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NÚMERO DE INSCRIÇÃO  NOME DO CANDIDATO 

   ASSINATURA DO CANDIDATO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

01. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha; 
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova. 

02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no 
local especificado. 

03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta 
preta ou azul. 

04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído. 
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). 

Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de 
uma alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta. 

06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo; 
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos; 
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal; 
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio 

de comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação; 

e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman, 
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de 
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou 
quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, 
recipiente ou embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de 
cereais, chocolates) que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo; 

f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o 
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (Os 
pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o 
período de permanência dos candidatos no local de prova); 

g) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas; 
h) Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões; 
i) Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO; 
j) For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o Regulamento; 
k) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, 

executores, fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas; 
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal. 

07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno 
de questões não serão levados em conta. 

08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença. 
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas. 
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões. 
 

  

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
               

18 de março de 2018 
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
 
QUESTÃO 01 
Complete a lacuna: “Entende-se por _______ um conjunto 
de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à 
saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes 
do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da 
prestação de serviços de interesse da saúde.” 
 
A) Vigilância epidemiológica; 
B) Vigilância sanitária; 
C) Vigilância ambiental; 
D) Vigilância ocupacional. 
 
QUESTÃO 02 
Em relação ao Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, 
incluído na Lei n.º 8.080/90, analise as afirmativas abaixo: 
 
I. As ações e serviços de saúde voltados para o 

atendimento das populações indígenas, em todo o 
território nacional, coletiva ou individualmente, 
obedecerão ao disposto nesta Lei; 

II. Caberá somente aos municípios, com seus recursos 
próprios, financiar o Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena; 

III. O Sistema Único de Saúde (SUS) promoverá a 
articulação do Subsistema instituído por esta Lei com 
os Órgãos responsáveis pela Política Indígena do País; 

IV. O Subsistema de Atenção à Saúde Indígena deverá 
ser, como o SUS, descentralizado, hierarquizado e 
regionalizado. 

Estão corretas: 
 
A) As afirmativas I e II, apenas; 
B) As afirmativas I, II e III, apenas; 
C) As afirmativas III e IV, apenas; 
D) As afirmativas I, III e IV, apenas. 
 
QUESTÃO 03 
A respeito do programa de Saúde do idoso presente no 
Pacto pela Vida, do SUS, analise as afirmativas abaixo, 
classificando-as como (V) verdadeira ou (F) falsa, a seguir, 
assinale a alternativa que contém a sequência correta, de 
cima para baixo: 
 
(   ) Para efeitos desse Pacto será considerada idosa a 

pessoa com 50 anos ou mais; 
(   ) Entre as diretrizes deste programa está a promoção 

do envelhecimento ativo e saudável e a atenção 
integral e integrada à saúde da pessoa idosa; 

(   ) Uma das ações estratégicas deste programa é 
reorganizar o processo de acolhimento à pessoa idosa 
nas Unidades de Saúde, como uma das estratégias de 
enfrentamento das dificuldades atuais de acesso. 

 
A) V, F, V; 
B) V, V, F; 
C) F, V, V; 
D) F, F, V. 

QUESTÃO 04 
Criado em 1994, o Programa de Saúde da Família (PSF) 
passou a ser tratado, no discurso governamental, como 
estratégia de reorientação dos modelos de atenção 
vigentes no Brasil articulada ao processo de 
descentralização das ações e serviços de saúde para os 
municípios brasileiros, sendo reafirmado como estratégia 
prioritária da Política Nacional de Atenção Básica à Saúde 
(PNAB). Sobre o PSF, analise as afirmativas abaixo: 
 
I. A expansão e a qualificação da atenção básica, 

organizadas pela estratégia Saúde da Família, 
compõem parte do conjunto de prioridades políticas 
apresentadas pelo Ministério da Saúde e aprovadas 
pelo Conselho Nacional de Saúde; 

II. A ação de governo relativa ao PSF busca estimular a 
implantação de equipes de saúde da família, agentes 
comunitários de saúde e equipes de saúde bucal, nos 
municípios, visando à reorientação das práticas 
assistenciais básicas, com ênfase nas ações de 
prevenção de doenças e promoção da saúde; 

III. O público-alvo compreende a população residente na 
área de abrangência das Equipes de Saúde da Família, 
determinada mediante processo de territorialização 
realizado no âmbito do município. 

