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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Considere o texto a seguir e responda as duas próximas questões. 

 

Compre de catarinenses 

 Uma campanha de estímulo ao consumo de produtos catarinenses será lançada sexta-feira 

pelo governador Eduardo Pinho Moreira. Ele informou sobre o projeto durante a reunião no Centro 

Integrado de Gerenciamento de Riscos de Desastres (Cigerd). 

 É uma iniciativa positiva, que faz o consumidor pensar sobre o impacto da sua decisão, de 

poder impulsionar um ciclo econômico mais virtuoso. Ao adquirir um produto ou serviço local gera 

emprego, renda e impostos, beneficiando famílias, municípios, o Estado e o país. 

 Vale lembrar que SC tem a indústria mais diversificada do Brasil, que vai do pão ao satélite 

(um lançamento recente de alta tecnologia). No comércio e serviços, o Estado também brilha. Mas é 

claro que precisamos consumir também itens de outras regiões. 

 Afinal, sem isso não poderemos vender para eles. 

(Estela Benetti, Diário Catarinense, 04/06/2018) 

 

01. Considere as seguintes afirmações: 

I. Os munícipes de Saudades devem comprar somente os produtos fabricados no município, assim 

impulsionam o ciclo econômico local.  

II. Conclui-se que a campanha estimula o consumo de produtos catarinenses, gerando emprego, 

renda e impostos para o estado.  

III. O governador Eduardo Pinho Moreira mostra-se insatisfeito com o consumo de produtos 

catarinense no estado. 

Em relação ao texto, está correto o que se afirma em: 

A) I. 

B) II. 

C) III. 

D) II e III. 

 

02. Observando-se alguns dos recursos utilizados na construção do texto, verifica-se que 

A) A abreviatura Cigerd utiliza o mesmo recurso que Unoesc. 

B) A falta de marca pessoal na linguagem garante a objetividade, facilitando a interpretação do 

texto. 
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C) A palavra “satélite” está sendo utilizada no sentido conotativo de “satânico”, o que não é feito 

por Deus. 

D) A substituição de “Mas” (terceiro parágrafo) pela expressão “Mais” não altera o sentido sintático 

do texto. 

 

03. Leia os fragmentos retirados das obras de Graciliano Ramos. Em qual alternativa o acento 

indicador de crase deverá ser retirado? 

A) Não há talento que resista à ignorância da língua. 

B) Começamos oprimidos pela sintaxe e acabamos às voltas com a Delegacia de Ordem Política e 

Social, mas, nos estreitos limites a que nos coagem a gramática e a lei, ainda nos podemos mexer. 

C) Queria endurecer o coração, eliminar o passado, fazer com ele o que faço quando emendo um 

período — riscar, engrossar os riscos e transformá-los em borrões, suprimir todas às letras, não 

deixar vestígio de ideias obliteradas. 

D) A voz dela me chega aos ouvidos. Não, não é aos ouvidos. Também já não a vejo com os olhos. 

Estou encostado à mesa, as mãos cruzadas. Os objetos fundiram-se, e não enxergo sequer a toalha 

branca. 

 

04. Aponte a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas abaixo: 

I. Foi bem na prova _______ havia estudado bastante.  

II. O ______ das coisas é sempre o ponto crucial dos diálogos.  

III. Esta é a estrada _________ passo todos os sábados. 

A) Porque – porquê – por que. 

B) Por que – porquê – por que. 

C) Porque – porque – por quê. 

D) Porque – porquê – porque. 

 

05. Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso do hífen:  

A) Ano-luz, mesa-redonda, porta-aviões.  

B) Decreto-lei, joão-ninguém, vaga-lume. 

C) Bem-aventurado, bem-estar, sem-vergonha. 

D) Tenente-coronel, pau-a-pique, dia-a-dia. 
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06. Assinale a letra que corresponde ao período de pontuação correta: 

A) Godofredo Mendonça Sampaio catarinense, 57 anos, vive na cidade de Florianópolis. 

B) Godofredo Mendonça Sampaio, catarinense, 57 anos, vive na cidade de Florianópolis. 

C) Godofredo Mendonça Sampaio, catarinense 57 anos, vive na cidade de Florianópolis. 

D) Godofredo Mendonça Sampaio, catarinense, 57 anos vive na cidade de Florianópolis. 

 

07. Em todas as frases, os verbos estão na voz ativa, exceto em: 

A) A gente marca, ferra, tange e engorda o gado. 

B) João Gostoso bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu 

afogado. 

C) A casa foi pintada pelo homem de casaco amarelo, naquela manhã de outubro. 

D) Marcondes enviou o e-mail e saiu para comprar o presente para o seu grande amor.  

 

Matemática 

 

08. Em um estudo estatístico, referente às distâncias percorridas por um grupo de 7 alunos que 

estudam na Unoesc, tem-se a sequência, fora de ordem, igual a: 60 – 60 – 90 – 50 – 40 – 20 – 30. 

Quais serão sucessivamente (nessa ordem) a Mediana, Moda e Média aritmética simples? 

A) 50 – 50 – 60. 

B) 60 – 50 – 50.  

C) 50 – 50 – 50.  

D) 50 – 60 – 50.  

 

09. Resolva a estimativa pontual para o valor de X= -2, no Modelo matemático (equação) 

representado pela seguinte expressão: Y= - (- X)³ - 2.(X)² + 5. 

A) - 11. 

B) + 5. 

C) + 13. 

D) + 16. 

 

10. Qual o volume de um cilindro com circunferência de C= 31,4 cm, e altura de 8 cm? Considere π 

= 3,14. 

A) V = 628 cm³. 

B) V = 125,6 cm³. 
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C) V = 628 cm². 

D) V = 125,6 cm². 

 

11. Tem-se duas funções de primeiro grau representadas por Y= 2X + 10 e Y= - 5X + 80. Essas 

duas funções possuem um ponto (X, Y) em comum quando representadas no Sistema Cartesiano 

Ortogonal. Nesse caso, quais serão os valores de X e Y, respeitando essa igualdade entre as 

funções? 

A) X = 20, Y= 30. 

B) X = 21, Y= 30. 

C) X = 10, Y= 30. 

D) X = 15, Y= 30. 

 

12. A estatística ajuda a resolver muitos problemas práticos (entender os comportamentos dos dados 

científicos) e, entre os conceitos estudados tem-se o que se chama de Desvio Padrão, representado 

pela letra S. Qual o conceito mais correto de Desvio Padrão? 

A) Média Aritmética dos valores estudados. 

B) Média Harmônica dos desvios estudados. 

C) Média Geométrica dos desvios estudados em relação à média aritmética geral do estudo. 

D) Média Aritmética dos desvios, quando comparados em relação à média aritmética geral do 

estudo. 

 

Conhecimentos gerais 

 

13. A Teoria da Complexidade nos remete à ideia de sustentabilidade. Busca reverter o quadro de 

vulnerabilidade a que todos estamos submetidos, inclusive o Planeta, na sua totalidade complexa. A 

visão de Sustentabilidade, não no sentido pequeno de adaptação, sobrevivência e de lucro, como às 

vezes é utilizado no âmbito organizacional, mas no sentido de preocupação com as perspectivas 

para as gerações futuras. A complexidade e suas implicações são as bases do denominado 

pensamento complexo que vê o mundo como um todo indissociável e propõe uma abordagem 

multidisciplinar e multirreferenciada para a construção do conhecimento. 

Entre os pensadores abaixo, assinale aquele que pode ser considerado o fundador da ciência da 

complexidade. 

A) Zygmunt Bauman. 

