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I. Nesta prova, você encontrará 06 (seis) páginas numeradas sequencialmente, contendo 50 (cinquenta) questões correspondentes

às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Raciocínio Lógico e Matemático (05 questões), Legislação Aplicada
à EBSERH (05 questões), Legislação Aplicada ao SUS (05 questões) e Conhecimentos Específicos (25 questões).

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique o

fiscal.
V. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de

respostas.
VI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2(duas) horas após seu início.
VII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do IBFC, no prazo recursal

contra gabarito.
VIII. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo no

próprio cartão de respostas.
IX. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
X. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser escrito

ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XI. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas no

caderno não serão levadas em consideração.
XII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.
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PORTUGUÊS
Para responder às questões de 1 a 3, leia o texto abaixo.

As raízes do racismoDrauzio Varella
Somos seres tribais que dividem o mundo em dois grupos:o "nosso" e o "deles". Esse é o início de um artigo sobre racismopublicado na revista "Science", como parte de uma seção sobreconflitos humanos, leitura que recomendo a todos.Tensões e suspeições intergrupais são responsáveis pelaviolência entre muçulmanos e hindus, católicos e protestantes,palestinos e judeus, brancos e negros, heterossexuais ehomossexuais, corintianos e palmeirenses.Num experimento clássico dos anos 1950, psicólogosamericanos levaram para um acampamento adolescentes quenão se conheciam.Ao descer do ônibus, cada participante recebeualeatoriamente uma camiseta de cor azul ou vermelha. A partirdesse momento, azuis e vermelhos faziam refeições em horáriosdiferentes, dormiam em alojamentos separados e formavamequipes adversárias em todas as brincadeiras e práticas esportivas.A observação precisou ser interrompida antes da dataprevista, por causa da violência na disputa de jogos e das brigasque irrompiam entre azuis e vermelhos.Nos anos que se seguiram, diversas experiênciassemelhantes, organizadas com desconhecidos reunidos de formaarbitrária, demonstraram que consideramos os membros de nossogrupo mais espertos, justos, inteligentes e honestos do que os "outros".Parte desse prejulgamento que fazemos "deles" éinconsciente. Você se assusta quando um adolescente negro seaproxima da janela do carro, antes de tomar consciência de queele é jovem e tem pele escura, porque o preconceito contra homensnegros tem raízes profundas.Nos últimos 40 anos, surgiu vasta literatura científica paraexplicar por que razão somos tão tribais. Que fatores em nossopassado evolutivo condicionaram a necessidade de armarcoligações que não encontram justificativa na civilização moderna?Por que tanta violência religiosa? Qual o sentido de corintianosse amarem e odiarem palmeirenses?Seres humanos são capazes de colaborar uns com osoutros numa escala desconhecida no reino animal, porque viverem grupo foi essencial à adaptação de nossa espécie. Agrupar-se foi a necessidade mais premente para escapar de predadores,obter alimentos e construir abrigos seguros para criar os filhos.A própria complexidade do cérebro humano evoluiu, pelomenos em parte, em resposta às solicitações da vida comunitária.Pertencer a um agrupamento social, no entanto, muitasvezes significou destruir outros. Quando grupos antagônicoscompetem por território e bens materiais, a habilidade para formarcoalizões confere vantagens logísticas capazes de assegurar maiorprobabilidade de sobrevivência aos descendentes dos vencedores.A contrapartida do altruísmo em relação aos "nossos" éa crueldade dirigida contra os "outros".Na violência intergrupal do passado remoto estão fincadasas raízes dos preconceitos atuais. As interações negativas entrenossos antepassados deram origem aos comportamentospreconceituosos de hoje, porque no tempo deles o contato comoutros povos era tormentoso e limitado.Foi com as navegações e a descoberta das Américas queindivíduos de etnias diversificadas foram obrigados a conviver,embora de forma nem sempre pacífica. Estaria nesse estranhamentoa origem das idiossincrasias contra negros e índios, por exemplo,povos fisicamente diferentes dos colonizadores brancos.Preconceito racial não é questão restrita ao racismo, fazparte de um fenômeno muito mais abrangente que varia de umacultura para outra e que se modifica com o passar do tempo. Emapenas uma geração, o apartheid norte-americano foi combatidoa ponto de um negro chegar à Presidência do país.O preconceito contra "eles" cai mais pesado sobre oshomens, porque eram do sexo masculino os guerreiros queatacavam nossos ancestrais. Na literatura, essa constataçãorecebeu o nome de hipótese do guerreiro masculino.A evolução moldou nosso medo de homens que pertencema outros grupos. Para nos defendermos deles, criamos fronteirasque agrupam alguns e separam outros em obediência a critériosde cor da pele, religião, nacionalidade, convicções políticas, dialetose até times de futebol.Demarcada a linha divisória entre "nós" e "eles",discriminamos os que estão do lado de lá. Às vezes com violência.