 
Estão corretas: 
 
A) As afirmativas I e II, apenas; 
B) As afirmativas II e III, apenas; 
C) As afirmativas I e III, apenas; 
D) Todas as afirmativas. 
 
QUESTÃO 05 
Em relação à Emenda Constitucional Nº 29/2000, assinale 
a afirmativa correta: 
 
A) Assegurou o financiamento das ações e serviços 

públicos de saúde, estabelecendo que as três esferas de 
governo aportem mensalmente recursos mínimos 
provenientes da aplicação de percentuais das receitas e 
determinando as suas bases de cálculo; 

B) Veta a vinculação de receita de impostos às ações e aos 
serviços de saúde; 

C) Determina como regra permanente, que a União, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios apliquem, 
anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, 
recursos mínimos; 

D) Define que a partir de 2000 as aplicações de Estados, 
Distrito Federal e Municípios serão de pelo menos 25%. 
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CONHECIMENTOS SOBRE O MUNICÍPIO DE SOLONÓPOLE-CE 
 
QUESTÃO 06 
Sobre o município de Solonópole na 2ª Guerra Mundial, 
marque V para verdadeiro e F para falso: 
 
(   )  No dia 8 de fevereiro de 1945, no navio cargueiro 

americano, Genera, M. C. Meigs, quatro filho de 
Solonópole compondo a Força Expedicionária 
Brasileira (FEB), do 5º Exército, embarcaram para a 
Itália junto com o Terceiro Escalão, chegando a 
Nápoles quatorze dias depois, 22 de fevereiro. A 
permanência foi muito duradoura, tiveram a frente do 
combate, direto em batalhas com armas na mão; 

(   ) Estiveram salvos de ferimentos de guerra, mas doente 
cardíaco o capitão do Exército, José Rabelo Machado, 
regressou a 19 de agosto de 1945 e os três demais, 
retornaram dias depois: os soldados Francisco 
Moreira Machado, Joaquim Clicério Pinheiro de 
Andrade e Manuel Clodomir de Almeida; 

(   ) O pracinha Francisco Moreira Machado, era o soldado 
403. Dos quatro, faleceu por último, em 10 de março 
de 2006. Natural de Solonópole. Os cidadãos, como 
heróis de guerra, estão a merecer melhor honraria 
que a simples designação de um deles, no caso o Cel. 
José Rabelo Machado, para dar nome a uma via 
pública da cidade de Solonópole, sendo esta uma 
travessa, sem nenhuma expressão a qual não passa 
de um beco sem casas. 

 
Marque a alternativa que corresponde a sequência correta 
de cima para baixo: 
 
A) V, F, V; 
B) F, V, V; 
C) F, F, V; 
D) V, V, V. 
 
QUESTÃO 07 
Leia o texto: 
A piedosa Maria Antonieta Rodrigues Pinheiro, uma 
senhora de notificada notoriedade da cidade, encontrava-
se paralitica, já fazia algum tempo, vivendo no fundo de 
uma rede, movida pelas mãos de seus familiares. A fé 
tamanha alimentou-lhe o desejo de querer estar na igreja 
matriz ao lugar onde a imagem de Nossa Senhora de 
Fátima fosse estar. Sentada numa cadeira, foi conduzida 
para o patamar da igreja, pois queria, por certo, agradecer 
a Virgem Mãe as graças que alcançara no decorrer da vida. 
Quando o avião, que transportava a imagem de Nossa 
Senhora, sobrevoou a cidade, uma força estranha e 
ascendente apoderou-se dela, fazendo-a se erguer de pé.  
Como ficou conhecido esse fato histórico ocorrido na 
cidade de Solonópole? 
 
