga-se que algumas das sensações menos 
elaboradas que o indivíduo experimenta têm aí a sua origem. 
 

( ) Os gânglios de base são um grupo de núcleos no cérebro desconectados do córtex 
cerebral e associados estritamente ao controle motor. 
 

( ) O sistema límbico é a unidade responsável pelas emoções e comportamentos sociais 
necessários à sobrevivência de todos os mamíferos, interferindo positiva ou 
negativamente no funcionamento visceral e na regulamentação metabólica de todo o 
organismo. 
 

 
Assinale a alternativa que contenha a sequência correta, de cima para baixo. 

 
a) V V F F V 
b) F V V F V 
c) V V F F F 
d) F F V V F 
e) F F V F V 

 
12) Personalidade é um tema complexo. Conceituá-la de modo útil e compreensivo é uma difícil 

tarefa para os estudiosos do assunto. Sendo assim, é preciso considerar alguns itens 
fundamentais. Considerando o enfoque psicodinâmico, analise as assertivas a seguir e assinale 
V, para as verdadeiras, e F, para as falsas. 

 
( ) A personalidade é a resultante psicofísica da interação da hereditariedade com o meio, 
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manifestada através do comportamento, cujas características são peculiares a cada 
pessoa. 
 

( ) A personalidade pode ser considerada como uma simples soma de funções vitais que 
independe do genótipo de cada indivíduo. 
 

( ) Caráter é o conjunto de formas comportamentais mais elaboradas e determinadas pelas 
influências ambientais, sociais e culturais que o indivíduo usa para adaptar-se ao meio. 
 

( ) O desenvolvimento da personalidade jamais deverá ser associado ao desenvolvimento 
físico do indivíduo e sim a sua capacidade psíquica. 
 

( ) Temperamento é a tendência herdada do indivíduo para reagir ao meio de maneira 
peculiar. 
 

Assinale a alternativa que contenha a sequência correta, de cima para baixo. 
 
a) V V F F V 
b) V F V F F 
c) V F V F V 
d) F V F V F 
e) V F F V V 

 
13) Numerosas teorias têm sido elaboradas buscando linhas diretivas para o estudo do 

desenvolvimento da personalidade. Entre elas a teoria psicodinâmica é de fundamental 
importância na compreensão da conduta humana. Portanto, de acordo com a psicodinâmica, 
analise as assertivas a seguir e assinale V, para as verdadeiras, e F, para as falsas. 

 
( ) A fase oral corresponde ao primeiro ano de vida. 

 
( ) Os sete primeiros anos de vida são decisivos na formação da personalidade. 

 
( ) A fase anal está compreendida do segundo ao sétimo ano de vida. 

 
( ) Os cinco primeiros anos de vida são decisivos na formação da personalidade. 

 
( ) A fase fálica corresponde ao período que vai dos três aos cinco anos de idade. 

 
Assinale a alternativa que contenha a sequência correta, de cima para baixo. 

 
a) V F F V V 
b) F F V V V 
c) V F F V F 
d) V F V F V 
e) F V F V V 

 
14) O estudo do desenvolvimento do ser humano constitui uma área do conhecimento da psicologia 

cujas proposições nucleares concentram-se no esforço de compreender o homem em todos os 
seus aspectos, englobando fases desde o nascimento até o seu mais completo grau de 
maturidade e estabilidade. Varias teorias vêm sendo formuladas nesse sentido e uma delas é a 
de Jean Piaget. De acordo com Piaget, o desenvolvimento humano se dá por estágios dentro do 
processo evolutivo. Assinale a alternativa correta, seguindo a ordem evolutiva de acordo com 
Piaget. 
 
a) Motor, concreto e formal. 
b) Sensório motor, pré-operatório, operações concretas e operações formais. 

www.pciconcursos.com.br
 




 7

c) Sensório motor, operatório e concreto. 
d) Operatório formal, concreto e pós-operatório. 
e) Sensório concreto, operatório e pós-operatório. 

 
15) Com base no texto a seguir, analise as assertivas abaixo – retiradas do DSM IV – Manual 

Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais – e assinale V, para as verdadeiras, e F, para 
as falsas. 