1) Considere as afirmações abaixo.I. O autor afirma que a ciência comprova que há,naturalmente, grupos superiores a outros e isso justifica oracismo.II. O autor afirma que apenas os homens tribais, não evoluídos,apresentam preconceito.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
2) Considere as afirmações abaixo.I. De acordo com o texto, o homem tem tendência a seagrupar, tendo como base sempre a cor da pele e ascaracterísticas físicas.II. O intuito da experiência científica dos psicólogos americanosna década de 1950 era obter dados que ajudassem adescrever o comportamento humano.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
3) Considere o período e as afirmações abaixo.Estaria nesse estranhamento a origem das idiossincrasiascontra negros e índios, por exemplo, povos fisicamentediferentes dos colonizadores brancos.I. O uso do futuro do pretérito do verbo “estar” indica falta decerteza quanto à origem do preconceito contra outros povos.II. O adjetivo “idiossincrasias” pode ser substituído, semalteração de sentido, por agressões.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
4) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.I. O médico atende _____ cinco anos naquela clínica.II. Devemos obedecer _____ regras do hospital.a) a – asb) a – àsc) há  – àsd) há – as
5) Considere as orações abaixo.I. É necessário calma.II. Conhecemos lugares o mais lindos possível.A concordância está correta ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
6) Considere as orações abaixo e assinale a alternativacorreta.I. O rápido garoto terminou o exercício.II. O garoto anda muito rápido.a) Em I e II, “rápido” é um advérbio.b) Em I e II, “rápido” é um adjetivo.c) Em I, “rápido” é advérbio e, em II, é adjetivo.d) Em I, “rápido” é adjetivo e, em II, é advérbio.
7) Considere o período e as afirmações abaixo.Os estudantes que praticam atividades físicas sempre sentem-se mais dispostos.I. Se a oração subordinada fosse colocada entre vírgulas,não haveria qualquer alteração de sentido.II. Deveria ter sido usada a próclise.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma



2 IBFC_122 - PSICÓLOGO - HOSPITALAR

8) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.I. Há um conflito, pois as ideias dele vão __________ minhas.II. O doutor não estava ___________ do caso.a) de encontro às – a parb) de encontro às – ao parc) ao encontro das – a pard) ao encontro das – ao par
9) Considere as orações abaixo.I. Prescreveu-se vários medicamentos.II. Trata-se de doenças graves.A concordância está correta ema) somente Ib) somente IIc) I e IId) nenhuma
10) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.I. Espera-se que o rapaz tenha bom ________.II. O paciente corre risco __________.a) censo – eminenteb) censo – iminentec) senso – eminented) senso – iminente

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO
11) Marcia recebeu seu salário e gastou       no mercado e um 

quinto do restante com vestuário, e ainda lhe sobrou dosalário R$ 1400,00. O salário que Marcia recebeu é igual a:a) Um valor menor que R$ 2.500,00b) R$ 2.800,00c) Um valor entre R$ 2.500,00 e R$ 2.750,00d) Um valor maior que R$ 2.800,00
12) Dois candidatos A e B disputaram um cargo numaempresa. Os funcionários da empresa poderiam votar nosdois ou em apenas um deles ou em nenhum deles. Oresultado foi o seguinte: 55% dos funcionários escolheramo candidato A, 75% escolheram o candidato B, 10% dosvotos foram em branco. Pode-se afirmar então que o totalde funcionários que escolheram somente um dentre osdois candidatos foi de:a) 50%b) 40%c) 90%d) 120%
13) Se o valor lógico de uma proposição p é verdadeiro e ovalor lógico de uma proposição q é falso então o valorlógico da proposição composta  [(p → q) v ~p ] ^ ~q é: a) Falso e verdadeirob) Verdadeiroc) Falsod) Inconclusivo
14) Seja a proposição p: Maria é estagiária e a proposição q:Marcos é estudante. A negação da frase “ Maria é estagiáriaou Marcos é estudante” é equivalente a:a) Maria não é estagiária ou Marcos não é estudante.b) Se Maria não é estagiária, então Marcos não é estudante.c) Maria não é estagiária, se e somente se, Marcos não éestudante.d) Maria não é estagiária e Marcos não é estudante.
15) Sejam as afirmações:I. Se o valor lógico de uma proposição p é falso e o valorlógico de uma proposição q é verdadeiro, então o valorlógico da conjunção entre p e q é verdadeiro.II. Se todo X é Y, então todo Y é X.III. Se uma proposição p implica numa proposição q, então aproposição q implica na proposição p.Pode-se afirmar que são verdadeiras:a) Todasb) Somente duas delasc) Somente uma delasd) Nenhuma

