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  Políticas Públicas 
 

Questão 1 - A atenção básica caracteriza-se por um 

conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que 

abrange: 

I. A promoção e a proteção da saúde. 

II. A prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a 

reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde. 

III. O desenvolvimento da atenção integral que impacte na 

situação de saúde e autonomia das pessoas e nos 

determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. 

IV. O desenvolvimento de ações de saúde individualmente por 

cada categoria profissional. 

Está correto o que se afirma em: 

 

a) Apenas II, III e IV. 

b) Apenas I e II. 

c) Apenas III e IV. 

d) Apenas I, II e III. 

e) I, II, III e IV. 

 

  

Questão 2 - De acordo com a Lei nº 8142, de 28 de setembro 

de 1990, o Sistema Único de Saúde (SUS) contará, em cada esfera 

de governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com 

as seguintes instâncias colegiadas: 

a) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde. 

b) Comissão Intergestores Bipartite e a Conferência de Saúde. 

c) Fundação Nacional de Saúde e Instituto Nacional de Seguridade 

Social. 

d) Secretaria Estadual de Saúde e Secretaria Municipal de Saúde. 

e) Conselho de Saúde e a Secretaria de Assistência à Saúde. 

 

Questão 3 - Em relação à Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde, considere as seguintes afirmativas: 

I. Deve considerar as especificidades regionais, a superação das 

desigualdades regionais, as necessidades de formação e 

desenvolvimento para o trabalho em saúde e a capacidade já 

instalada de oferta institucional de ações formais de educação na 

saúde. 

II. A Educação Permanente consiste na aprendizagem no trabalho, 

em um contexto no qual o aprender e o ensinar se incorporam ao 

cotidiano das organizações. 

III. A educação permanente pode ser entendida como 

aprendizagem-trabalho. 

IV. A proposta da política atende à lógica da compra e do 

pagamento de produtos e procedimentos educacionais orientados 

pela oferta desses serviços. 

É correto o que se afirma em: 

a) Apenas I e II. 

b) Apenas II e IV. 

c) Apenas I e III. 

d) Apenas I, II e III. 

e) I, II, III e IV. 

Questão 4 - Sobre a Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, 

analise as afirmativas a seguir: 

I. Os níveis de saúde da população não têm relação com a 

organização social e econômica do país.  

II. O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação 

e na execução de políticas econômicas e sociais que visem à 

redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 

estabelecimento de condições que assegurem acesso 

universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua 

promoção, proteção e recuperação. 

III. O dever do Estado não exclui o das pessoas, da família, das 

empresas e da sociedade. 

IV. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o 

Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno 

exercício. 

Está correto o que se afirma em:  

 

a) Apenas II e IV. 

b) Apenas II, III e IV.  

c) I, II, III e IV. 

d) Apenas I e III. 

e) Apenas III e IV. 

 

Questão 5 - O Decreto n. 7.508, publicado em 2011, 

regulamenta alguns aspectos da Lei nº 8.080/1990, entre eles: 

a) A organização do SUS, o planejamento da saúde e a assistência 

à saúde. 

b) A organização do SUS, a assistência à saúde e a articulação 

interfederativa. 

c) A organização do SUS, o planejamento da saúde, a assistência 

à saúde e a articulação interfederativa. 

d) O planejamento da saúde, a articulação interfederativa e a 

assistência à saúde. 

e) A organização do SUS, o planejamento da saúde e a articulação 

interfederativa. 

 

 

Questão 6 -  Os instrumentos que compõem um processo 

cíclico de planejamento e gestão para operacionalização integrada, 

solidária e sistêmica do SUS, são: 

a) O Plano de Saúde e o Relatório de Gestão.  

b) O Plano de Saúde, a Programação Anual, o Relatório de Gestão 

e o Relatório da Conferência de Saúde. 

c) A Programação Anual, o Relatório de Gestão e o Relatório da 

Conferência de Saúde. 

d) O Plano de Saúde, a Programação Anual e o Relatório da 

Conferência de Saúde. 

e) O Plano de Saúde, a Programação Anual e o Relatório de 

Gestão.  
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Questão 7 - Segundo a Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 

1990, as ações e os serviços públicos de saúde que integram o 

Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com 

as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, as quais 

incluem a participação da comunidade, a descentralização e a 

regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. 