 
Resolução CFP nº 015/96, de 13 de dezembro de 1996. Ementa: Institui e regulamenta a 
Concessão de Atestado Psicológico para tratamento de saúde por problemas psicológicos. O 
Conselho Federal de Psicologia, no uso de suas atribuições legais e regimentais: 
CONSIDERANDO que o parágrafo 1° do artigo 13 da Lei n° 4.1 19 de 27 de agosto de 1962 
estabelece que é função do psicólogo a elaboração de diagnóstico psicológico; RESOLVE: Art. 
1º É atribuição do PSICÓLOGO a emissão de atestado psicológico circunscrito às suas 
atribuições profissionais e com fundamento no diagnóstico psicológico produzido. Parágrafo 
único - Fica facultado ao psicólogo o uso do Código Internacional de Doenças - CID, ou outros 
Códigos de diagnóstico, cientifica e socialmente reconhecidos, como fonte para enquadramento 
de diagnóstico.  
 
( ) A característica essencial do Transtorno Depressivo Maior é um curso clínico 

caracterizado por apenas um episódio depressivo maior, com histórico de episódios 
maníacos, mistos e hipomaníacos. 
 

( ) Um dos critérios para diagnóstico de bulimia nervosa é a ocorrência de episódios 
recorrentes de compulsão periódica. Um episódio de compulsão periódica é 
caracterizado pelos seguintes aspectos: 1) ingestão, em um período limitado de tempo 
(por exemplo, dentro de um período de duas horas) de uma quantidade de alimentos 
definitivamente maior do que a maioria das pessoas consumiria durante um período 
similar e sob circunstâncias similares; 2) um sentimento de falta de controle sobre o 
comportamento alimentar durante o episódio (por exemplo, um sentimento de 
incapacidade de parar de comer ou de controlar o que ou quanto está comendo). 
 

( ) A Esquizofrenia tem sintomas característicos, dois ou mais dos seguintes, cada qual 
presente por uma porção significativa de tempo durante o período de um mês (ou menos, 
se tratados com sucesso): delírios, alucinações, discurso desorganizado, comportamento 
amplamente desorganizado ou catatônico e sintomas negativos, isto é, embotamento 
afetivo, alogia ou avolição. 
 

( ) O Autismo tem como um dos critérios para diagnóstico, atrasos ou funcionamento 
anormal em pelo menos uma das seguintes áreas, com início após os três anos de idade:  
(1) linguagem para fins de comunicação social, ou (2) jogos imaginativos ou simbólicos. 
 

( ) A característica essencial da Fobia Social é um medo acentuado e persistente de 
situações sociais ou de desempenho nas quais o indivíduo poderia sentir embaraço 
(Critério A). A exposição à situação social ou de desempenho provoca, quase que 
invariavelmente, uma resposta imediata de ansiedade (Critério B). Essa resposta pode 
assumir a forma de um Ataque de Pânico ligado à situação ou predisposto pela situação. 
 

Assinale a alternativa que contenha a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V V V F F 
b) F V F F V 
c) F F V F F 
d) V F V F V 
e) F V V F V 
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16) Considerando a Portaria nº. 154/GM, de 24 de janeiro de 2008, que cria os Núcleos de Apoio à 
Saúde da Família – NASF, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
a) A responsabilização compartilhada entre as equipes Saúde da Família e a equipe do NASF na 

comunidade prevê a revisão da prática do encaminhamento com base nos processos de referência 
e contrarreferência, ampliando-a para um processo de acompanhamento longitudinal de 
responsabilidade da equipe de Atenção Básica/Saúde da Família, atuando no fortalecimento de 
seus atributos e no papel de coordenação do cuidado no SUS. 

b) Os NASF constituem-se em porta de entrada do sistema e devem atuar de forma integrada à rede 
de serviços de saúde, a partir das demandas identificadas no trabalho conjunto com as equipes 
Saúde da Família. 

c) Os NASF devem buscar instituir a plena integralidade do cuidado físico e mental aos usuários do 
SUS por intermédio da qualificação e complementaridade do trabalho das Equipes Saúde da 
Família – ESF. 

d) Os NASF devem funcionar em horário de trabalho coincidente com o das equipes de Saúde da 
Família, e que a carga horária dos profissionais do NASF considerados para repasse de recursos 
federais seja de, no mínimo, 40 (quarenta) horas semanais. 

e) Estabelecer que os Núcleos de Apoio à Saúde da Família – NASF constituídos por equipes 
compostas por profissionais de diferentes áreas de conhecimento, atuem em parceria com os 
profissionais das Equipes Saúde da Família – ESF, compartilhando as práticas em saúde nos 
territórios sob responsabilidade das ESF, atuando diretamente no apoio às equipes e na unidade na 
qual o NASF está cadastrado. 