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH
16) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011,que autoriza o Poder Executivo a criar a empresa públicadenominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares– EBSERH, assinale a alternativa incorreta:

a) A EBSERH não é autorizada a patrocinar entidade fechadade previdência privada.
b) A integralização do capital social será realizada com recursosoriundos de dotações consignadas no orçamento da União,bem como pela incorporação de qualquer espécie de bense direitos suscetíveis de avaliação em dinheiro.
c) No desenvolvimento de suas atividades de assistência àsaúde, a EBSERH observará as orientações da PolíticaNacional de Saúde, de responsabilidade do Ministério daSaúde.
d) A EBSERH terá sede e foro em Brasília, Distrito Federal,e poderá manter escritórios, representações, dependênciase filiais em outras unidades da Federação.

17) Considerando a Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011,analise os itens abaixo e a seguir assinale a alternativacorreta:
I. É dispensada a licitação para a contratação da EBSERHpela administração pública para realizar atividadesrelacionadas ao seu objeto social.
II. O lucro líquido da EBSERH será reinvestido paraatendimento do objeto social da empresa, excetuadas asparcelas decorrentes da reserva legal e da reserva paracontingência.
III. Ficam as instituições públicas federais de ensino einstituições congêneres impedidas de ceder à EBSERH,no âmbito e durante a vigência de um contrato com estaempresa, quaisquer bens e direitos.
a) Apenas I e II estão corretos
b) I, II e III estão corretos.
c) Apenas II está correto.
d) Todas os itens mencionados são incorretos.

18) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileirade Serviços Hospitalares –EBSERH, assinale a alternativaincorreta:
a) Três membros indicados pelo Ministro de Estado daEducação farão parte do Conselho de Administração daEBSERH.
b) Fará parte do Conselho de Administração da EBSERH ummembro indicado pela Associação Nacional dos Dirigentesdas Instituições Federais de Ensino Superior, sendo reitorde universidade federal ou diretor de hospital universitáriofederal.
c) O prazo de gestão dos membros do Conselho deAdministração será de dois anos contados a partir da datade publicação do ato de nomeação, podendo serreconduzidos por igual período.
d) A Presidência do Conselho de Administração da EBSERHserá exercida por qualquer um de seus membros, medianteescolha pelo próprio Conselho.

19) Considerando o Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de2011, que aprovou o Estatuto Social da Empresa Brasileirade Serviços Hospitalares –EBSERH, assinale a alternativaincorreta:
a) A EBSERH será supervisionada pelo Ministério de Estadoda Educação.
b) Opinar sobre as linhas gerais das políticas, diretrizes eestratégias da EBSERH, orientando o Conselho deAdministração e a Diretoria Executiva no cumprimento desuas atribuições é atribuição do Conselho Fiscal daEBSERH.
c) A EBSERH será administrada por uma Diretoria Executiva,composta pelo Presidente e até seis Diretores, todosnomeados e destituíveis, a qualquer tempo.
d) O órgão de auditoria interna da EBSERH vincula-sediretamente ao Conselho de Administração.
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20) De acordo com o Regimento Interno da EBSERH, editar
normas necessárias ao funcionamento dos órgãos e
serviços da empresa, bem como aprovar a regulamentação
do quadro de pessoal de cada diretoria, é competência:
a) Do Conselho de Administração da EBSERH
b) Do Conselho Consultivo da EBSERH
c) Do presidente da EBSERH
d) Do Conselho Fiscal da EBSERH.

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) A notificação e investigação de casos de doenças e
agravos que constam da lista nacional de doenças de
notificação compulsória alimentam um dos sistemas de
informação em saúde do Brasil, denominado:
a) Sistema Nacional de Agravos de Notificação Compulsória

(SINASC).
b) Sistema Nacional de Morbidade e Mortalidade (SIM).
c) Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN).
d) Sistema de Informações Gerenciais de Doenças de

notificação compulsória (SIG-NC).

22) A lei 8080/1990 NÃO incluiu no campo de atuação do
Sistema Único de Saúde-SUS:
a) A participação na formulação da política e na execução de

ações de combate à fome e distribuição de renda.
b) A ordenação da formação de recursos humanos na área

de saúde.
c) A vigilância nutricional e orientação alimentar.
d) A colaboração na proteção do meio ambiente.