B) Alain Touraine. 
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C) Jean Piaget. 

D) Edgar Morin. 

 

14. Para o Sociólogo brasileiro Octavio Ianni, o termo "globalização" tem estado em uso crescente 

desde o final da década de 1980 e meados da década de 1990. A globalização é um dos processos 

de aprofundamento internacional da integração econômica, social, política e cultural impulsionado 

pela redução de custos dos meios de transporte e comunicação dos países. Referente ao contexto da 

globalização e o pensador Ianni assinale a alternativa incorreta. 

A) No âmbito da sociedade global o Estado-nação não só é redefinido, mas perde algumas das suas 

prerrogativas econômicas, políticas, culturais e sociais, debilitando-se. 

B) A Organização das Nações Unidas (ONU), com o processo de globalização, possui capacidade 

de atuação prática e de forte intervenção real sobre as nações. 

C) Mais do que nunca, as desigualdades sociais, econômicas, políticas e culturais estão lançadas em 

escala mundial, O mesmo processo de globalização, com que se desenvolve a interdependência, a 

integração e a dinamização das sociedades nacionais, produz desigualdades, tensões e 

antagonismos.   

D) São muitas e crescentes as produções materiais e espirituais que se mundializam. Muito do que é 

local, regional, nacional ou mesmo continental entra em jogo nas relações internacionais, recria-se 

no âmbito das relações, processo e estruturas articulados nos caminhos do mundo. 

 

15. Ao que se refere à História do Sul do Brasil, analise os postulados abaixo 

I. A Guerra do Contestado foi um conflito armado entre a população cabocla e os representantes dos 

poderes estadual e federal brasileiro, numa região rica em erva-mate e madeira disputadas pelos 

Estados do Paraná e Santa Catarina. O embate foi agravado ainda pelo fanatismo religioso, expresso 

pelo messianismo e pela crença, por parte dos caboclos revoltados, de que se tratava de uma guerra 

santa. 

II. A Coluna Prestes foi um movimento político-militar brasileiro ligado ao tenentismo, insatisfeitos 

com a República Velha. Exigiam ainda, o voto secreto, obrigatoriedade do ensino secundário e a 

renúncia do atual presidente Artur Bernardes. Na defesa desses interesses, muitos revoltosos do 

Contestado uniram-se a Coluna Prestes, ficando conhecidos como Cidadãos de Cristo, dando um 

caráter messiânico ao movimento. 

III. Guerra dos Farrapos ou Revolução Farroupilha foi uma revolta contra o governo imperial do 

Brasil. A revolução, que com o passar do tempo adquiriu um caráter separatista, influenciou 

movimentos que ocorreram em outras províncias brasileiras. A justificativa original para a revolta 
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baseia-se no conflito político entre os liberais, que propugnavam o modelo de estado com maior 

autonomia às províncias. 

Nas alternativas abaixo, assinale a correta. 

A) Somente os postulados I e II estão corretos. 

B) Somente os postulados I e III estão corretos. 

C) Somente os postulados II e III estão corretos. 

D) Os postulados I, II e III estão corretos. 

 

16. O metal é um dos produtos mais utilizados nas tarefas do dia-a-dia. Encontramos embalagens de 

metais, fios e outros produtos metálicos em diversos artigos. Ao ser descartado por pessoas e 

empresas, pode passar por um processo de reciclagem que garante seu reaproveitamento na 

produção do metal reciclado. No Brasil, os recipientes para receber materiais recicláveis seguem um 

padrão de cores. Nas alternativas abaixo, assinale aquela cuja cor representa o recipiente coletor 

para metais. 

A) Azul. 

B) Vermelho. 

C) Verde. 

D) Amarelo. 

 

17. O processo de redemocratização compreendeu uma série de medidas que, progressivamente, 

foram ampliando novamente as garantias individuais e a liberdade de imprensa até culminar na 

eleição do primeiro presidente civil após 21 anos de ditadura militar. Após o golpe militar, coube 

aos governos civis um volume cada vez maior de mudanças que representavam a abertura política. 

Em relação aos governos eleitos diretamente pelo povo, analise as assertivas abaixo e assinale 

aquela que se apresenta incorreta. 

A) Fernando Collor de Mello foi o primeiro presidente eleito com voto direto do povo após a 

ditadura militar e o primeiro a ser afastado temporariamente por um processo de impeachment no 

país. Após o afastamento do presidente Collor assumiu Itamar Franco.   

B) Fernando Henrique Cardoso quando ministro da fazenda no governo de Itamar Franco criou o 

Plano Real que estabilizou a economia. Com a ajuda do sucesso do plano, foi eleito Presidente da 

República no primeiro turno da eleição de 1994. 

C) Tancredo Neves em 1984, aceitou a proposta de se candidatar à Presidência da República e em 

15 de janeiro de 1985 foi eleito presidente do Brasil pelo voto direto do povo por uma larga 
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diferença. No entanto, adoeceu gravemente em 14 de março do mesmo ano, véspera da posse. Em 

21 de abril, morreu de infecção generalizada.  

D) Luiz Inácio Lula da Silva mais conhecido como Lula, presidente do Brasil entre 2003 e 2011. 

Teve como marcos a introdução de programas sociais, como o Bolsa Família e o Fome Zero, ambos 

reconhecidos pela Organização das Nações Unidas (ONU) como os programas que possibilitaram a 

saída do país do mapa da fome. 

 

18. Referente ao Município de Saudades/SC analise as assertivas abaixo. 

I. Por meio da Lei Municipal n°27/79 de 28 de maio de 1979 foi instituído no município de 

Saudades o brasão que representa as armas do município. O Brasão constitui-se de um Escudo 

ibérico. Possui ainda, dois arados, um pé de fumo, um pé de milho e o nome do município 

"Saudades". 

II. A Bandeira Municipal foi instituída pela Lei Municipal n° 28/79 de 28 de maio de 1979. É 

formada por dois campos, sendo o campo superior de cor verde em sentido horizontal e o campo 

inferior de cor branca, também no sentido horizontal. Ao centro um losango de cor amarela ouro e 

sobre o losango o brasão do município. 

III. Em 1950, Saudades foi considerado Distrito de Chapecó; em 1954 fez parte de São Carlos e no 

dia 30 de dezembro de 1961 foi emancipado. Distante 65 km de Chapecó, limita-se com 4 (quatro) 

municípios: Pinhalzinho, Maravilha, Cunha Porã e Chapecó. 

IV. “Muito anos atrás o imigrante; nessas plagas desertas chegou; Com amor e trabalho constante; 

nossa linda cidade fundou”. Essa é uma das estrofes do Hino Municipal de Saudades que tem com 

autor e compositor Horácio Nunes Pires. 

Nas alternativas abaixo, assinale a correta. 

A) Somente os postulados I e II estão corretos. 

B) Somente os postulados I, II e III estão corretos. 

C) Somente os postulados II, III e IV estão corretos. 

D) Os postulados I, II, III e IV estão corretos. 

 

 

 

 

 

 



Concurso Público - Prefeitura Municipal de Saudades - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 10/2018 

9 

Prova Psicólogo 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

19. Abaixo o mapa de Santa Catarina (limites entre Paraná, Rio Grande do Sul e Argentina) com 

destaque para o município de Saudades. 

 

Fonte: www.google.com/maps 

A partir do mapa, referente à localização do Município de Saudades, assinale a alternativa correta. 

A) O Município de Saudades está localizado a oeste de Florianópolis e ao sul do Rio Grande do Sul. 

B) O Município de Saudades está localizado a leste do país Argentino e ao norte do estado do 

Paraná. 