Especificamente sobre a regionalização, é correto afirmar: 

 

a) É o conjunto articulado e contínuo de ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 

caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 

b) Refere-se especialmente ao território de abrangência da 

Estratégia de Saúde da Família. 

c) É organizada pelo gestor de cada município individualmente. 

d) Tem como fundamento a igualdade da assistência à saúde, sem 

preconceitos ou privilégios de qualquer espécie. 

e) Diz respeito somente aos serviços de média e alta complexidade. 

 

Questão 8 - O Decreto n. 7.508, de 28 de junho de 2011, 

consagrou a ideia de Redes de Atenção à Saúde (RAS), cujo 

objetivo é prestar uma atenção integral, de qualidade, resolutiva, de 

forma regionalizada, com integração entre os diversos pontos de 

atenção. A partir da Portaria GM/MS n. 4.279/2010, cinco redes 

temáticas prioritárias foram pactuadas na Comissão Intergestores 

Tripartite (CIT). 

Assinale a alternativa que lista corretamente essas cinco redes. 

 

a) Rede cegonha, Rede de urgência e emergência (RUE), Rede de 

atenção psicossocial (RAPS), Rede de cuidados à pessoa com 

obesidade e Rede de atenção à saúde das pessoas com doenças 

crônicas. 

b) Rede nascimento saudável, Rede de urgência e emergência 

(RUE), Rede de atenção psicossocial (RAPS), Rede de cuidados à 

pessoa com deficiências e Rede de atenção à saúde das pessoas 

com doenças crônicas. 

c) Rede cegonha, Rede de urgência e emergência (RUE), Rede de 

atenção psicossocial (RAPS), Rede de cuidados à pessoa com 

deficiências e Rede de atenção à saúde das pessoas com 

problemas cardíacos. 

d) Rede cegonha, Rede de atenção às doenças transmissíveis, 

Rede de atenção psicossocial (RAPS), Rede de cuidados à pessoa 

com deficiências e Rede de atenção à saúde das pessoas com 

doenças crônicas. 

e) Rede cegonha, Rede de urgência e emergência (RUE), Rede de 

atenção psicossocial (RAPS), Rede de cuidados à pessoa com 

deficiências e Rede de atenção à saúde das pessoas com doenças 

crônicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 9 - Operacionalmente, uma conceituação de 

Atenção Primária à Saúde (APS) implica o exercício de sete 

atributos (essenciais e derivados). 

Assinale a alternativa que indica corretamente os atributos 
essenciais da APS. 

 

a) Primeiro contato, longitudinalidade, orientação comunitária e 

competência cultural. 

b) Longitudinalidade, integralidade, coordenação e focalização na 

família. 

c) Longitudinalidade, coordenação, orientação comunitária e 

competência cultural. 

d) Primeiro contato, longitudinalidade, integralidade e coordenação. 

e) Primeiro contato, coordenação, longitudinalidade e competência 

cultural. 

  

Questão 10 - Relacione os atributos da APS constantes 

na coluna 1 com o respectivo conceito descrito na coluna 2 

(STARFIELD, 2002). 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 

para baixo, é: 

a) 1 – 3 – 2 – 4. 

b) 4 – 1 – 2 – 3. 

c) 4 – 2 – 3 – 1. 

d) 2 – 3 – 1 – 4. 

e) 4 – 3 – 2 – 1. 

 

 
 

ATRIBUTO DA APS CONCEITO 

 

1. Focalização na 

família 

(__)  Prestação de um conjunto de 

serviços que atendam às necessidades da 

população adscrita nos campos da 

promoção, prevenção, cura, cuidado e 

reabilitação e da paliação, a 

responsabilização pela oferta de serviços 

em outros pontos de atenção à saúde e o 

reconhecimento adequado dos problemas 

biológicos, psicológicos e sociais que 

causam as doenças. 