 
17) Com relação ao processo de trabalho de forma geral do NASF, analise as afirmativas a seguir e 

assinale a alternativa correta. 
 

I. Atua como o centro de comunicação entre os diversos pontos de atenção, responsabilizando-
se pelo cuidado dos usuários por meio de uma relação horizontal, contínua e integrada, com o 
objetivo de produzir a gestão compartilhada da atenção integral. 

II. Os NASF por contar com equipe multiprofissional se constituem como serviços com unidades 
físicas independentes ou especiais, sendo referência para atendimento especializado. 

III. Os NASF são de livre acesso para atendimento individual ou coletivo, sendo regulados os 
casos mais específicos pelas equipes de atenção básica. 

IV. O NASF coordena o cuidado, elabora, acompanha e gere projetos terapêuticos singulares, 
bem como acompanha e organiza o fluxo dos usuários entre os pontos de atenção das Redes 
de Atenção à Saúde. 

V. Atua indiretamente no apoio às equipes e na unidade na qual o NASF está cadastrado. 
 

a) Nenhuma das afirmativas anteriores está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) As afirmativas I, II e V estão corretas. 
d) As afirmativas II, III e IV estão corretas.  
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
18) Segundo o dicionário de língua portuguesa Michaelis, 2013, Sinergia pode ser entendido como a 

simultaneidade de forças que cooperam entre si. Nesse sentido, no tocante ao processo de 
trabalho do NASF e da Equipe Saúde da Família, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
a) Na relação entre gestor, equipe de saúde da família e equipe do NASF, deve imperar a 

flexibilidade, tanto para os critérios como para as próprias atividades do apoiador, ou seja, tudo 
isso deve ser considerado de forma dinâmica e sempre sujeita a reavaliação e reprogramação. 

b) Um aspecto-chave no processo de trabalho do NASF, por se tratar de equipe multiprofissional é o 
de ser responsável por elaborar plano terapêutico aos usuários independente se ordenados pela 
equipe saúde da família. 
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c) A rigor, as equipes do NASF terão dois tipos de responsabilidades: sobre a população e sobre a 
equipe de saúde da família.  

d) O desempenho do NASF deverá ser avaliado não só por indicadores de resultado para a 
população, mas também por indicadores de resultado da sua ação na equipe. 

e) O NASF deve realizar ações multiprofissionais e transdisciplinares, desenvolvendo a 
responsabilidade compartilhada.  

 
19) São ações de responsabilidade de todos os profissionais que compõem os NASF, EXCETO: 
 

a) Identificar, em conjunto com as Equipes Saúde da Família e a comunidade, as atividades, as ações 
e as práticas a serem adotadas em cada uma das áreas cobertas. 

b) Desenvolver coletivamente, com vistas à intersetorialidade, ações que se integrem a outras 
políticas sociais, como: educação, esporte, cultura, trabalho, lazer, entre outras. 

c) Acolher os usuários e humanizar a atenção, visto que esta é uma atribuição exclusiva das Equipes 
Saúde da Família que são a porta de entrada do usuário no sistema, portanto, responsáveis pelo 
acolhimento do usuário. 

d) Promover a gestão integrada e a participação dos usuários nas decisões, por meio de organização 
participativa com os Conselhos Locais e/ou Municipais de Saúde.  

e) Identificar, em conjunto com as ESF e a comunidade, o público prioritário em cada uma das 
ações.  

 
20) “Matriciar é realizar intervenções coletivas, discussões conjuntas, atendimentos 

compartilhados, articulações intersetoriais. Essa é a base, o alicerce da nossa prática” 
(Henriette Mourão- Psicóloga). 
 