C) O Município de Saudades está localizado a oeste de Florianópolis e ao sul do Estado do Paraná. 

D) O Município de Saudades está localizado a oeste do país Argentino e ao norte do estado do Rio 

Grande do Sul. 

 

20. O transporte ferroviário é uma alternativa para reduzir custos de produção e comercialização, 

bem como, alivia as estradas e o transporte rodoviário. Com o objetivo estratégico e buscando 

aumentar a competitividade no setor de carnes, Santa Catarina aguarda o início das obras da 

ferrovia que deverá ligar o Oeste de Santa Catarina ao litoral Catarinense (Porto de Itajaí). Essa 

obra ferroviária importante para o desenvolvimento regional ficou conhecida como: 

A) Ferrovia do Milho. 

B) Ferrovia do Frango. 

C) Ferrovia Aviária. 

D) Ferrovia da Carne. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

21. Para comparar e identificar as diferenças entre a Sa de   blica e a Sa de  oletiva, parte-se do 

pressuposto te rico de que as necessidades de sa de e as intervenç es sociais voltadas para atend -

RS 

PR 

AR 

http://www.google.com/maps
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las são determinadas, em última instância, pela estrutura da sociedade, em seus planos 

socioecon mico e pol tico-ideol gico. Seguindo esse pressuposto, a Saúde Pública e a Saúde 

 oletiva são práticas sociais e podem ser analisadas com base na teoria do processo de trabalho.” 

(SOUZA, 2014, p. 17). (Fonte: SOUZA, Luis Eugênio Portela Fernandes de. Saúde Pública ou 

Saúde Coletiva?. Revista Espaço para a Saúde, Londrina, v. 15, n. 4, p. 7-21, out-dez. 2014. 

Disponível em: <http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/espacoparasaude/article/ 

viewFile/20686/pdf_53>. Acesso em 30 mai. 2018.). Acerca das noções de Saúde Pública e de 

Saúde Coletiva, analise se as assertivas seguintes são verdadeiras (V) ou falsas (F): 

(   ) A Saúde Pública tem como objeto de trabalho as necessidades de saúde, ou seja, todas as 

condições requeridas não apenas para evitar a doença e prolongar a vida, mas também para 

melhorar a qualidade de vida e, no limite, permitir o exercício da liberdade humana na busca da 

felicidade.  

(    ) A Saúde Coletiva tem como objeto de trabalho os problemas de saúde, definidos em termos de 

mortes, doenças, agravos e riscos em suas ocorrências no nível da coletividade. Nesse sentido, o 

conceito de saúde que lhe é próprio é o da ausência de doenças.  

(  ) A Saúde Pública mobiliza a epidemiologia tradicional, o planejamento normativo e a 

administração de inspiração taylorista, em abordagens caudatárias da clínica e, portanto, da 

concepção biológica da saúde.  

(    ) A Saúde Coletiva se propõe a utilizar como instrumentos de trabalho a epidemiologia social ou 

crítica que, aliada às ciências sociais, prioriza o estudo da determinação social e das desigualdades 

em saúde, o planejamento estratégico e comunicativo e a gestão democrática.  

(   ) O agente da Saúde Coletiva é o trabalhador que desempenha as atividades das vigilâncias 

tradicionais - epidemiológica e sanitária -, aplica os modelos de transmissão de doenças (controle de 

riscos). Já, ao agente da Saúde Pública se atribui um papel abrangente e estratégico, tendo a 

responsabilidade pela direção do processo coletivo de trabalho, tanto na dimensão epidemiológica e 

social das necessidades de saúde. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) F – F – V – V – F.  

B) F – F – F – V – F.  

C) V – V – V – F – V.  

D) V – V – F – F – V.  
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22. Na Constituição Federal de 1988, o Estado brasileiro definiu como seus objetivos precípuos a 

redução das desigualdades sociais e regionais. A criação do Sistema Único de Saúde (SUS) foi 

central para percorrer tais objetivos, em especial por transferir, do nível federal aos municípios, a 

responsabilidade de programar, atribuir os recursos, gerenciar, coordenar e avaliar os serviços de 

saúde oferecidos. Nesse contexto, a construção da Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) 

baseou-se no conceito ampliado de saúde e apresenta sua promoção como um conjunto de 

estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e coletivo com responsabilidades para 

os três entes federados. (Adaptado da Fonte: DIAS, Maria Socorro de Araújo et al . Política 

Nacional de Promoção da Saúde: um estudo de avaliabilidade em uma região de saúde no 

Brasil. Ciênc. saúde coletiva,  Rio de Janeiro,  v. 23, n. 1, p. 103-114,  Jan.  2018. Disponível em: 

<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext &pid=S1413-81232018000100103& lng 

=en&nrm=iso>. Acesso em 30 mai. 2018). Sobre a PNPS e conforme a Portaria de Consolidação n
o
 

2, de 28/07/2017, analise as assertivas seguintes: 

I. A institucionalização da PNPS ocorreu em 2006 (Portaria MS/GM n
o
 687), com a proposta de ser 

uma política transversal, possibilitando o diálogo entre os diversos setores do governo, setores 

privados e da sociedade, compondo redes de compromisso e de corresponsabilidade quanto à 

qualidade de vida da população. 

II. Um dos valores fundantes da PNPS é o respeito às diversidades, que reconhece, respeita e 

explicita as diferenças entre sujeitos e coletivos, abrangendo as diversidades étnicas, etárias, de 

capacidade, de gênero, de orientação sexual, entre territórios e regiões geográficas, dentre outras 

formas e tipos de diferenças que influenciam ou interferem nas condições e determinações da saúde. 

III. A territorialidade é um dos princípios da PNPS e diz respeito à atuação que considera as 

singularidades e especificidades dos diferentes territórios no planejamento e desenvolvimento de 

ações intra e intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e nos determinantes da 

saúde neles inseridos, de forma equânime. 

IV. Dentre os temas prioritários da PNPS está a formação e educação permanente, que compreende 

mobilizar, sensibilizar e promover capacitações para gestores, trabalhadores da saúde e de outros 

setores. 

Sobre as assertivas anteriores, qual(is) está(ão) correta(s)? 

A) Somente a assertiva I está correta. 

B) As assertivas I e III estão corretas. 

C) As assertivas I, II e IV estão corretas. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 
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23. A  onstituição Federal do Brasil de 1.988 estabelece que a “Sa de é direito de todos e dever 

do Estado” e, por meio do Sistema Único de Sa de (SUS), um dos maiores sistemas p blicos de 

saúde do mundo, pretende-se o acesso integral, universal e gratuito para toda a população do país. 

De acordo com a Lei 8.080/1990 e demais legislações que regem o SUS, analise se as assertivas 

seguintes são verdadeiras (V) ou falsas (F): 

I. Um dos objetivos do SUS é 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. 

II. O princípio da integralidade prevê que seja assegurado o direito de acesso às ações e serviços  

do SUS a todas as pessoas, independentemente de sexo, raça, ocupação ou outras características 

sociais ou pessoais.  

III. O princípio da organização de atendimento público específico e especializado para mulheres e 

vítimas de violência doméstica em geral, objetiva garantir, entre outros, atendimento, 

acompanhamento psicológico e cirurgias plásticas reparadoras. 

IV. As ações e serviços de saúde, executados pelo SUS, seja diretamente ou mediante 

participação complementar da iniciativa privada, devem ser organizados de forma centralizada 

pelo Governo Federal e respeitar a hierarquia de complexidade decrescente.  

V. Os recursos financeiros do SUS devem ser depositados em conta especial, em cada esfera de 

sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) F – V– V – V – F. 