2. Orientação 

comunitária 

(__)  Considerar a família como o sujeito 

da atenção e o conhecimento integral de 

seus problemas de saúde e das formas 

singulares de abordagem familiar. 

3. Longitudinalidade (__)  Reconhecimento das necessidades 

das famílias em razão do contexto físico, 

econômico e social e a sua integração em 

programas intersetoriais de 

enfrentamento dos determinantes sociais 

da saúde proximais e intermediários. 

4. Integralidade (__)  Existência do aporte regular de 

cuidados pela equipe de saúde e seu uso 

consistente ao longo do tempo, em um 

ambiente de relação mútua de confiança 

e humanizada entre equipe de saúde, 

indivíduos e famílias. 
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POLÍTICAS PÚBLICAS - PSICOLOGIA 

Questão 11 - O Decreto nº 7.508 de 28 de junho de 2011, 

que regulamenta a lei nº. 8.080 de 19 de setembro de 1990, 

estabelece que a universalidade de acesso aos serviços de saúde 

será ordenada pela ______ e deve ser fundada na avaliação da 

gravidade do risco ______ e no critério cronológico. 

Assinale a alternativa cujas informações preenchem corretamente as 

lacunas do enunciado. 

 atenção de urgência e emergência – individual e coletivo. 

 atenção psicossocial – individual. 

 atenção primária – individual e coletivo.  
 atenção psicossocial – coletivo. 

 atenção de urgência e emergência – individual. 

Questão 12 - A análise do processo saúde-adoecimento 

evidenciou que o aparato biomédico não consegue modificar os 

condicionantes nem os determinantes mais amplos desse processo, 

operando um modelo de atenção e cuidado marcado, na maior parte 

das vezes, pela centralidade dos sintomas. Nesse contexto, sobre a 

Política Nacional de Promoção de Saúde, é correto afirmar: 

 A estratégia de promoção de saúde, no SUS, se fundamenta em 

uma visão ampliada de saúde, considerando os modos de 

organização da população, do trabalho e da sociedade em 

determinado contexto histórico, marcando a necessidade de 

superar a centralidade dos sintomas nas práticas de atenção. 

 As estratégias de promoção de saúde focam-se nos aspectos que 

determinam o processo saúde-adoecimento, como violência, 

desemprego, subemprego, falta de saneamento básico, 

habitação inadequada e/ou ausente, substituindo o aparato 

biomédico e as práticas hospitalares. 

 As práticas de promoção de saúde exigem mais aparatos 

biomédicos para que possam dar conta dos processos de saúde-

adoecimento que acometem as populações. 

 É função dos gestores estaduais implementar ações que operem 

no sentido de modificar as condições de saúde da população, 

adotando processos de avaliação adequada e de superação dos 

determinantes que produzem doenças. 

 Não é um objetivo da Política Nacional de Promoção de Saúde 

promover mudanças na cultura organizacional, estabelecendo 

redes de cooperação intersetoriais e adoção de práticas de saúde 

sensíveis. 

 

 

 

 

 

 

Questão 13 - Leia as seguintes afirmações sobre os 

objetivos específicos da Política Nacional de Promoção de Saúde: 

I. A PNPS busca minimizar e/ou extinguir as desigualdades de toda 

e qualquer ordem (étnica, racial, social, regional, de gênero, de 

orientação sexual, entre outras). 

II. A PNPS tem como propósito promover articulação entre as esferas 

de gestão do SUS e o fortalecimento da participação social. 

III. A PNPS propõe-se a incorporar e a implementar ações de 

promoção da saúde, com ênfase na alta complexidade, 

considerando ser esse o nível com maior demanda para essas 

práticas. 

Está correto o que se afirma em: 

 Apenas II. 

 Apenas III. 

 I, II e III. 

 Apenas II e III. 

 Apenas I. 

Questão 14 - Sobre o processo de trabalho das equipes de 

atenção básica, de acordo com o Plano Nacional de Atenção Básica, 

leia as seguintes assertivas: 

I. Não compete às equipes de atenção básica a definição do 

território de atuação e da população que estará sob 

responsabilidade da UBS e das equipes. 