23) Sobre a Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da
Saúde, que define funcionamento dos conselhos de saúde,
assinale a alternativa incorreta:
a) A cada eleição, os segmentos de representações de

usuários, trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu
critério, promovem a renovação de, no mínimo, 50% de
suas entidades representativas.

b) Compete aos conselheiros examinar propostas e denúncias
de indícios de irregularidades, nas ações e aos serviços
de saúde.

c) O tempo de mandato dos conselheiros será definido pelas
respectivas representações.

d) O conselho de saúde terá poder de decisão sobre o seu
orçamento e não será mais apenas o gerenciador de suas
verbas.

24) Segundo o Decreto Presidencial nº 7.508, de 28 de junho
de 2011, a descrição geográfica da distribuição de recursos
humanos e de ações e serviços de saúde ofertados pelo
SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a
capacidade instalada existente, os investimentos e o
desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde
do sistema é a definição de 
a) Pactuação Integrada em Saúde.
b) Rede hierarquizada em Saúde.
c) Rede de Atenção à Saúde.
d) Mapa da Saúde.

25) Considerando a lei 8142/1990, analise os itens abaixo e aseguir assinale a alternativa correta:
I. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada 2 (dois) anoscom a representação dos vários segmentos sociais, paraavaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para aformulação da política de saúde nos níveis correspondentes,convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente,pelo Conselho de Saúde. 
II. O Conselho de Saúde, em caráter permanente edeliberativo, órgão colegiado composto por representantesdo governo, prestadores de serviço, profissionais de saúdee usuários, atua na formulação de estratégias e no controleda execução da política de saúde na instânciacorrespondente, inclusive nos aspectos econômicos efinanceiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefedo poder legalmente constituído em cada esfera do governo. 
III. O Conselho Nacional de Secretários de Saúde - CONASSe o Conselho Nacional de Secretários Municipais de SaúdeCONASEMS terão representação no Conselho Nacionalde Saúde. A representação dos usuários nestes conselhosserá definida pelos próprios conselhos.
IV. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde eConferências de Saúde será paritária em relação aoconjunto dos demais segmentos.
V. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde terãosua organização e normas de funcionamento definidas emregimento próprio provados pelas respectivas secretariasmunicipais, estaduais ou Ministério da Saúde.
a) I,II,III, IV e V estão corretas.
b) Apenas II e IV estão corretas
c) Apenas I,II,IV e V estão corretas.
d) Apenas II, IV e V estão corretas. 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
26) A Psicologia, desde seu reconhecimento como ciência, seestabeleceu a partir de diferentes abordagens e áreas deestudos, dentre elas a Psicologia da Saúde. Assinale aalternativa que corresponde a uma definição correta daPsicologia da Saúde:a) É a área de atuação do psicólogo restrita aos ambienteshospitalares e aos centros de saúde, não compreendendoos programas que venham a enfatizar a saúde coletiva, jáque esta corresponde a outra área de atuação específica.b) Dedica-se a estudar, compreender e intervir no cenário dequestões psicossociais que caracterizam uma comunidade.c) É o subcampo da psicologia que diz respeito aoaprimoramento da saúde e à prevenção e tratamento dedoença, por meio de princípios psicológicos básicos.d) É uma área da psicologia que tem como objetivocompreender como apenas os fatores biológicos influenciamna saúde e na doença.
27) Diversos fatores sociais e históricos contribuíram para acriação de um modelo amplo para o estudo da relaçãoentre saúde e doença entre as pessoas, na década de 70.Assim, algumas tendências tiveram influência para moldara psicologia da Saúde, com exceção de:a) Necessidade de superar o modelo biomédico.b) Surgimento de transtornos relacionados com o estilo de vida.c) Aumento da expectativa de vida.d) Diminuição dos custos dos tratamentos de saúde.
28) O psicólogo que trabalha com psicologia da saúde exerceuma série de atividades que buscam atingir os objetivosrelacionados à sua área de atuação. Tendo em vista essesobjetivos, assinale a alternativa cujo exemplo de atuaçãonão se encaixa no trabalho do psicólogo da saúde:a) Projetar e implementar programas para ajudar pessoas alidar com a dor crônica.b) Estudar de forma científica as causas e origens dedeterminadas doenças, principalmente realizando estudosrelacionados às suas origens orgânicas.c) Realizar discussões com a equipe médica de um pacientepara determinar os traços psicológicos que estãoinfluenciando o tratamento médico.d) Realizar reuniões com líderes governamentais que formulampolíticas públicas, na tentativa de melhorar serviços de saúde.
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29) Na década de 90, alguns acontecimentos foramresponsáveis por contribuir para que entrasse em vigorno Brasil as primeiras normas federais regulamentandoa implantação de serviços de atenção diária à saúdemental, fundamentados nas propostas da ReformaPsiquiátrica. Assinale a alternativa que corresponde aosacontecimentos referidos: 
a) II Conferência Nacional de Saúde e aprovação da Lei PauloDelgado.
b) Norma Operacional de Assistência à Saúde (NOAS) eassinatura da Declaração de Caracas.
c) Aprovação da Lei Paulo Delgado e Declaração Universaldos Direitos Humanos. 
d) Assinatura da Declaração de Caracas e II ConferênciaNacional de Saúde.