B) F – F – F – V – F. 

C) V – F – V – F – V.  

D) V – V – F – F – V.   

 

24. A atuação em rede de atenção à saúde objetiva lidar com projetos e processos complexos de 

gestão e atenção em saúde, prevendo a interação de diferentes agentes e da sociedade civil 

organizada. Sobre as redes de atenção à saúde, analise as assertivas seguintes: 

I. As redes de atenção à saúde constituem-se em organizações com um conjunto de serviços de 

saúde, com objetivos individualizados e ações independentes. 

II. A razão de ser das redes de atenção à saúde é uma população.  

III. As redes de atenção à saúde contemplam intervenções promocionais, preventivas, curativas, 

cuidadoras, reabilitadoras e paliativas. 

IV. As redes de atenção à saúde devem focar no ciclo parcial de atenção a uma condição de saúde, 
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procurando assumir somente as situações e os problemas que podem resolver, sem se envolver ou 

dar encaminhamento para aqueles que não comportam. 

Sobre as assertivas anteriores, quais estão corretas? 

A) As assertivas I e II estão corretas. 

B) As assertivas I e III estão corretas. 

C) As assertivas II e III estão corretas. 

D) As assertivas II e IV estão corretas. 

 

25. Leia as informações contidas nos parágrafos seguintes: 

Entre 08/11/2015 e 02/12/2017, o Ministério da Saúde foi notificado sobre 15.150 casos suspeitos 

de alterações no crescimento e desenvolvimento possivelmente relacionadas 

  infecção pelo v rus  i a e outras etiologias infecciosas, dos quais 1.987 (13,1%) foram excluídos 

após criteriosa investigação, por não atenderem às definições de caso vigentes. Quanto aos casos 

com investigação concluída, 6.718 (44,3%) foram descartados, 3.037 (20,1%) foram confirmados, 

310 (2,0%) foram classificados como prováveis para relação com infecção congênita durante a 

gestação e 195 (1,3%) categorizados como inconclusivos. (Adaptado da Fonte: BRASIL. Ministério 

da Saúde. Boletim Epidemiológico. Secretaria de Vigilância em Saúde, v. 49, n. 3, 2018).  

A Vigilância em Saúde do Trabalhador (Visat) é um componente do Sistema Nacional de 

Vigilância em Saúde que visa a promoção da saúde e a redução da morbimortalidade da população 

trabalhadora, por meio da integração de ações que intervenham nos agravos e doenças, bem como 

em seus determinantes, decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processo produtivos. Para 

tanto, a Visat promove ações, tais como: realização de análise das condições de saúde do 

trabalhador em ambientes e processos de trabalho; elaboração de protocolos, normas e 

regulamentos como forma de orientar organizações e trabalhadores  recebimento de den ncias e 

reclamaç es  proposição de pol ticas p blicas de promoção   sa de  entre outras. (Adaptado da 

Fonte  B AS  . Ministério da Sa de. Secretaria de  igilância em Sa de.  oordenação-Geral de 

Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. Guia de Vigilância em Saúde: [recurso 

eletrônico]/Ministério da Saúde, Secretaria de Vigilância em Saúde, Coordenação - Geral de 

Desenvolvimento da Epidemiologia em Serviços. – 2. ed. atual. – Brasília: Ministério da Saúde, 

2017, p. 653 -662). 

Como é possível de se verificar pelas informações acima apresentadas, a Vigilância em Saúde 

compreende processos amplos de trabalho e de atuação em toda a rede de atendimento à saúde, 

incluindo o trabalhador psicólogo em diversas das ações.  

As responsabilidades e diretrizes para a execução e financiamento das ações de Vigilância em 
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Saúde estão previstas, primordialmente, na Portaria nº 1.378, de 9 de julho de 2013, e na Portaria de 

Consolidação n
o
 4, de 28 de setembro de 2017. Acerca da Vigilância em Saúde é incorreto afirmar 

que: 

A) A Vigilância em Saúde constitui-se em um processo esporádico de coleta, consolidação, análise 

e disseminação de dados sobre eventos relacionados à saúde, visando o planejamento e a 

implementação de medidas de saúde pública para a proteção da saúde da população, a prevenção e 

o controle de riscos, agravos e doenças, bem como para a promoção da saúde. 

B) A integração com a Atenção à Saúde é uma das diretrizes a serem observadas na Vigilância a 

Saúde, com o desenvolvimento de um processo de trabalho condizente com a realidade local, que 

preserve as especificidades dos setores e compartilhe suas tecnologias, com vistas a racionalizar e 

melhorar a efetividade das ações de vigilância, proteção, prevenção e controle de doenças e 

promoção em saúde. 

C) No caso de diagnóstico de hanseníase, este deve ser recebido de modo semelhante ao de outras 

doenças curáveis. Se vier a causar impacto psicológico, tanto em quem adoeceu quanto nos 

familiares ou em pessoas de sua rede social, essa situação requererá uma abordagem apropriada 

pela equipe de saúde, que favoreça a aceitação do problema, superação das dificuldades e maior 

adesão ao tratamento. Essa atenção deve ser oferecida no momento do diagnóstico, bem como no 

decorrer do tratamento da doença e, se necessário, após a alta.  

D) A violência sexual e a tentativa de suicídio podem ser entendidas como situações que exigem a 

notificação imediata à autoridade sanitária municipal, de acordo com fluxograma estabelecido 

localmente e em conformidade com as normas e rotinas do Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação (Sinan), com vistas a possibilitar intervenção individual adequada, em tempo oportuno, 

subsidiando medidas de prevenção que têm como base conhecer, identificar fatores de risco e 

proteção, cuidar dos casos e acompanhá-los.  

 

26. A Política Nacional de Humanização (PNH), como política transversal ao Sistema Único de 

Saúde (SUS), perpassa diferentes ações, Políticas Públicas e instâncias gestoras. Foi constituída 

em 2003 e tem como foco a efetivação dos princípios do SUS no cotidiano das práticas de atenção 

e gestão, qualificando a Saúde Pública no Brasil. Neste sentido, a valorização dos diferentes 

sujeitos implicados no processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores, torna-se 

uma tarefa primordial, sustentada pelo fomento à autonomia e ao protagonismo dos sujeitos e dos 

coletivos envolvidos no processo de saúde, visando aumento do grau de co-responsabilização, 

humanização da gestão e participação dos trabalhadores nos processos de decisão e 

estabelecimento de vínculos solidários na produção de saúde em rede.  (Adaptado da Fonte: 
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Ministério da Saúde. Programa HumanizaSUS. 2018. Disponível em:  

http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/humanizasus. Acesso em 30 mai. 2018). Sobre a 

PNH, analise se as assertivas seguintes são verdadeiras (V) ou falsas (F): 

(   ) O SUS humanizado reconhece cada pessoa como legítima cidadã de direitos, valoriza e 

incentiva a sua atuação na produção de saúde.  

(    ) O princípio da indissociabilidade entre a atenção e a gestão orienta para a transformação das 

relações de trabalho, a partir da ampliação do grau de contato e de comunicação nas políticas e 

programas do SUS, bem como pelo reconhecimento da importância das diferentes especialidades 

e práticas em saúde, de modo que os saberes possam produzir saúde de forma mais 

corresponsável.  

(    ) O princípio do protagonismo, da corresponsabilidade e da autonomia dos sujeitos e do 

coletivo orienta que trabalhadores e usuários devem buscar conhecimento sobre como funciona a 

gestão dos serviços e da rede de saúde, assim como participar ativamente do processo de tomada 

de decisão nas organizações de saúde e nas ações de saúde coletiva.  