II. É característica das equipes de atenção básica a programação e 

a implementação de atividades de atenção à saúde, incluindo o 

planejamento e a organização da agenda de trabalho 

compartilhado de todos os profissionais. 

III. As equipes devem realizar visita domiciliar nos casos em que o 

usuário tem problemas de saúde controlados e enfrenta 

dificuldade ou impossibilidade física de locomoção. 

Está correto o que se afirma em: 

 Apenas I. 

 Apenas II. 

 Apenas II e III. 

 Apenas III. 

 I, II e III. 
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Questão 15 - Leia as afirmações a seguir sobre a 

infraestrutura e o funcionamento da Atenção Básica e julgue-as como 

verdadeiras (V) ou falsas (F). 

(    ) As UBS devem dispor de manutenção regular de 

estoques de insumos necessários para seu 

funcionamento. 

(    ) As UBS devem contar com equipes multiprofissionais 

compostas por médicos, enfermeiros, cirurgiões-

dentistas, auxiliar em saúde bucal ou técnico em 

saúde bucal, auxiliar de enfermagem ou técnico de 

enfermagem e agentes comunitários de saúde. 

(    ) As UBS devem ter a garantia dos fluxos definidos na 

Rede de Atenção à Saúde, com o intuito de facilitar os 

princípios de acesso, do vínculo, da continuidade do 

cuidado e da responsabilidade sanitária. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para 
baixo, é: 

 V – F – V. 

 F – V – V. 

 F – F – V. 

 F – F – F.  

 V – V – V.  

Questão 16 - A educação permanente representa uma 

mudança importante na concepção e nas práticas de capacitação dos 

trabalhadores dos serviços de saúde. Leia as seguintes afirmativas, 

referentes ao enfoque da educação permanente. 

I. Propõe processos de ensino e aprendizagem incorporados à vida 

cotidiana das organizações e às práticas sociais e laborais no contexto 

real em que ocorrem. 

II. Amplia os espaços educativos para fora da sala de aula e para 

dentro das organizações, na comunidade, em clubes e associações, 

e em ações comunitárias. 

III. Concebe os profissionais-educandos como receptores de vários 

saberes no processo de construção do conhecimento. 

Está correto o que se afirma em: 

 Apenas I. 

 Apenas I e II. 
 Apenas II. 

 Apenas I e III. 

 I, II e III. 

Questão 17 - Compõem as redes temáticas prioritárias nas 

Redes de Atenção em Saúde, exceto: 

 Rede de Urgência e Emergência. 

 Rede de Atenção Psicossocial. 

 Rede de Atenção à Terceira Idade. 

 Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiências. 

 Rede Cegonha. 

 

Questão 18 - Considerando a gestão e o planejamento do 

SUS, e, ainda, o disposto no Decreto nº. 7.508/2011, assinale a 

definição correta de Região de Saúde. 

 A Região de Saúde é definida de acordo com o território de 

abrangência do município, considerando que esse território pode 

ser ampliado conforme a demanda populacional e a estrutura do 

serviço. 

 A Região de Saúde é organizada conforme a história do território, 

que é permeada pela cultura e suas tradições, sendo que essas 

características constituem as necessidades de saúde da região. 

As Regiões de Saúde situadas em áreas de fronteira com outros 

países deverão respeitar as normas que regem as relações 

internacionais.  

 A Região de Saúde é definida conforme a característica de 

organização econômica do território, não necessariamente 

respondendo às identidades culturais dos agrupamentos dos 

municípios que a integram. 

 As Regiões de Saúde são definidas conforme as demandas de 

uma determinada população, com relação direta à oferta de 

serviços hospitalares desse mesmo território, organizando 

proporcionalmente o acesso aos diferentes níveis de 

complexidade da atenção em saúde. 

 Região de Saúde é um espaço geográfico contínuo e constituído 

por agrupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir de 

identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de 

comunicação e infraestrutura de transporte compartilhados, e 

com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a 

execução de ações e serviços. 

Questão 19 - São requisitos para a instituição de Região de 

Saúde, no mínimo, as seguintes ações e serviços: 

 1. Atenção primária – 2. CAPS – 3. Vigilância em Saúde – 4. Rede 

Cegonha – 5. Urgência e Emergência. 