Seguindo o pressuposto dessa afirmação sobre matriciamento, assinale a alternativa correta 
sobre o papel do psicólogo do NASF na Assistência materno-infantil: 
 

I. Realizar, conjuntamente com as equipes de Saúde da Família (equipes de SF), a articulação 
com as equipes dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e outros serviços da rede de 
saúde mental, além de outras entidades e instituições como conselhos tutelares, Centro de 
Referência da Assistência Social (CRAS), conselhos de direitos etc., para um trabalho 
integrado nos casos necessários. 

II. Auxiliar os profissionais das equipes quanto à compreensão dos aspectos psicológicos 
(emoções, afetos, relações) relacionados a períodos de crise no ciclo de vida como 
adolescência, gestação, nascimento, menopausa, adoecimento, envelhecimento, morte e 
outros.  

III. Capacitar as equipes de SF a identificar sinais, sintomas e comportamentos que apontam para 
possíveis problemas emocionais de interação e comunicação na gestação, na relação 
mãe/bebê e entre os cuidadores e a criança até cinco anos, além de auxiliar a intervenção em 
saúde mental por meio de discussão de casos, orientações, consulta conjunta, entre outros. 

IV. Apoiar as equipes de SF na identificação e na construção de intervenções preventivas para 
situações no território que possam favorecer o desenvolvimento de adoecimento psíquico, tais 
como: violência doméstica e/ou urbana, desastres naturais, imigração.  

V. Diagnosticar, tratar/controlar as intercorrências clínicas na gestação e/ou doenças crônicas, 
além de definir os indicadores prioritários para avaliar as ações de atenção à saúde da mulher 
na gestação, assim como pactuar as metas com as equipes de SF. 
 

a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Somente a afirmativa V está incorreta. 
c) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
e) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas. 
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21) O Ministério da Saúde definiu o “Pacto pela Vida” como um conjunto de compromissos 
sanitários objetivando o enfrentamento das situações de saúde de maior impacto na morbi-
mortalidade da população brasileira. Dessa forma foi elencada uma série de compromissos 
pelos gestores nas três esferas de governo. Assim, assinale abaixo as áreas que foram 
priorizadas. 
 

I. Atenção à Saúde do Idoso e às Pessoas com Deficiência. 
II. Redução da Mortalidade Infantil e Materna e Controle do Câncer de Colo de Útero e de 

Mama. 
III. Tratamento das Infecções Respiratórias Agudas (IRA) e Crônicas (DPOCs e outras). 
IV. Saúde do Trabalhador e Saúde do Homem. 
V. Saúde Mental e Doenças Infecto-Parasitárias. 

 
a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.   
b) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas. 
d) Apenas a afirmativa III está incorreta. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
22) Considerando o Programa Nacional de Controle do Tabagismo, assinale a alternativa correta. 
 

a) A abordagem breve/mínima (PAAP), que consiste em perguntar e avaliar, aconselhar e preparar o 
fumante para que deixe de fumar, deve ser realizada obrigatoriamente por profissional capacitado 
na terapia cognitivo comportamental.  

b) O método eficaz para cessação de fumar, preconizado pelo Programa de Controle do Tabagismo, 
está pautado na abordagem sistêmica familiar. 

c) A ocorrência de uma recaída é critério de exclusão do participante do grupo de controle do 
tabagismo. 

d) O grau de dependência de nicotina do paciente pode ser avaliado através do teste de Fagerström.  
e) Quanto maior for o tempo dedicado em cada abordagem do fumante, maior a taxa de cessação, 

havendo, a partir de um tempo total de abordagem de 90 minutos, aumento adicional da taxa de 
abstinência. 

 
23) Com relação às atitudes básicas da Terapia Comunitária, analise as afirmativas abaixo e 

assinale a alternativa correta:  
 

I. Atendimento à população adscrita. 
II. Acolhimento respeitoso. 

III. Triagem prévia. 
IV. Formação de vínculos. 
V. Empoderamento das pessoas. 

 
a) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
b) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas. 
e) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas. 
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24) O Projeto Terapêutico Singular (PTS) a princípio foi bastante desenvolvido na atenção à saúde 
mental, sendo caracterizado por um conjunto de propostas de condutas terapêuticas 
articuladas, para um sujeito individual ou coletivo. Em vista disso, analise as afirmativas a 
seguir e assinale a alternativa correta. 
 