A) Milagre de Nossa Senhora de Fátima; 
B) Milagre de Maria Antonieta; 
C) Milagre da Virgem Maria; 
D) Milagre de Nossa Senhora dos Milagres. 

QUESTÃO 08 
Dois solonopolenses tiveram destaque no cenário político 
do Estado, ambos nasceram no meio rural, um na fazenda 
Umari e o outro, na fazenda do Bom Jesus, tiveram 
formação religiosa e foram governantes do Estado, por 
mais de uma vez. Quem são eles: 
 
A) Pe. Francisco Dantas e Dep. Adauto Gondim; 
B) Pe. Leonardo Pinheiro e Dep. Waldery Uchôa; 
C) Pe. Franscico Pinheiro Landim e Dep. Francisco Pinheiro 

Landim; 
D) Pe. Francisco Dantas Pinheiro e Dep. Francisco Pinheiro 

Landim. 
 
QUESTÃO 09 
Complete a lacuna: 
_______, crucifixo com a esfinge de Jesus, encontrado por 
um escravo nas fendas de uma pedra no lugar Alto da 
Cruz, reflete na história inicial de Solonópole, dita pela 
oralidade, alguns milagres que arrebanhou pessoas 
devotas e motivou a origem da cidade. 
 
A) Bom Jesus Aparecido; 
B) Bom Princípio; 
C) Bom Senhor dos Milagres; 
D) Bom Alto da Cruz. 
 
QUESTÃO 10 
De acordo com o Art 155, da Lei Orgânica do Município de 
Solonópole, promulgada pela Câmara Municipal em 1989, 
o Município manterá, exceto: 
 
A) Ensino fundamental obrigatório e gratuito, somente 

para os que tiverem idade própria; 
B) Atendimento educacional especializado aos portadores 

de deficiência física ou mental; 
C) Ensino noturno regular, adequado às condições do 

educando; 
D) Atendimento ao educando, no ensino fundamental, por 

meio de programas suplementares de fornecimento de 
material didático, transporte escolar, alimentação e 
assistência à saúde. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 11 
Aprender a ouvir, a comunicar idéias de forma mais clara, 
além de procurar ser um membro mais eficaz dentro de 
uma equipe, diz respeito a um tipo de habilidade que pode 
ser treinada dentro de uma organização. Nesse sentido a 
frase anterior diz respeito a qual tipo de habilidade? 
 
A) Habilidade de Linguagem; 
B) Habilidade Técnica; 
C) Habilidades Interpessoais; 
D) Habilidades para Solução de Problemas. 
 
QUESTÃO 12 
Quando indivíduos, que frequentemente apresentam 
algumas características semelhantes e se unem para 
compartilhá-las, criando um grupo informal, estamos 
falando de um grupo do tipo: 
 
A) Grupo de Comando; 
B) Grupo de Amizade; 
C) Grupo de Tarefa; 
D) Grupo de Interesse. 
 
QUESTÃO 13 
Segundo a Psicologia Social, quando uma pessoa abre 
mão de suas preferências e valores, para seguir as normas 
da maioria, isto se refere ao conceito de: 
 
A) Obediência; 
B) Influência Cultural; 
C) Alienação; 
D) Conformidade. 
 
QUESTÃO 14 
Existem vários tipos de intervenções na Psicoterapia de 
Apoio. Desta forma quais seriam os objetivos de uma 
intervenção com Controle Ativo? 
  
A) Alívio dos sintomas mediante o aumento da capacidade 

de controlá-los; 
B) Restabelecimento do controle em situações de 

emergência e afastamento de situações de estresse; 
C) Aumento da capacidade de discriminar a realidade 

interna da externa e redução de afetos inadequados; 
D) Alívio dos sintomas e melhorada relação terapeuta-

cliente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 15 
Conceituar normalidade, implica definir o que é saúde e 
doença mental. A partir destes seus desdobramentos 
podem ser vistos de maneira diferente nas várias áreas da 
saúde mental. Assinale a definição de normalidade que 
corresponde a área de Planejamento em Saúde Mental e 
Políticas de Saúde: 
 
A) Nesta área é preciso estabelecer critérios de 

normalidade, no sentido de verificar as demandas 
assistenciais de determinado grupo populacional;  

B) Nesta área, é importante no sentido de definir a 
capacidade e adequação de um indivíduo no exercício 
de uma determinada ocupação; 

C) Nesta área o conceito de normalidade é tema 
fundamental de pesquisas e debates, analisando o 
fenômeno patológico e seu contexto; 

D) Nesta área, sua definição seria tanto um objeto de 
trabalho como um objeto de estudo. 