 1. Rede Cegonha – 2. Atenção Ambulatorial especializada e 

hospitalar – 3. Vigilância em Saúde – 4. Atenção primária – 5. CAPS. 

 1. Urgência e Emergência – 2. Atenção Psicossocial – 3. Vigilância 

em Saúde – 4. Rede de cuidado a pessoas com deficiência – 5. SAMU. 

 1. Atenção primária – 2. Urgência e Emergência – 3. Atenção 

Psicossocial –  4. Atenção  Ambulatorial especializada e hospitalar – 

5. Vigilância em Saúde. 

 1. Atenção primária – 2. Urgência e Emergência – 3. Atenção  

Psicossocial –  4. Atenção  Ambulatorial especializada e hospitalar – 

5. Rede de cuidado a pessoas com deficiência. 
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Questão 20 - Considerando a distinção realizada entre os 

processos de capacitação e de educação permanente em saúde 

estabelecidos pela Política Nacional de Educação Permanente, 

analise as afirmativas a seguir e julgue-as como verdadeiras (V) ou 

falsas (F). 

(    ) Nem toda ação de capacitação implica um processo 

de educação permanente. 

(    ) Embora toda capacitação vise à melhoria do 

desempenho do pessoal, nem todas essas ações 

representam parte substantiva de uma estratégia de 

mudança institucional. 

(    ) A educação permanente não prevê ações 

desenvolvidas a partir de projetos e programas, pois 

considera que a transferência de conhecimento 

enquanto capacitação do profissional de saúde deve 

se dar de forma permanente. 

(    ) A educação permanente é voltada para os 

profissionais que não tiveram acesso ao ensino 

superior, considerando a necessidade de suprir essa 

lacuna formativa. 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 

para baixo, é: 

 F – F – V – F.  

 V – V – V – V. 

 V – V – F – F. 

 F – V – V – F. 

 V – V – F – V.  

 

 

 

 

 

 

 

  CONTEÚDO ESPECÍFICO - PSICOLOGIA 

Questão 21 - A respeito da formação do psicólogo, considere 

as seguintes afirmações: 

I. Considerando a dificuldade de se lidar com uma realidade 

complexa e desafiadora, é fundamental recorrer 

exclusivamente às técnicas e às práticas sólidas, estudadas 

durante os cursos de formação. 

II. Há necessidade de superar a formação acadêmica, 

possibilitando a redefinição de práticas psicológicas que 

contribuam para a construção de novas políticas. 

III. Os cursos de formação em Psicologia, desde muito tempo, 

têm contribuído para a formação de profissionais políticos, 

críticos e técnicos. 

Condiz com a realidade o que se afirma em: 

a) Apenas I. 

b) Apenas III. 

c) Apenas II e III. 

d) Apenas II.   

e) Apenas I e II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 22 - São princípios norteadores da Política de 

Humanização: 

I. Fortalecimento da atuação em rede e do trabalho em equipe 

multidisciplinar, estimulando a transdisciplinaridade e a 

grupalidade. 

II. Conservar tradições e particularidades culturais das 

instituições de saúde na atenção dos usuários.  

III. Considerar e valorizar a dimensão subjetiva e social nas 

práticas de atenção e gestão. 

Está correto o que se afirma em: 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) I, II e III. 

e) Apenas I e III. 

Questão 23 - O Apoio Matricial (AM) pode ser entendido 

como uma estratégia de organização do trabalho em saúde que 

deve ser ______.  Sendo assim, o AM assegura um suporte 

assistencial e técnico-pedagógico que possibilita uma construção 

compartilhada entre  ______ e ______. 

Assinale a alternativa cujas informações preenchem corretamente 

as lacunas do enunciado. 

a) complementar – profissionais da atenção básica – 

especialistas. 

b) obrigatória – especialistas – profissionais da atenção básica. 

c) complementar – usuários – profissionais da atenção básica. 

d) obrigatória – usuários – especialistas. 

e) obrigatória – profissionais – usuários. 
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Questão 24 - O trabalho em saúde consiste em uma ampla 

rede, na qual há interdependência entre todos os elos, envolvendo 

diferentes profissionais, em diferentes serviços. Para que essa ampla 

rede funcione com qualidade, foi constituída a equipe de referência. 