30) Paciente masculino, 45 anos, divorciado, desempregado,foi levado por familiares até uma Unidade Básica de Saúdeapós ter se envolvido numa briga e por ter agredidoverbalmente um colega alegando que este o estavaseguindo. Familiares referem que o paciente faz uso diáriode álcool há alguns anos, e tem apresentadocomportamentos persecutórios nas últimas semanas.Levando-se em conta as diretrizes da Reforma Psiquiátrica,seria um retrocesso se a conduta tomada pelos profissionaisde saúde mental que atendessem o caso fosse a de realizarencaminhamento do paciente a (ao):
a) Centro de Atenção Psicossocial.
b) Internação em hospital psiquiátrico. 
c) Oficina de geração de renda.
d) Internação domiciliar.

31) O conceito de redução de danos vem sendo consolidadocomo um dos eixos norteadores da política do Ministérioda Saúde para o álcool e outras drogas na perspectiva dalógica ampliada. Assinale a alternativa que correspondeà definição correta do conceito:
a) Programa que permite que as práticas de saúde acolhamsem julgamento as demandas de cada situação, de cadausuário, ofertando o que é possível e o que é necessário,sempre estimulando a sua participação e seu engajamento,reconhecendo cada usuário em suas singularidades,traçando com ele estratégias que estão voltadas para adefesa de sua vida, e aumentando o grau de liberdade ede corresponsabilidade daquele que está se tratando, desdeque este acompanhamento seja realizado num contextode internação voluntária do usuário.
b) Programa de Política Pública que visa realizar internaçãocompulsória do usuário de álcool ou outras drogas, atravésde ordem judicial, a fim de proteger a vida e a integridadefísica e mental do dependente químico que não temcondições de enxergar que precisa de tratamento. 
c) Estratégia que visa reduzir os danos causados pelo abusode drogas lícitas e ilícitas, resgatando o usuário em seupapel autorregulador, sem a preconização imediata daabstinência e incentivando-o à mobilização social.
d) Estratégia de cuidado da clínica ampliada, já utilizada comoalternativa pragmática e eficaz no campo da prevençãodas Doenças Sexualmente Transmissíveis/AIDS, eoferecida como alternativa de tratamento ao usuário deálcool e outras drogas no atendimento ambulatorial, desdeque haja comprometimento por parte do usuário com aabstinência total durante o tratamento oferecido.

32) A realidade vivenciada atualmente mostra a necessidadede se tratar a questão da dependência química no Brasilde forma integral. Com relação à dependência química,assinale a alternativa incorreta:
a) O significado do uso e abuso de drogas na vida de cadaindivíduo é o mesmo, já que os usuários têm histórias devida muito semelhantes.
b) A promoção da saúde relacionada à dependência químicaenvolve aspectos como capacitar, educar, buscar a paz,respeitar os direitos humanos, justiça social, e equidadeno atendimento.
c) A promoção da saúde deve contar com o envolvimento dediversos grupos da sociedade, sendo um deles a família,uma vez que esta pode constituir-se como o primeiro agenteeducativo e preventivo no caso da dependência química.
d) Cada dependente químico possui formas específicas derepresentar o processo de saúde e doença, o que implicaque a abordagem de tratamento utilizada deve olhar paraa subjetividade inerente nessa situação, vislumbrando ossentimentos, desejos, e as necessidades desse indivíduo. 