 
QUESTÃO 16 
Com relação a taxonomia dos instrumentos psicológicos, 
existem tipos de avaliação e dentre eles, testes que são 
voluntários, indiretos com respostas livres. Observando as 
características citadas anteriormente (voluntário, indireto 
e resposta livre) qual alternativa corresponde ao que se 
define no enunciado: 
 
A) Inventário de Personalidade; 
B) Testes de aptidão; 
C) Escala Tipo Likert; 
D) Testes Projetivos. 
 
QUESTÃO 17 
Na perspectiva da abordagem comportamental, a seguinte 
colocação -  seriam condições sob as quais uma 
determinada consequência é produzida por uma resposta, 
isto é, depende da ocorrência de uma resposta – se refere 
ao conceito de: 
 
A) Estímulo; 
B) Antecedente; 
C) Contingência; 
D) Extinção. 
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QUESTÃO 18 
Assinale abaixo o item que NÃO corresponde a Abordagem 
Comportamental: 
 
A) É monista (entende eventos privados e públicos como 

sendo da mesma natureza); 
B) O estudo do comportamento se dá a partir da 

identificação de um estímulo que irá determinar um 
padrão de resposta; 

C) Tem como critério de verdade a efetividade, no uso do 
conhecimento, e não a concordância entre 
observadores; 

D) Toma os eventos privados como legítimos objetos de 
estudo, resgatando a introspecção e o estudo da 
consciência. 

 
QUESTÃO 19 
Na Psicologia do Desenvolvimento existe a Teoria dos 
Estágios Psicossociais de Erik Erikson. Nesse sentido 
assinale a alternativa que corresponde ao Estágio onde as 
crianças aprendem a ser competentes dominando novas 
atividades, intelectuais, sociais e físicas ou caso não 
desenvolvam essas habilidades, terão consequências mais 
negativas em sua formação: 
 
A) Estágio de autonomia versus desconfiança; 
B) Estágio de generatividade versus estagnação; 
C) Estágio de iniciativa versus culpa; 
D) Estágio de diligência versus inferioridade. 
 
QUESTÃO 20 
O estudo clássico em Psicologia para explicar o 
comportamento agressivo em crianças, onde as mesmas 
assistiam adultos agredindo um boneco de plástico 
inflável, tipo João-teimoso, foi realizado pela Teoria: 
 
A) Teoria Psicanalítica; 
B) Teoria Piagetiana; 
C) Teoria Behaviorista Radical; 
D) Teoria da Aprendizagem Social. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 21 
Com relação ao SUS, assinale a alternativa que 
corresponde a definição de Gestão Participativa: 
 
A) Conjunto de ações sanitárias integradas, inclusive com 

outros setores do governo e da sociedade, que busca o 
desenvolvimento de padrões saudáveis de qualidade de 
vida; 

B) Processo para aumentar a capacidade das pessoas no 
cuidado da saúde e no debate com os profissionais e 
gestores a fim de alcançar uma atenção à saúde de 
acordo com suas necessidades; 

C) Atuação efetiva de cidadãos, conselheiros e gestores, 
profissionais e entidades civis na formulação de 
políticas, na avaliação e na fiscalização de ações de 
saúde; 

D) É a organização das relações de trabalho baseada na 
participação do trabalhador de saúde como sujeito e 
agente transformador do seu ambiente. 