Sobre a equipe de referência e o contexto que a envolve, é correto 

afirmar que: 

a) A equipe de referência é caracterizada por profissionais 

especializados que dialogam diretamente com o usuário, sem a 

necessidade de conversar com os demais profissionais. 

b) A equipe de referência facilita o vínculo específico entre um 

grupo de profissionais e um certo número de usuários, 

possibilitando uma gestão mais centrada nos resultados do que nos 

meios. 

c) A equipe de referência busca tomar decisões de maneira 

centralizada, pois isso evita que aconteçam conflitos. 

d) A equipe de referência tem como proposta colocar o usuário no 

centro do processo de atenção, de tal modo que ele se 

responsabilize de maneira integral pela sua saúde. 

e) A equipe de referência, em um serviço hospitalar, dificilmente 

se responsabiliza pelos mesmos usuários cotidianamente. 

Questão 25 - Tendo em vista que a clínica ampliada se refere 

a uma prática para além do modelo de clínica tradicional, analise as 

seguintes afirmações. 

I. A clínica ampliada leva em conta situações de dominação e 

injustiça social como possíveis causas e/ou agravantes de 

adoecimentos. 

II. A clínica ampliada trabalha na perspectiva da redução de 

danos. 

III. É sempre importante reconhecer a responsabilidade exclusiva 

do usuário pelo seu tratamento, produzindo, assim, 

autonomia. 

Não está de acordo com a perspectiva da clínica ampliada o que 

se afirma em: 

a) Apenas III. 

b) Apenas I. 

c) Apenas II. 

d) Apenas II e III. 

e) Apenas I e II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 26 - Leia as afirmações a seguir sobre o Projeto 

Terapêutico Singular (PTS) e julgue-as como verdadeiras (V) ou 

falsas (F). 

(    ) É um conjunto de condutas terapêuticas articuladas para 

um sujeito individual. 

(    ) É composto por propostas desenvolvidas como resultado 

de uma discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar. 

(    ) Não considera aspectos como diagnósticos psiquiátricos 

e medicação. 

(    ) Pode ser desenvolvido para grupos e famílias, buscando 

a singularidade. 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 

para baixo, é: 

 

a) F – V – F – V. 

b) V – V – V – V. 

c) V – V – V – F. 

d) V – V – F – V. 

e) F – V – V – F. 

 

Questão 27 - A prática de Acompanhamento Terapêutico (AT) 

se constitui como uma entre tantas possíveis atuações do profissional 

da Psicologia nas Políticas Públicas. Considerando as características 

que constituem essa prática, julgue as afirmativas a seguir como 

verdadeiras (V) ou falsas (F): 

(    ) A prática de Acompanhamento Terapêutico contribui para 

a efetivação da Reforma Psiquiátrica e da Luta 

Antimanicomial. 

(    ) O acompanhante terapêutico somente auxilia, não atua 

como um profissional que toma frente do tratamento. 

(    ) No âmbito clínico, o acompanhante terapêutico é 

requisitado por escolas especiais, instituições clínicas e 

centros de atendimento à saúde mental; além disso, pode 

ser requisitado por familiares, sendo que, nestes casos, é 

o único agente terapêutico envolvido. 

(    ) O acompanhante terapêutico se constitui como um 

dispositivo complementar. 

 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 

para baixo, é: 

 

a) F – V – F – F. 

b) V – V – F – F.  

c) V – F – V – V. 

d) V – V – V – F. 

e) F – F – F – V.  
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Questão 28 - Em sua obra “Sobre a morte e o morrer”, 

Elisabeth Kubler-Ross propõe cinco estágios que acometem 

pacientes com doenças incuráveis ou em iminência de morte.  

Assinale a alternativa que lista corretamente e em ordem os 

referidos estágios. 