33) Em 2012 comemorou-se os 50 anos da regulamentaçãoda Profissão de Psicólogo no Brasil. Após suaregulamentação em 1962, a Psicologia necessitou de umCódigo de Ética a fim de reger a atuação do profissional.Após alterações realizadas nestes 50 anos, o atual Códigode Ética do Psicólogo: 
I. é o terceiro da profissão de psicólogo no Brasil.
II. é o segundo elaborado, com alterações após o primeirocriado em 1967.
III. é o quarto código elaborado pela classe.
x. foi elaborado e entrou em vigor em 1987.
y. entrou em vigor em agosto de 2005.
z. entrou em vigor a partir de 2003.
i. tem como missão primordial normatizar a natureza técnicado trabalho.
ii. pautou-se pelo princípio geral de aproximar-se de uminstrumento de reflexão.
iii. trata-se de um conjunto de normas a serem seguidas pelopsicólogo.
Assinale a alternativa que indique a opção correta de cadaum dos três conjuntos de afirmações:
a) I; y; ii.
b) I; x; iii.
c) III; y; i.
d) II; z; ii.

34) O Artigo nono do Código de Ética do Psicólogo afirmaque “É dever do psicólogo respeitar o sigilo profissionala fim de proteger, por meio da confidencialidade, aintimidade das pessoas, grupos ou organizações, a quetenha acesso no exercício profissional”. Com relação aosigilo profissional previsto no Código de Ética do Psicólogoem vigor, julgue as afirmações abaixo como verdadeira(V) ou falsa (F):
(  ) O psicólogo poderá decidir pela quebra de sigilo emsituações específicas.
(  ) O psicólogo não deverá fazer nenhum tipo de registro queenvolva informação acerca das pessoas atendidas nosdocumentos compartilhados por uma equipemultiprofissional.  
(  ) No atendimento a crianças, deve ser compartilhado comos pais ou responsáveis todas as informações e dadosproduzidos durante os atendimentos. 
A sequência correta, de cima para baixo das afirmações é:
a) F; F; V.
b) F; F; F.
c) V; V; F.
d) V; F; F.
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35) O atual Código de Ética do Psicólogo está dividido emtrês grandes partes, sendo elas: Princípios Fundamentais,Das Responsabilidades do Psicólogo, e DisposiçõesGerais. Nas disposições gerais estão caracterizadas comoserão aplicadas as penalidades no caso de transgressõesdos preceitos éticos deste Código, e as penalidades quepodem ser aplicadas. Assinale a alternativa que não secaracteriza como uma penalidade a uma infraçãodisciplinar:
a) Censura pública.
b) Multa.
c) Prestação de serviços comunitários.
d) Advertência.

36) O trabalho em equipe tem feito cada vez mais parte daprática do profissional psicólogo nos diversos camposde atuação nos quais está inserido, principalmente naárea institucional, como os hospitais. Assim, cabe aoprofissional adaptar-se e desenvolver competênciasnecessárias para atuar nessas equipes, e superar desafiosdecorrentes do trabalho tanto entre profissionais de outrasáreas da saúde, quanto com outros psicólogos. 
Considere os exemplos hipotéticos apresentados abaixo,e assinale em qual deles, trabalhando em uma equipeinterprofissional, no relacionamento com seus pares, opsicólogo cometeu uma falta ética:
I. A psicóloga Maria pediu para que a psicóloga Ana realizasseum psicodiagnóstico na pessoa que ela estava atendendoem psicoterapia breve, e Ana assim realizou.
II. O psicólogo Luis aceitou atender um caso de uma pessoaque estava em atendimento com o psicólogo José, apóster sido informado por essa pessoa que os atendimentoscom o psicólogo José ainda não estavam encerrados,porém em processo de finalização. 
III. A psicóloga Joana atendeu uma pessoa que estava emseguimento psicológico com outro psicólogo da instituição,já que esta chegou na Unidade de Pronto Atendimento emvigência de uma crise de pânico, e Joana era a únicapsicóloga presente no momento. Assim que finalizou oatendimento, Joana comunicou o atendimento realizadoa seu colega que seguia essa pessoa. 
a) I.
b) I e II.
c) II.
d) I e III.

37) Num hospital geral, uma equipe é composta porprofissionais de formações variadas, que juntos podemcontribuir para um atendimento integral do paciente. Umaaplicação do conceito de interdisciplinaridade na saúde,na qual a presença de um profissional de saúde érequisitada para atender à solicitação de um médico emrelação ao atendimento de um paciente é conhecida como: 
a) Intermediação.
b) Abordagem simultânea.
c) Interconsulta.
d) Atendimento ambulatorial.

38) O psicólogo, a partir de sua prática profissional,constantemente pode ser solicitado a apresentarinformações documentais a respeito de sua atuação paraobjetivos diversos. É comum a solicitação dos seguintesdocumentos:
I. Laudo psicológico
II. Atestado psicológico
III. Declaração
IV. Parecer psicológico
De acordo com a Resolução do Conselho Federal dePsicologia CFP N.º 07/2003, que institui o Manual deElaboração de Documentos Escritos produzidos pelopsicólogo, não são documentos decorrentes da avaliaçãopsicológica:
a) II e III.
b) III e IV.
c) I e II.
d) II e IV.