(    ) O princípio da transversalidade orienta que, qualquer mudança na gestão e atenção, é mais 

concreta se construída com a ampliação da autonomia e vontade das pessoas envolvidas, que 

compartilham responsabilidades.  

(   ) O HumanizaSUS preza pela formação continuada de seus entes, por meio de cursos e 

oficinas, e a partir da discussão dos processos de trabalho, de modo que as diretrizes e 

dispositivos da PNH sejam vivenciados e reinventados, técnica e politicamente, no cotidiano dos 

serviços de saúde.  

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V – F – F – F – V. 

B) F – V – V – F – F.  

C) V – V – V – V – V. 

D) F – F – F – V – F. 

 

27. O profissional da saúde não pode entender a criança como um ser isolado, mas sim como parte 

de seu contexto familiar, com características e funcionamento próprios. Torna-se, então, importante 

prestar atenção na relação que os membros da família estabelecem com a criança, na maneira como 

se dispõem a cuidar dela, em seu percurso escolar desde os primeiros anos, enfim, na forma como 

ela é recebida e “endereçada” ao mundo. (Adaptado das Fontes: BRASIL. Ministério da Saúde. 

Agenda de compromissos para a saúde integral da criança e redução da mortalidade infantil. 

Brasília: Editora MS, 2005; e, BRASIL. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. 

http://portalms.saude.gov.br/acoes-e-programas/humanizasus
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Departamento de Atenção Básica. Saúde da criança: crescimento e desenvolvimento /Ministério da 

Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. Brasília: Ministério da 

Saúde, 2012). Acerca da saúde da criança e do atendimento que deve ser prestado pelos 

profissionais da saúde, analise as assertivas seguintes: 

I. O método canguru consiste em uma iniciativa que integra a Atenção Humanizada a todos os 

recém-nascidos, buscando melhorar a qualidade da atenção prestada à gestante, ao recém-nascido e 

a sua família, favorecendo o vínculo afetivo, a estabilidade térmica, o estímulo à amamentação e o 

desenvolvimento do bebê. 

II. O recém-nascido grave ou potencialmente grave tem direito ao livre acesso do pai e da mãe 

durante todo o período de internação, 24 horas por dia, inclusive em Unidades de Terapia Neonatal 

Intensiva (UTI neonatal). 

III. Para a ampliação e o fortalecimento da participação paterna na saúde familiar, os profissionais 

do Sistema Único de Saúde (SUS) devem estar atentos ao acesso e ao acolhimento de qualidade 

desses pais, incluindo-os como sujeitos responsáveis pelo bem-estar da criança nas diversas fases da 

sua vida. 

IV. A Atenção Básica assume um papel importante para a atenção integral à saúde das crianças e de 

suas famílias em situações de violência, por ser o serviço responsável pela coordenação das ações 

de cuidado no território, o que inclui a realização de perícias médicas, pelo Instituto Geral de 

Perícias, órgão da Atenção Básica, que atestem a ocorrência ou não da violência. 

 . O documento “ inha de  uidado para a Atenção  ntegral   Sa de de  rianças, Adolescentes e 

suas Fam lias em Situação de  iol ncias” é um guia a ser percorrido para o alcance da atenção 

integral. As dimensões da Linha de Cuidado são: o atendimento e a perícia. 

  . A “Ficha de Notificação/ nvestigação  ndividual de  iol ncia Doméstica, Sexual e/ou outras 

 iol ncias” possibilita a notificação da viol ncia de natureza f sica, sexual e psicol gica, além da 

negligência, da privação e do abandono e de suas várias formas de manifestação. 

Sobre as assertivas anteriores, quais estão incorretas? 

A) As assertivas I e II estão incorretas. 

B) As assertivas I, IV e V estão incorretas. 

C) As assertivas II, III e IV estão incorretas. 

D) As assertivas III, IV e V estão incorretas. 

 

28. A democracia brasileira apresenta-se com uma face cada vez mais madura, visto que os idosos 

já representam 18,6% do eleitorado, o que equivale a 27,3 milhões de votos, enquanto que os 

jovens, de 16 a 24 anos, somam cinco milhões a menos: são 22,4 milhões ou 15,3% dos aptos a 
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votar em outubro de 2018. Tal diferença poderá ser definitiva nas eleições de 2018. Especialistas 

apontam à necessidade de os presidenciáveis compreenderem a população idosa e superarem o 

histórico de propostas pouco fundamentadas e rasas direcionadas a este público. Desse modo, tudo 

indica que o idoso poderá ser a pauta das políticas públicas do Brasil nos próximos anos, em 

especial nos campos da saúde e seguridade social. (Adaptado da Fonte: COSTA, Daiane; MELLO, 

IGOR. A nova face do eleitor: o envelhecimento chega às urnas. Jornal O Globo, 20/05/2018. 

Disponível em: https://oglobo.globo.com/brasil/a-nova-face-do-eleitor-envelhecimento-chega-

asurnas22699 473. Acesso em: 25 maio. 2018). Acerca da saúde do idoso, conforme a Portaria de 

Consolidação n
o
 2, de 28 de setembro de 2017, no Anexo 1 do Anexo XI (Política Nacional de 

Saúde da Pessoa Idosa) e no Anexo 2 do Anexo XI (Obrigatoriedade da viabilização de meios que 

permitam a presença de acompanhantes a pacientes idosos em hospitais públicos), analise as 

assertivas seguintes, se verdadeiras (V) ou falsas (F): 

(    ) A finalidade da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é somente a recuperação da saúde, 

direcionando medidas coletivas e individuais para esse fim, em consonância com os princípios e 

diretrizes do SUS.  

(   ) O público-alvo da Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa é todo cidadão e cidadã 

brasileiros com 65 anos ou mais de idade. 

(  ) A prática de cuidados às pessoas idosas exige abordagem global, interdisciplinar e 

multidimensional, que leve em conta a grande interação entre os fatores físicos, psicológicos e 

sociais que influenciam a saúde dos idosos.  

(   ) Quanto ao desenvolvimento urbano, orienta-se a construção de espaços que permitam a 

segurança do idoso e a convivência com outras pessoas idosas, de modo que a dependência de parte 

dessa população possa ser atendida pontualmente, sem que haja a necessidade de melhorias para a 

acessibilidade urbana. 

(   ) É obrigatório nos hospitais públicos, contratados ou conveniados com o Sistema Único de 

Saúde (SUS), a viabilização de meios que permitam a presença do acompanhante de pacientes 

idosos, exceto as internações em Unidade de Tratamento Intensivo, ou nas situações clínicas em que 

tecnicamente esteja contraindicada a presença de acompanhante.  

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V – F – F – F – V. 

B) V – V – V –V – F.   

C) F – F – V – F – V. 

D) F – V – F – V – F.  

 

https://oglobo.globo.com/brasil/a-nova-face-do-eleitor-envelhecimento-chega-asurnas22699
https://oglobo.globo.com/brasil/a-nova-face-do-eleitor-envelhecimento-chega-asurnas22699
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 9. A  arta dos Direitos dos Usuários da Sa de foi aprovada pelo  onselho Nacional de Sa de 

(CNS), em sua 198
a
 Reunião Ordinária, na data de 17 de junho de 2009. Trata-se de um importante 

instrumento para que a população conheça sobre os seus direitos e deveres no atendimento de 

saúde, tanto público como privado. Acerca desse documento, identifique a assertiva que está 

incorreta: 

A) Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e direitos respeitados na relação com os serviços de 

saúde, garantindo-lhe o recebimento ou a recusa à assistência religiosa, psicológica e social. 