I. Usuários ou famílias em situações mais graves ou difíceis são os casos mais indicados para o 
PTS. 

II. Deve coordenar o PTS o profissional que tiver maior conhecimento clínico sobre aquele caso.  
III. O ideal é que seja realizado um único encontro onde a equipe traga o problema e saia com as 

possíveis soluções.  
IV. Para o PTS é importante uma certa crença de que a pessoa tem grande poder de mudar a sua 

relação com a vida e com a própria doença. 
V. Definição de metas é a última fase de um PTS, onde a equipe divide as responsabilidades de 

cada membro e faz as propostas de curto, médio e longo prazo. 
 

a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Todas as afirmativas estão incorretas. 
c) Somente as afirmativas I e IV estão corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e V estão corretas. 
e) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 

 
25) “Uma história clínica mais completa, sem filtros, tem uma função terapêutica em si mesma, na 

medida em que situa os sintomas na vida do Sujeito e dá a ele a possibilidade de falar, o que 
implica algum grau de análise sobre a própria situação. Além disso, esta anamnese permite que 
os profissionais reconheçam as singularidades do Sujeito e os limites das classificações 
diagnósticas”.  
 
Analise as alternativas a seguir e assinale aquela que contém a denominação da anamnese 
acima descrita e a ação atribuída ao NASF. 
 
a) Anamnese psi direcionada – Projeto Terapêutico Singular e Equipe matricial. 
b)  Anamnese ampliada – Clínica ampliada e Projeto Terapêutico Singular. 
c) Anamnese clínica intervencionista – Equipe de referência e clínica ampliada. 
d) Anamnese ampliada – Equipe de referência e Projeto Terapêutico Singular. 
e) Anamnese psi direcionada – Clínica ampliada e Projeto Terapêutico Singular. 

 
26) Você é o psicólogo mais novo contratado para atuar no NASF, no município de Londrina. 

Dentre às Unidades Básicas de Saúde (UBS) onde irá atuar, uma delas chama atenção pelo 
relato dos agentes comunitários de saúde e demais profissionais da Equipe de Saúde da Família 
(ESF): 
 
“A maioria” da população masculina acima de 15 anos da área de abrangência da Unidade 
Básica de Saúde faz uso abusivo de álcool, além do envolvimento direto ou indireto com o 
tráfico de drogas, uso e abuso de drogas ilícitas. 
 
Pensando em Projeto de Saúde para esse território (PST), na área da saúde mental, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa que contenha a sequência correta para que este 
projeto tenha êxito: 

 
I. Definir objetivos da equipe de saúde e estabelecer ações efetivas para alcançá-los. 

II. Compreender o processo histórico e social singular do território.  
III. Identificar atores sociais importantes para o projeto. 
IV. Identificar área e/ou população vulnerável ou em risco. 
V. Justificar a priorização da área e/ou população. 
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a) I – II – III – IV – V       
b) II – I – IV – V – III  
c) IV – III – V – II – I   
d) IV – V – II – III – I  
e) V – II – III – I – IV  

 
27) Considerando a Política Nacional de Saúde Mental e a organização dos serviços de saúde de 

Londrina, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
a) Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são os responsáveis pela organização da demanda e 

da rede de cuidados em saúde mental com enfoque comunitário; territorial; com atividades de 
inserção social e reabilitadoras em regime intensivo; semi-intensivo e não intensivo. 

b) Dentre as atividades assistenciais prestadas ao paciente no CAPS III estão as visitas e 
atendimentos domiciliares. 

c) Serviços Hospitalares de Referência para Álcool e outras Drogas (SHRad) têm por objetivos fazer 
o atendimento de casos de urgência/emergência relacionados a álcool e outras drogas (Síndrome 
de Abstinência Alcoólica, overdose etc.) e a redução de internações de alcoolistas e dependentes 
de outras drogas em hospitais psiquiátricos.  

d) O Programa “De Volta para Casa” tem por objetivo garantir a assistência, o acompanhamento e a 
integração social, fora da unidade hospitalar, de pessoas acometidas por hanseníase e de 
transtornos mentais com história de longa internação psiquiátrica (2 anos ou mais de internação 
ininterruptos). Nesse caso a pessoa pode receber um auxílio de ½ (meio) salário mínimo por até 60 
meses até a alta. 

e) A rede de saúde mental deve funcionar de forma articulada com os vários serviços que prestam 
atendimento a transtornos mentais, como as UBS, os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), os 
Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), leitos em hospitais gerais, ambulatórios, bem como 
com Programa de Volta para Casa.  
 