 

a) Depressão – Raiva – Barganha – Negação e isolamento – 

Aceitação. 

b) Negação e isolamento – Raiva – Depressão – Barganha – 

Aceitação. 

c) Raiva – Barganha – Depressão – Aceitação – Negação e 

isolamento. 

d) Negação e isolamento – Raiva – Barganha – Depressão – 

Aceitação. 

e) Depressão – Raiva – Barganha – Negação e isolamento – 

Aceitação. 

Questão 29 - A Lei da Reforma Psiquiátrica foi aprovada 

no ano de 1992 pela Assembleia Legislativa do RS.  A lei versa 

sobre a substituição progressiva de ______ por uma ______. 

Ainda, estabelece que os Executivos estaduais e municipais 

superem definitivamente, no tempo de cinco anos, o ______. 

Assinale a alternativa cujas informações preenchem corretamente 

as lacunas do enunciado. 

a) leitos em Hospitais Gerais – rede de serviços substitutivos – 

modelo manicomial. 

b) leitos em hospitais psiquiátricos – atenção básica – modelo 

manicomial. 

c) leitos em hospitais psiquiátricos – rede de serviços 

substitutivos – modelo manicomial. 

d) leitos em hospitais gerais – rede de serviços substitutivos – 

modelo biopsicossocial. 

e) leitos em hospitais psiquiátricos – atenção básica – modelo 

biopsicossocial. 

Questão 30 - Considerando as ações previstas a serem 

realizadas na atenção básica, e, ainda, a atuação do psicólogo nesse 

âmbito, analise as seguintes afirmativas: 

I. O psicólogo é um profissional tradicionalmente incluído na 

atenção básica. 

II. O psicólogo deve ser incluso em equipes interdisciplinares, 

para que tenha a possibilidade de assumir o papel de profissional 

de saúde, e não exclusivamente o de especialista psi. 

III. O psicólogo deve participar no desenvolvimento de ações de 

promoção e prevenção em saúde, bem como de atenção curativa.  

Está correto apenas o que se afirma em: 
 
a) I. 

b) II e III. 

c) II. 

d) I e III. 

e) I e II. 

 

 

 

 

Questão 31 - No que se refere à atenção hospitalar, são 

práticas previstas na Política de Humanização: 

I. Mecanismos de recepção com acolhimento aos usuários. 

II. Mecanismos de escuta para o paciente e os trabalhadores. 

III. Garantia de continuidade de assistência com sistema de 

referência e contrarreferência. 

IV. Garantia de visita aberta por meio da presença do acompa-

nhante e de sua rede social, respeitando a dinâmica de cada 

unidade hospitalar e as peculiaridades das necessidades do 

acompanhante. 

 

Está correto o que se afirma em: 
 

a) I, II, III e IV. 

b) Apenas I, II e III. 

c) Apenas III e IV. 

d) Apenas I e III. 

e) Apenas I e II. 

 

Questão 32 - Segundo Alchieri e Cruz (2003), a avaliação 

psicológica pode ser compreendida como o resultado de três 

aspectos ou critérios interdependentes básicos. São eles: 

a) O instrumento, a capacidade do avaliador e a subjetividade do 

avaliado. 

b) A medida, as condições de testagem e o processo de avaliação. 

c) O instrumento, as condições de testagem e a subjetividade do 

avaliado. 

d) A medida, a capacidade do avaliador e o setting. 

e) A medida, o instrumento e o processo de avaliação. 

Questão 33 - Leia as seguintes afirmativas, relacionadas à 

morte no contexto da Psicologia. 

I. O tema da morte nos desperta medos e receios, por conta 

disso, tem sido associado a significativos silêncios. Porém, o 

silêncio, que em outros tempos caracterizava-se como um 

componente cultural de reconhecimento da morte, hoje 

expressa o nosso desconhecimento e a dificuldade de lidar 

com o assunto. 

II. A cultura industrial, bem como o desenvolvimento tecnológico 

e o sistema moderno de capitalização, têm fomentado as mais 

variadas formas que fazem com que a morte seja interditada 

na sociedade e transferida para o espaço solitário dos 

hospitais. 