B) Toda pessoa deve comunicar aos serviços de saúde, às ouvidorias ou à vigilância sanitária sobre 

irregularidades relacionadas ao uso e à oferta de produtos e serviços que afetem a saúde em 

ambientes públicos e privados. 

C) Em casos de internação de criança ou adolescente, há o direito à continuidade das atividades 

escolares, bem como o estímulo à recreação. 

D) Toda a pessoa tem o direito à escolha de alternativa de tratamento, quando houver, e à 

consideração da recusa de tratamento proposto, embora não possa escolher o local de sua morte. 

 

30. Sobre a atuação em Psicologia, analise se as assertivas seguintes estão de acordo com o que está 

previsto no Código de Ética Profissional: 

I. Atuar com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente a realidade política, 

econômica, social e cultural, é um dos deveres do profissional da Psicologia. 

II. Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado 

pessoal, teórica e tecnicamente, é um dos princípios fundantes. 

III. Nos documentos que embasam as atividades em equipe multiprofissional, o psicólogo 

registrará, detalhadamente, todas as informações de seus atendimentos, deixando-as à disposição 

dos demais integrantes da equipe, para o cumprimento dos objetivos do trabalho.  

IV. O psicólogo, ao participar de atividade 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.  

V. Para realizar atendimento não eventual de criança, adolescente ou interdito, o psicólogo deverá 

obter autorização de ao menos um de seus responsáveis, observadas as determinações da legislação 

vigente. 

Sobre as assertivas anteriores, quais estão corretas? 

A) As assertivas I, II e III estão corretas. 

B) As assertivas II, IV e V estão corretas. 

C) As assertivas IV e V estão corretas. 
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D) As assertivas I e IV estão corretas. 

 

31.  O significado de personalidade não é consenso entre os profissionais da Psicologia, tendo em 

vista a complexidade conceitual e as diversas correntes teóricas desenvolvidas. Ademais, poucos 

foram os teóricos da personalidade que procuraram conceitua-la, embora todos tenham apresentado 

a sua própria compreensão sobre ela, a partir de diversos interesses de estudo. (Adaptado da Fonte: 

FEIST, Jess; FEIST, Gregoy J.; ROBERTS, Tomi-Ann. Teorias da personalidade. 8. ed. Porto 

Alegre: AMGH, 2015). Sobre as teorias da personalidade, identifique a alternativa incorreta: 

A) Na perspectiva psicanalítica freudiana, entende-se a personalidade sob o ponto de vista 

puramente social. As pulsões básicas surgem de fontes somáticas; a energia libidinal deriva da 

energia f sica  respostas   tensão determinam os comportamentos, tanto físicos quanto mentais, e 

modificam o ambiente. 

B) Albert Bandura, um dos autores das teorias cognitivistas, compreende que a personalidade é 

constituída por meio da interação recíproca e contínua entre determinantes cognitivos, 

comportamentais e ambientais, sendo, portanto, indivíduos e meio recíprocos um do outro. 

C) Abraham Maslow, um dos autores das teorias humanistas, compreende que a personalidade é 

constituída por meio das opções e decisões de uma pessoa ao longo da vida, sendo que a motivação 

e a satisfação das necessidades são centrais para o desenvolvimento de uma personalidade criativa e 

saudável.  

D) Na teoria biológica da personalidade de Hans J. Eysenck, descreve-se a personalidade como 

sendo a organização mais ou menos estável e permanente do caráter, temperamento, inteligência e 

aspectos físicos de um indivíduo, determinando a sua adaptação única ao meio. 

 

32. Os numerosos diagnósticos na infância têm levado à medicalização recorrente de crianças em 

idade escolar, em uma proporção que poderia ser classificada como epidêmica. Segundo o Conselho 

Federal de  sicologia ( F )  “Medicalização é a transformação artificial de quest es não médicas 

em problemas médicos [...] Questões coletivas são tomadas como individuais; problemas sociais e 

pol ticos são tornados biol gicos” ( F ,  013, p. 17). (Adaptado da Fonte  Conselho Federal de 

Psicologia (CFP) (2013). Subsídios para a Campanha Não à Medicalização da Vida: 

Medicalização na Educação. Brasília. Disponível em: https://site.cfp.org.br/wp-

content/uploads/2012/07/Caderno_AF.pdf. Acesso em: 28 mai. 2018). Dentre os transtornos de 

neurodesenvolvimento mais frequentes na contemporaneidade, descritos no Manual Diagnóstico e 

Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V), está o Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade (TDAH). Sobre o TDAH analise as assertivas seguintes, se verdadeiras (V) 

https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/Caderno_AF.pdf
https://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2012/07/Caderno_AF.pdf
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ou falsas (F): 

I. Os sintomas de desatenção e hiperatividade/impulsividade devem ocorrer em conjunto, podendo 

ser leves ou não, podendo causar ou não prejuízos à vida social, familiar e escolar da criança.  

II. O TDAH é mais frequente no sexo feminino do que no masculino na população em geral, com 

uma proporção de cerca de 2:1 nas crianças e de 1,6:1 nos adultos.  

III. Manifesta-se antes dos 12 anos de idade, embora o diagnóstico possa se dar fora dessa idade, e 

se estende por toda a vida do indivíduo.  

IV. As manifestações do transtorno devem estar presentes em mais de um ambiente (por exemplo, 

em casa e na escola), embora seja comum os sintomas variarem conforme o contexto em um 

determinado ambiente.  

V. A escola pode ser central para o diagnóstico precoce. No entanto, equívocos de diagnósticos têm 

ocorrido, pela tendência em considerar o comportamento indisciplinado ou desatento como sendo o 

TDAH. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V – F – F – F – V. 

B) F – F – V – V – V. 

C) V – V – V –V – F.   

D) F – V – F – V – F.  

 

33. Um adolescente de 14 anos procura por atendimento psicológico, acompanhado de seus pais, 

com os sintomas de falta de sono, falta de cuidado consigo e nas tarefas cotidianas, tristeza, 

dificuldade de estabelecer vínculos sociais, estresse em decisões corriqueiras e ansiedade 

situacional, especialmente relacionada à ausência de estímulos de natureza tecnológica. O relato dos 

familiares enfatizou a necessidade do jovem de estar conectado à internet e navegar em redes 

sociais por um período médio de 8(oito) horas diárias. Também, houve o relato, por parte dos pais, 

sobre o desconhecimento acerca de outros conteúdos de navegação e sobre o afastamento do 

adolescente das atividades esportivas, as quais lhe proporcionavam satisfação e entusiasmo.  Quanto 

à alimentação, os pais afirmaram que continua adequada e balanceada. O profissional da Psicologia 

entende que os sintomas apresentados no caso podem estar relacionados à dependência tecnológica. 

Porém, no Manual de Diagnóstico e Estatístico de Saúde Mental (DSM-V) aborda-se de modo vago 

e restritivo o adoecimento, com a classificação denominada de Transtorno do Jogo pela Internet, no 

capítulo dos adoecimentos que necessitam de maior aprofundamento por meio de pesquisas. Diante 

do contexto, nos atendimentos subsequentes, o profissional da Psicologia passa a relacionar 

aspectos do desenvolvimento humano na adolescência às queixas apresentadas, com vistas a melhor 
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análise do caso e ao estabelecimento de intervenções. Acerca do caso fictício relatado e das teorias 

sobre o desenvolvimento humano na adolescência, identifique a assertiva incorreta: 

A) A imaturidade do cérebro na adolescência, especialmente dos sistemas corticais frontais, pode 

estar relacionada à propensão aos comportamentos adictivos do adolescente. 