39) É o mais completo dos documentos produzidos pelopsicólogo. Trata-se de uma apresentação descritiva decondições psicológicas, determinações históricas, sociais,políticas e culturais, pesquisadas no processo de avaliaçãopsicológica, que tem por finalidade apresentar osprocedimentos e conclusões gerados nesse processo daavaliação relatando sobre o encaminhamento, asintervenções, o diagnóstico, o prognóstico e evolução docaso, orientação e sugestão de projeto terapêutico. Essadefinição se refere a(o):
a) Atestado psicológico.
b) Parecer psicológico.
c) Laudo psicológico.
d) Declaração.

40) O psicólogo, ao elaborar seus documentos, deverá adotarcomo princípios norteadores as técnicas da linguagemescrita e os princípios éticos, técnicos e científicos daprofissão. Julgue as afirmações abaixo como verdadeiras(V) ou falsas (F) com relação aos princípios técnicos naelaboração de documentos escritos:
(  ) O processo de avaliação psicológica deve considerar queos objetos deste procedimento têm determinaçõeshistóricas, sociais, econômicas e políticas, sendo as mesmaselementos constitutivos no processo de subjetivação, sendoque dessa forma o documento deve considerar a naturezadefinitiva do seu objeto de estudo. 
(  ) Os psicólogos, ao produzirem documentos escritos, devemse basear  exclusivamente nos instrumentais técnicos quese configuram como métodos e técnicas psicológicas paraa coleta de dados, estudos e interpretações de informaçõesa respeito da pessoa ou grupo atendidos.
(  ) A linguagem nos documentos deve ser precisa, clara,inteligível e concisa, ou seja, deve-se restringir pontualmenteàs informações que se fizerem necessárias, recusandoqualquer tipo de consideração que não tenha relação coma finalidade do documento específico. 
A ordem correta de cima para baixo é:
a) V; F; F.
b) V; F; V.
c) F; F; V.
d) F; V; V.

41) A avaliação psicológica que se configura como uma situaçãocom papéis bem definidos, utilizada com propósitos clínicos,sendo um processo científico, limitado no tempo, que visaidentificar forças e fraquezas no funcionamento psicológicoe que possui como etapas a entrevista inicial, a aplicaçãode testes e/ou técnicas projetivas, e o encerramento coma devolutiva é denominado(a):
a) Psicodiagnóstico.
b) Anamnese.
c) Análise institucional.
d) Investigação crítica.

42) A entrevista é um instrumento importante para o psicólogo,sendo a entrevista psicológica uma técnica de investigaçãocientífica fundamental para o método clínico. Com relaçãoà entrevista psicológica, assinale a alternativa correta:
a) A entrevista psicológica pode ser realizada de forma abertaou fechada, e de forma individual ou grupal, sendo queseu formato irá depender dos objetivos pelo qual foiprogramada.
b) Entrevista psicológica é sinônimo de anamnese, uma vezque ambas têm os mesmos objetivos que são os de obteruma compilação de dados do paciente a respeito de suahistória clínica atual.
c) A teoria da entrevista foi influenciada apenas porconhecimentos provenientes da psicanálise, sendo queoutras abordagens psicológicas pouco contribuíram parao desenvolvimento da técnica. 
d) A regra básica da entrevista psicológica é a obtenção dedados completos da vida total do entrevistado.
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43) Estão listados abaixo alguns comportamentos doentrevistador que podem estar presentes durante aentrevista psicológica: 
I. Manter contato visual apenas quando for realizar umapergunta.
II. Preferir perguntas fechadas a fim de proporcionar dadosmais precisos.
III. Resumir o que entendeu e solicitar esclarecimentos quandonecessário.
Assinale a alternativa cujos itens favorecem a escuta ativana entrevista:
a) II e III.
b) apenas III.
c) I e III.
d) apenas II.

44) Um fenômeno que se estabelece na entrevista psicológicarefere-se à atualização de sentimentos, atitudes e condutasinconscientes, por parte do entrevistado, que correspondemaos modelos que se estabeleceram no curso dodesenvolvimento, especialmente na relação interpessoalcom seu meio familiar. Tal fenômeno trata-se da:
a) Transferência.
b) Empatia.
c) Contra transferência.
d) Subjetividade.