28) Segundo os Estágios de prontidão para mudança de Prochaska e Di Clemente em relação ao 
uso abusivo do álcool, analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa correta. 
 

I. O Período de Pré-contemplação é aquele que a pessoa não enxerga motivos para mudar seu 
padrão de consumo de álcool. O psicólogo não poderá ajudá-lo uma vez que ele não se vê 
com necessidade para isso, devendo encaminhá-lo para outros profissionais da Equipe da 
Saúde da Família. 

II. Contemplação: posição marcada pela ambivalência, ou seja, a pessoa ainda não está 
convencida da necessidade de se tratar.  Embora o psicólogo não possa atuar muito, deverá 
agendar um retorno próximo e solicitar auxílio da família. 

III. Determinação: o indivíduo já percebeu que necessita mudar o padrão de uso do álcool, mas 
tem dificuldade de tomar alguma medida prática nesse sentido. Nesse caso, o psicólogo 
deverá fornecer opções de estratégia para o paciente e ajudar na execução. 

IV. Manutenção: o paciente já modificou seu hábito de beber, porém a recaída é uma ameaça.  
Nessa fase, o psicólogo poderá enfatizar os ganhos com a mudança e utilizar estratégias de 
prevenção de recaída. 

V. Recaída: por algum motivo, o paciente voltou a beber.  Aqui o psicólogo deverá esclarecer 
que a recaída faz parte do processo de cura e que, em geral, o paciente volta a percorrer as 
etapas de melhora de maneira mais rápida e menos sofrida. 
 

a) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
b) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas. 
d) Somente as afirmativas III, IV e V estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 
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29) O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado pela Constituição Federal e regulamentado 
pelas Leis nº 8.080/90 e nº 8.142/90 com a finalidade de alterar a situação de desigualdade na 
assistência à saúde da população, tornando obrigatório o atendimento público a qualquer 
cidadão, sendo proibidas cobranças de dinheiro sob qualquer pretexto. De acordo com a 
Constituição Federal promulgada em 1988, analise as afirmativas a seguir: 

 
I. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal 
e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

II. As instituições privadas poderão participar de forma complementar do Sistema Único de 
Saúde, segundo diretrizes deste, mediante contrato de direito público ou convênio, tendo 
preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

III. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com 
prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e 
participação da comunidade. 

IV. O Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, 
da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes. 

V. Não compete ao Sistema Único de Saúde: participar da produção de medicamentos, 
equipamentos, hemoderivados e outros insumos; ordenar a formação de recursos humanos na 
área de saúde; participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento 
básico e colaborar na proteção do meio ambiente. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas. 
b) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.  
c) Somente as afirmativas I, II, III e IV são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, III, IV e V são corretas. 
e) As afirmativas I, II, III, IV e V são corretas.  

 
30) De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, NÃO se constitui como objetivo ou atribuição do 

Sistema Único de Saúde (SUS):  
 

a) A identificação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde. 
b) A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 

com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 
c) A execução de ações como as de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica e de saúde do 

trabalhador. 
d) A manutenção do sigilo das informações de saúde obtidas por meio das notificações. 
e) A participação na execução de ações de saneamento básico. 

 
31) A Lei Complementar nº 141 dispõe sobre os valores mínimos a serem aplicados anualmente 

pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios em ações e serviços públicos de saúde. 
Estabelece os critérios de rateio dos recursos de transferências para a saúde e as normas de 
fiscalização, avaliação e controle das despesas com saúde nas três esferas de governo. Com base 
na Lei Complementar nº 141, analise as afirmativas a seguir:  

 
I. Os recursos da União são repassados ao Fundo Nacional de Saúde e às demais unidades 

orçamentárias que compõem o órgão Ministério da Saúde, para serem aplicados em ações e 
serviços públicos de saúde. 