B) A ausência de atividade física no cotidiano do adolescente e o elevado tempo em que o mesmo 

permanece conectado à internet, podem estar favorecendo, em especial, a tristeza e o estresse. 

C) A falta de sono costuma diminuir a motivação e causar irritabilidade. No contexto relatado, a 

falta de sono pode ser decorrente do longo período de tempo que o adolescente permanece 

conectado aos dispositivos tecnológicos, visto que estes dispositivos emitem luminosidade, inibindo 

a produção de melatonina, hormônio do sono. 

D) Devido à ausência de descrição sobre a dependência tecnológica no DSM-V, não é possível 

definir os objetivos de um trabalho de psicoterapia e/ou reabilitação neuropsicológica, e o caso deve 

ser encaminhado a um médico psiquiatra.    

 

34. A imagem seguinte pode ilustrar um dos momentos da atuação do profissional da Psicologia no 

contexto Educacional brasileiro. Tal atuação construiu-se, historicamente, com ênfase em atividades 

de avaliação psicológica da inteligência e da aprendizagem, e de intervenções que objetivavam a 

adaptação do aluno ao modelo de ensino-aprendizagem vigente.  

 

Fonte da imagem: http://knoow.net/ciencsociaishuman/psicologia/psicologia-educacional/. 

Nas últimas décadas, a Psicologia iniciou um novo movimento pautado na revisão e ampliação de 

sua atuação no contexto Educacional com vistas à construção de novos olhares e intervenções. 

Acerca da atuação contemporânea da Psicologia no contexto Educacional, analise as assertivas 

seguintes: 

I. O fracasso escolar necessita ser compreendido pelo profissional da Psicologia como um 

fenômeno isolado, que ocorre de modo independente de aspectos sociais, econômicos, psicológicos, 

pedagógicos, entre outros.  
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II. Tornou-se fundamental que o profissional da Psicologia instrua professores e técnicos sobre a 

elaboração de seus diagnósticos no contexto escolar, possibilitando comparações sobre as 

dificuldades de aprendizagem entre os alunos de um mesmo nível escolar, de modo a possibilitar 

maior equidade educativa. 

III. O profissional da Psicologia deve colaborar com pesquisas que avaliem os procedimentos 

adotados pela escola e participar, ativamente, do planejamento de políticas educacionais. 

IV. A atuação deve abarcar o nível institucional, procurando entender sobre o contexto sociopolítico 

e as relações da comunidade escolar, visando delinear estratégias de trabalho favorecedoras das 

mudanças necessárias para a otimização do processo educativo. 

Sobre as assertivas anteriores, quais estão corretas? 

A) As assertivas I e II estão corretas. 

B) As assertivas II e III estão corretas. 

C) As assertivas II e IV estão corretas. 

D) As assertivas III e IV estão corretas. 

 

35. “O desenvolvimento ps quico, que começa quando nascemos e termina na idade adulta, é 

compat vel ao crescimento orgânico  como este, orienta-se, essencialmente, para o equil brio. Da 

mesma maneira que um corpo está em evolução até atingir um n vel relativamente estável - 

caracterizado pela conclusão do crescimento e pela maturidade dos  rgãos -, direção de uma forma 

de equil brio final, representada pelo esp rito adulto. O desenvolvimento, portanto, é uma 

equilibração progressiva, uma passagem contínua de um estado de menor equilíbrio para um estado 

de equil brio superior” (  AGET, 1983, p. 11). (Fonte    AGET, Jean. A epistemologia genética. 

São Paulo: Abril Cultural, 1983). Sobre a Teoria Piagetiana, também denominada de Epistemologia 

Genética e Psicologia Genética, analise as assertivas seguintes, se verdadeiras (V) ou falsas (F): 

(   )  A assimilação pode ser entendida como um processo comum à vida orgânica e à atividade 

mental, portanto, uma noção comum à fisiologia e à psicologia. 

(    ) A acomodação é uma variação de comportamento e dá origem ao processo de aprendizagem. 

(  ) Uma criança, ao se deparar com um brinquedo que nunca viu, procurará inseri-lo em 

conhecimentos anteriores (acomodação). Porém, como não o reconhecerá, serão necessárias certas 

modificações (assimilação) para uma verdadeira compreensão do novo objeto.  

(   ) A equilibração é um processo de busca do equilíbrio das modificações que foram necessárias 

aos novos conhecimentos.  

(    ) Os estágios de desenvolvimento do conhecimento, de acordo com Piaget, são sensório-motor, 

pré-operatório, operatório concreto e operatório formal.  
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A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) F – F – V – V – V. 

B) F – V – F – V – F. 

C) V – F – V – F – V.  

D) V – V – F –V – V. 

  

36. Na Resolução CFP nº 9, de 25 de abril de 2018, considera-se que a “Avaliação Psicológica é 

definida como um processo estruturado de investigação de fenômenos psicológicos, composto de 

métodos, técnicas e instrumentos, com o objetivo de prover informações à tomada de decisão, no 

âmbito individual, grupal ou institucional, com base em demandas, condições e finalidades 

espec ficas”. Acerca dos temas, testagem e avaliação psicológica, e considerando-se a Resolução 

CFP 09/2018, analise as assertivas seguintes: 

I. Na realização da Avaliação Psicológica, a psicóloga e o psicólogo devem basear sua decisão, 

obrigatoriamente, em métodos e/ou técnicas e/ou instrumentos psicológicos reconhecidos 

cientificamente para uso na sua prática profissional (fontes fundamentais de informação), podendo, 

a depender do contexto, recorrer a procedimentos e recursos auxiliares (fontes complementares de 

informação). 

II. Uma das fontes complementares de informação é a entrevista psicológica. 

III. A manutenção dos registros dos atendimentos do processo de avaliação psicológica não é 

obrigatória, exceto em casos que necessitem de encaminhamento a outros profissionais. 

IV. A testagem psicológica tem por objetivo identificar, descrever, qualificar e mensurar 

características psicológicas, por meio de procedimentos sistemáticos de observação e descrição do 

comportamento humano, nas suas diversas formas de expressão, acordados pela comunidade 

científica. 

V. É permitida a utilização clínica de testes psicológicos que constem na lista de testes psicológicos 

não avaliados no site do SATEPSI, desde que o profissional da Psicologia apresente justificativa do 

uso, por escrito, ao seu Conselho Regional. 

Quais das assertivas anteriores estão incorretas? 

A) Todas as assertivas estão incorretas. 

B) As assertivas I, II e III estão incorretas. 

C) As assertivas II, III e V estão incorretas. 

D) As assertivas IV e V estão incorretas. 
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37. As psicopatologias no contexto de trabalho do setor bancário têm chamado a atenção pelo 

aumento dos casos e pelas variadas formas com que se apresentam. Autores têm caracterizado este 

setor como de muita pressão pelo alcance de metas, competitividade entre colegas de trabalho, 

frequentes situações de assédio moral e de estresse, entre outros aspectos. Diante do contexto 

apresentado, analise o caso fict cio seguinte  “Um trabalhador do setor bancário privado, com 35 

anos de idade, ocupante de cargo gerencial, procura por atendimento psicológico com as queixas de: 

falta de energia e de entusiasmo, sentimento de exaustão emocional, impaciência, irritabilidade, 

auto avaliação e realização negativas no trabalho, bem como dificuldade nos relacionamentos 

interpessoais com colegas, mencionando que pessoas próximas e queridas passaram a não ser 

importantes, sendo tratadas com insensibilidade emocional, como se fossem objetos. Também, 

foram relatadas ocorrências de esgotamento físico, cefaleias, náuseas, tensão muscular, dor lombar 

ou cervical, e dist rbios do sono”.  dentifique a psicopatologia relacionada ao trabalho que melhor 

se relaciona ao relato de caso apresentado: 

A) Síndrome de Burnout. 