 
QUESTÃO 22 
No pensamento, mais especificamente o raciocínio 
indutivo, assinale a opção que corresponde a Heurística da 
disponibilidade: 
 
A) Faz inferência sobre traços de um caso específico; 
B) Avalia a frequência, tentando pensar em casos 

relevantes; 
C) A categoria relevante é homogênea; 
D) Cada subconjunto da categoria terá as propriedades da 

categoria geral. 
 
QUESTÃO 23 
Com relação as Unidades Básicas da Linguagem, assinale 
a opção que corresponde a Unidade Locução: 
 
A) É um agrupamento organizado de fonemas; 
B) É um agrupamento organizado de morfemas; 
C) É a menor unidade linguística; 
D) É um agrupamento organizado de palavras. 
 
QUESTÃO 24 
Delírios, alucinações, fala desorganizada e perda de 
contato social, dentre outros sintomas, corresponde a qual 
Psicopatologia: 
 
A) Depressão; 
B) TEPT-Transtorno de Estresse Pós-Traumático; 
C) Esquizofrenia; 
D) Síndrome do pânico. 
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QUESTÃO 25 
Assinale a opção que corresponde aos Transtornos de 
Ansiedade: 
 
A) Mania; 
B) Transtorno dissociativo; 
C) TEPT – Transtorno de Estresse Pós-Traumático; 
D) TDAH – Transtorno de Déficit de Atenção e 

Hiperatividade. 
 
QUESTÃO 26 
Com relação ao Desenvolvimento Infantil, assinale a opção 
que corresponde ao estágio onde a criança possui 
conservação de quantidades: 
 
A) Estágio Operatório Concreto; 
B) Estágio Pré-operatório; 
C) Estágio Operatório Formal; 
D) Estágio Sensório-Motor. 
 
QUESTÃO 27 
Na Psicanálise, para que seja possível o processo 
psicanalítico, deve evitar apresentar-se como uma pessoa 
real na vida do paciente. Esse princípio diz respeito a qual 
conceito básico da referida abordagem: 
 
A) Interpretação; 
B) Campo Analítico; 
C) Contratransferência; 
D) Neutralidade. 
 
QUESTÃO 28 
Com relação à Saúde do Trabalhador e o nexo causal entre 
os transtornos mentais e os aspectos organizacionais do 
trabalho, assinale a opção que corresponde ao Modelo II, 
onde o trabalho pode ser fator contributivo, mas não 
necessário: 
 
A) Um ritmo de trabalho penoso e ambientes que passam 

por transformações organizacionais, pode levar a 
exaustão emocional e desencadear algumas síndromes; 

B) Jornadas extensas, condições degradantes, dentre 
outros, pode se tornar importante fator psicossocial 
podendo levar ao desencadeamento de distúrbios 
psíquicos latentes; 

C) A exposição a substâncias tóxicas pode comprometer 
funções cognitivas e levar a um quadro de transtorno 
orgânico de personalidade; 

D) O uso de avaliação psicológica pode ser útil na 
identificação de alterações permanentes de funções 
como memória, auxiliando o trabalhador a defender 
seus direitos. 

 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 29 
Na Psicologia da Aprendizagem, tomando a Psicologia 
Humanista na perspectiva de Carl Rogers, quando o 
professor se coloca diante do aluno, sendo ele mesmo, 
está se referindo a: 
 
A) Confiança; 
B) Autenticidade; 
C) Compreensão empática; 
D) Aceitação. 
 
QUESTÃO 30 
São deveres fundamentais do Psicólogo segundo o Código 
de Ética: 
 
A) Prestar serviços profissionais em situações de 

calamidade pública ou de emergência, sem visar 
benefício pessoal; 

B) Acumpliciar-se com pessoas ou organizações que 
exerçam ou favoreçam o exercício ilegal da profissão de 
psicólogo ou de qualquer outra atividade profissional; 

C) Ser conivente com erros, faltas éticas, violação de 
direitos, crimes ou contravenções penais praticados por 
psicólogos na prestação de serviços profissionais; 

D) Realizar diagnósticos, divulgar procedimentos ou 
apresentar resultados de serviços psicológicos em 
meios de comunicação, de forma a expor pessoas, 
grupos ou organizações. 
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