II. Os Municípios aplicarão anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 10% 
(dez) da arrecadação dos impostos. 
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III. Os Estados aplicarão anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo, 23% 
(vinte e três) da arrecadação dos impostos, deduzidas as parcelas que forem transferidas aos 
respectivos Municípios. 

IV. A União aplicará, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde o montante 
correspondente a 10% (dez) da arrecadação dos impostos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa I é correta. 
b) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
c) Somente as afirmativas I, II e III são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas. 
e) As afirmativas I, II, III e IV são corretas. 

 
32) Sobre os objetivos da Política Nacional de Promoção à Saúde, considere V (verdadeiro) ou F 

(falso) para as afirmativas a seguir:  
 

( ) Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos 
seus determinantes e condicionantes: modos de viver, condições de trabalho, habitação, 
ambiente, educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços essenciais. 

( ) Valorizar e otimizar os serviços especializados de saúde, os espaços de convivência e de 
produção de saúde para o desenvolvimento das ações de promoção da saúde. 

( ) Aumentar a autonomia e a co-responsabilidade de sujeitos e coletividades, inclusive o 
poder público, no cuidado integral à saúde e minimizar e extinguir as desigualdades de 
toda e qualquer ordem (étnica, racial, social, regional, de gênero, entre outras). 

( ) Favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e 
saudáveis. 

( ) Incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na média e alta 
complexidade. 

 
Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.  

 
a) F F V V V  
b) V F V V F  
c) V V F V F  
d) V V V V F  
e) V F V F F  

 
33) Julgue as afirmativas a seguir acerca do Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011. 

 
I. Este decreto regulamenta a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, para dispor sobre a 

organização do SUS, o planejamento da Rede de Atenção Básica, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa. 

II. Este decreto define Região de Saúde como espaço geográfico contínuo constituído por 
agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas, sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a execução de 
ações e serviços de saúde. 

III. Contrato Organizativo da Ação Pública da Saúde é um acordo firmado entre entes federativos 
com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e 
hierarquizada, com definição de responsabilidades, indicadores e metas de saúde, critérios de 
avaliação de desempenho, recursos financeiros que serão disponibilizados, forma de controle 
e fiscalização de sua execução e demais elementos necessários à implementação integrada das 
ações e serviços de saúde. 
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IV. Rede de Atenção à Saúde é um conjunto de ações e serviços de saúde distribuídos em níveis 
de complexidade crescente, em forma piramidal, sendo que a atenção básica fica na base da 
pirâmide e acima os níveis secundário e terciário respectivamente. 

V. São portas de entrada aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços:  de 
atenção primária, de atenção de urgência e emergência e de atenção psicossocial. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 
a) Somente as afirmativas I e II são corretas. 
b) Somente as afirmativas I e V são corretas. 
c) Somente as afirmativas II, III e V são corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II, III e IV são corretas. 
e) Somente as afirmativas I, II, III e V são corretas.   

 
34) Segundo a NOB-93, além das atribuições já definidas na lei de sua criação, NÃO compete ao 

Conselho Municipal de Saúde:  
 

a) Deliberar sobre o Plano Municipal de Saúde. 
b) Fiscalizar a gestão do Fundo Municipal de Saúde. 
c) Aprovar critérios de programação ambulatorial e hospitalar. 
d) Aprovar a programação físico-orçamentária. 
e) Representar o segmento a que pertencem, exercendo atividades consideradas de relevância 

pública, gerando a estes o direito a remuneração. 
 
35) No que se diz respeito à participação social no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa 

INCORRETA:  
 

a) A Constituição de 1988 incorporou as principais propostas da VIII Conferência, criando o Sistema 
Único Saúde (SUS). 

b) A participação da comunidade está prevista em lei, portanto representam os canais legais de 
controle social, garantindo a presença de representantes da população organizada nos processos de 
gestão da política de saúde. 

c) Os conselhos de saúde são órgãos de caráter permanente e deliberativo. 
d) As Conferências de Saúde devem se reunir em cada nível de governo, em espaço de tempos não 

superiores a 2 (dois) anos, com representantes dos vários segmentos sociais. 
e) Os conselhos de saúde devem controlar e fiscalizar a execução da política de saúde em sua esfera 

governamental, inclusive em seus aspectos econômicos e financeiros. 
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