B) Estresse pós-traumático. 

C) Transtorno depressivo maior. 

D) Transtorno de ansiedade social. 

 

38. “O advento do SUAS (Sistema Único de Assist ncia Social) inseriu definitivamente a 

Psicologia no campo da assistência social, já que a presença de profissionais psicólogos é prevista e 

inclusive obrigatória, em alguns casos, na composição das equipes dos dois principais serviços de 

proteção social que estruturam essa política: CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) e 

CREAS (Centro de Referência Especializado de Assist ncia Social).” ( E E  A  GUA ES H , 

2017, p. 2). (Fonte: PEREIRA, Vinicius Tonollier; GUARESCHI, Pedrinho A.. A Psicologia no 

CRAS: um estudo de representações sociais. Psicol. Soc., Belo Horizonte, v. 29, e119584, 2017. 

Disponível em: 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010271822017000100200&lng=en&nrm

=iso. Acesso em 03 Jun. 2018). Especificamente sobre a atuação do profissional da Psicologia no 

CRAS, analise as assertivas seguintes: 

I. A Psicologia pode contribuir na elaboração e na execução de políticas públicas de Assistência 

Social, que objetivem a emancipação social, favorecendo o desenvolvimento da autonomia e 

cidadania.  
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II. A prática profissional do psicólogo junto às políticas públicas de Assistência Social deve ser 

diferenciada dos demais profissionais agentes da área social, produzindo seus projetos e 

intervenções de modo autônomo. 

III. As atividades do profissional da Psicologia no CRAS devem estar voltadas para a atenção e 

prevenção de situações de risco e de vulnerabilidades, bem como para o fortalecimento de vínculos 

familiares e comunitários. 

IV. No caso da identificação de demandas que necessitem de serviços de acompanhamento clínico 

de natureza psicoterapêutica, o profissional da Psicologia deverá organizar sua agenda para o 

efetivo atendimento individual no âmbito do próprio CRAS. 

V. O profissional da Psicologia tem o papel de fomentar a existência de espaços de formação 

permanente, buscando a construção de práticas contextualizadas e coletivas. 

Quais das assertivas anteriores estão corretas? 

A) Todas as assertivas estão corretas. 

B) As assertivas I, II e III estão corretas. 

C) As assertivas II, III, IV e V estão corretas. 

D) As assertivas I, III e V estão corretas. 

 

39. “A Psicologia pode oferecer significativo apoio às políticas de prevenção e controle das 

Doenças Crônicas Não Transmissíveis (DCNT), pois o campo de atuação desta profissão engloba 

uma diversificada gama de técnicas voltadas para a promoção da saúde, para o diagnóstico precoce 

e o tratamento de declínios físicos, emocionais e cognitivos. Especificamente, na atenção à saúde 

mental do idoso, as estratégias preventivas em Psicologia têm como foco a manutenção da 

autonomia e da funcionalidade cognitiva, mesmo na existência de quadros patológicos já instalados, 

como a prevenção do suicídio em quadros de depressão; do isolamento social em quadros de perdas 

da independência, e do estresse, sobrecarga e desestruturação de núcleos familiares ao enfrentar o 

dia a dia de cuidado do idoso acometido por patologias crônico-degenerativas” (  BE  O,  015, 

p.277). Fonte: RIBEIRO, Pricila Cristina Correa. A psicologia frente aos desafios do 

envelhecimento populacional. Gerais, Rev. Interinst. Psicol., Juiz de fora, v. 8, n. spe, p. 269-

283, dez.  2015. Disponível em: http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sciarttext&pid=S1983-

82202015000200009&lng =pt&nrm=iso. Acesso em 04  jun. 2018. As alternativas seguintes 

apresentam adoecimentos que influem na saúde mental comuns na população idosa. Identifique a 

única alternativa incorreta: 
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A) A doença de  ar inson (D ) é uma afecção do sistema nervoso central, crônica e progressiva, 

resultante da diminuição da miosina, que é uma ATPase responsável pela contração muscular, o que 

explica os tremores como sintoma essencial da doença. 

B) A Doença de Alzheimer (DA) é uma doença degenerativa do cérebro, incurável e que se agrava 

ao longo do tempo, caracterizada por um progressivo comprometimento cognitivo, comportamental 

e funcional. 

C) A Demência Frontotemporal (DFT) consiste em um conjunto de síndromes neurodegenerativas 

associadas que comprometem progressivamente o comportamento e/ou a linguagem. 

D) As doenças cerebrovasculares são enfermidades que afetam os vasos localizados no encéfalo e 

podem atingir tanto a microcirculação como os grandes vasos cerebrais, englobando manifestações 

isquêmicas e hemorrágicas, e podem ser crônicas ou agudas.  

 

40. A Política Nacional de Saúde Mental compreende estratégias com o objetivo de organizar a 

assistência às pessoas com necessidades de tratamento e cuidados específicos em Saúde Mental. 

Seguindo às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), a Rede de Atenção Psicossocial 

(RAPS) abrange os diferentes graus de complexidade, buscando uma maior integração social, o 

fortalecimento da autonomia, do protagonismo e da participação social do indivíduo que 

apresenta algum transtorno mental. (Adaptado da Fonte: BRASIL. Ministério da Saúde. Política 

Nacional de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas. Brasília: Ministério da Saúde, 2017 (atualizado 

em 2018). Disponível em: http://portalms.saude.gov.br/saude-para-voce/saude-mental/acoes-e-

programas-saude-mental/rede-de-atencao-psicossocial-raps. Acesso em: 04 jun. 2018). Analise as 

assertivas seguintes: 

I. A Equipe de Desinstitucionalização na modalidade A deverá ser composta por 1 (um) médico 

com formação e experiência em saúde mental ou psiquiatra e 1 (um) profissional, dentre 

psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional e enfermeiro.  

II. Os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT) configuram-se como dispositivo estratégico no 

processo de desinstitucionalização, caracterizando-se como moradias inseridas na comunidade 

destinadas a pessoas com transtorno mental, egressas de hospitais psiquiátricos e/ou hospitais de 

custódia. 

III. A SRT do tipo II é destinada àquelas pessoas com internação de longa permanência que não 

possuem vínculos familiares e sociais, e pode acolher, no máximo, 20 moradores. 

IV. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) devem funcionar em área física específica e 

independente de qualquer estrutura hospitalar, podendo constituir-se nas seguintes modalidades 
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de serviços: CAPS I, CAPS II e CAPS III, definidos por ordem crescente de porte/complexidade e 

abrangência populacional. 

V. A assistência prestada ao paciente no CAPS I inclui as atividades de atendimento individual 

(medicamentoso, psicoterápico, de orientação); atendimento em grupos (psicoterapia, grupo 

operativo, atividades de suporte social, entre outras); e, atendimento em oficinas terapêuticas 

executadas por profissional de nível superior ou nível médio. As visitas domiciliares, o 

atendimento à família e as atividades comunitárias podem ser desenvolvidas somente nos CAPS 

II, III e IV.  

Quais das assertivas anteriores estão incorretas: 

A) Todas as assertivas estão incorretas. 

B) As assertivas I e III estão incorretas. 

C) As assertivas II, IV, V estão incorretas. 

D) As assertivas III e V estão incorretas. 

 