45) As relações humanas no ambiente de trabalho podem sergeradoras de sobrecarga emocional, principalmente emtrabalhadores da área da saúde. Tais profissionais,expostos a conviver diariamente com o sofrimentohumano, podem desenvolver sintomas ou transtornoscomo os descritos a seguir: 
I. Estado de tensão que causa uma ruptura no equilíbrio internodo organismo, ou seja, um estado de tensão patogênico doorganismo. O desequilíbrio ocorre quando a pessoa necessitaresponder a alguma demanda que ultrapassa sua capacidadeadaptativa, sendo que a fonte de tensão pode ser externaao próprio organismo, ou interna, como uma autocobrança,não necessariamente relacionada às relações de trabalho. 
II . Tensão emocional crônica, afetando principalmente o campoprofissional, e que envolve os componentes da exaustãoemocional, despersonalização e a diminuição doenvolvimento pessoal no trabalho devido ao esgotamento.
Assinale a alternativa que corresponde às definiçõesapresentadas em I e II:
a) I – Stress; II - Burnout.
b) I – Depresão; II - Stress.
c) I – Burnout; II - Depressão.
d) I – Depressão; II - Burnout.

46) A Constituição Federal de 1988 embasou a atribuição dacompetência dada ao Sistema Único de Saúde em ordenara formação na área da Saúde no Brasil. Assim, as questõesda educação na saúde passaram a fazer parte do rol deatribuições do sistema. Com relação à educaçãopermanente em saúde, considere as afirmações abaixo eresponda:
I. A educação permanente em saúde pode ser entendidacomo aprendizagem-trabalho, ou seja, ela acontece nocotidiano das pessoas e das organizações.
II. A educação permanente em saúde apresenta-se comouma proposta de ação estratégica capaz de contribuir paraa transformação dos processos formativos, das práticaspedagógicas e de saúde e para a organização dos serviços,empreendendo um trabalho articulado entre o sistema desaúde, em suas várias esferas de gestão, e as instituiçõesformadoras.
III. As demandas para a capacitação na educação permanenteem saúde se definem somente a partir de uma lista denecessidades individuais de atualização, ou das orientaçõesdos níveis centrais.
a) Todas as afirmações são verdadeiras.
b) Apenas II e III.
c) Somente II é verdadeira.
d) Apenas I e II são verdadeiras. 

47) De acordo com a política proposta pelo Ministério daSaúde, a Educação Permanente em Saúde será construídaem cada locorregião do País, e realizada por meio deinstâncias colegiadas que servem para a articulação, odiálogo, a negociação e a pactuação interinstitucional.São espaços onde atores de diversas origens seencontram e pensam junto as questões da educaçãopermanente em saúde, como em uma mesa de negociação.Nestas instâncias não haverá um comando vertical eobrigatório, já que todos podem influir e provocarmovimento. Tais instâncias são chamadas de:
a) Reuniões anuais de educação permanente em saúde.
b) Polos de educação permanente em saúde.  
c) Matriciamento e territorialização.
d) Secretaria de Educação permanente em saúde.

48) A ação de formular e promover a gestão da educaçãopermanente em saúde e processos relativos à mesma éuma questão acerca das responsabilidades da (s) esfera(s) de governo:
a) Municipal e estadual.
b) Municipal, estadual e federal.
c) Estadual e federal.
d) Apenas federal.

49) A Análise Institucional é uma das modalidades doinstitucionalismo mais difundidas no Brasil. De acordocom a teoria da análise institucional, assinale V (verdadeiro)ou F (falso) para cada uma das afirmações a seguir:
(  ) Trata-se de uma análise sustentada pelo individual, queassume a tarefa de pesquisar, questionar e analisar ahistória, os objetivos, a estrutura e o funcionamento daorganização, além dos dispositivos, práticas e agentesgrupais.
(  ) Lourau e Lapassade são reconhecidos por teremdesenvolvido a proposta da Análise Institucional.
(  ) Parte do pressuposto de que o sentido das organizaçõesé sempre externo aos agentes, está na história, no modode produção e na formação social em que esta organizaçãoestá constituída.
A ordem correta do julgamento das afirmações, de cimapara baixo é:
a) F; V; F.
b) V; F; V.
c) F; V; V.
d) V; F; F.

50) O Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde(PNASS) é um instrumento de apoio à Gestão do SUS notocante à Qualidade da Assistência oferecida aos usuáriosdo Sistema Único de Saúde. Assinale a alternativa quenão corresponde a uma das quatro dimensões avaliativasdo programa:
a) Pesquisa das condições e relações de trabalho.
b) Pesquisa de satisfação dos usuários.
c) Indicadores.
d) Monitoramento.