III. Criamos uma ideia de que é indesejável que se fale da morte, 

sendo comum que profissionais de saúde e membros da 

família “conspirem” para evitar que o sujeito tome 

conhecimento da sua condição de finitude. Porém, o paciente 

quase sempre sabe que irá morrer, mas também acaba 

escondendo seus sentimentos dos outros. 

Está correto o que se afirma em: 

a) Apenas I e III. 

b) Apenas II e III. 

c) Apenas I e II. 

d) I, II e III. 

e) Apenas II. 
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Questão 34 - Leia as seguintes afirmações, sobre a psicologia 

da saúde e seu contexto, e classifique-as como verdadeiras (V) ou 

falsas (F): 

(    ) A avaliação psicológica no contexto da psicologia da 

saúde, ou seja, a aplicação de testes, é um procedimento 

fundamental para identificar com maior precisão quais 

elementos estão relacionados ao adoecimento psíquico. 

(    ) A psicologia na saúde surgiu durante a década de 1970, 

em um contexto de grandes transformações no conceito 

de saúde. Dentre as mudanças, destaca-se o objetivo de 

superar o modelo biomédico centrado na doença. 

(    ) Diferenças pessoais, traços de personalidade, sistema de 

crenças, comportamentos, redes de suporte social e o 

próprio ambiente são aspectos que podem afetar os 

resultados da saúde do indivíduo. 

(    ) A psicologia da saúde pode ser definida como um ramo 

da psicologia que trabalha com a promoção e a prevenção 

de/em saúde, diferenciando-se da área clínica, que volta-

se para o adoecimento. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é: 
 

a) F – V – V – F. 

b) F – F – V – F. 

c) V – F – V – V. 

d) F – V – V – V. 

e) V – V – V – F. 

Questão 35 - No que se refere às práticas no contexto de 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI), são objetivos do psicólogo: 

I. Orientar e informar o paciente sobre as rotinas da UTI. 

II. Avaliar e monitorar a adaptação do paciente ao ambiente 

hospitalar. 

III. Avaliar o estado psíquico do paciente. 

IV. Incentivar o contato do paciente com seus familiares e com a 

equipe. 

V. Avaliar a compreensão do paciente do seu diagnóstico, bem 

como a forma como ele reage emocionalmente à doença e à 

internação. 

Está correto o que se afirma em: 

a) Apenas II, III e IV. 

b) I, II, III, IV e V. 

c) Apenas III e IV. 

d) Apenas I, II, IV e V. 

e) Apenas II, III, IV e V. 

Questão 36 - No contexto da reabilitação em saúde, o 

paciente portador de lesão medular costumeiramente passa por 

diferentes fases comportamentais. São elas: 

a) choque, revolta, abandono, retorno, adaptação. 

b) negação, depressão, reconhecimento, adaptação. 

c) choque, negação, reconhecimento, adaptação. 

d) negação, depressão, abandono, retorno, adaptação. 

e) choque, depressão, ilusão, reconhecimento. 

Questão 37 - Considerando a perspectiva de Osório acerca 

dos rumos da família no contexto contemporâneo, analise as 

seguintes afirmativas: 

I. A família é uma unidade grupal na qual se desenvolvem 

relações pessoais de três tipos: A aliança (entre o casal), a filiação 

(entre pais e filhos) e a consanguinidade (entre os irmãos). 

II. A crise destacada por uma série de fenômenos 

contemporâneos, tais como a alteração do paradigma da 

sexualidade, a resolução das insatisfações matrimoniais pela via 

das separações conjugais e as mutações nos valores éticos da 

sociedade, denota o fim do conceito de família. 

III.  A sexualidade livremente exercida possui um valor diretamente 

relacionado com a melhoria da qualidade de vida, sendo essa uma 

conquista da sociedade contemporânea. 

Está correto o que se afirma em: 

a) Apenas III. 

b) I, II e III. 

c) Apenas II. 

d) Apenas I e III. 

e) Apenas I e II. 

Questão 38 - Considerando os pressupostos básicos 

propostos por Zimerman para caracterizar um grupo, leia as 

seguintes afirmações e classifique-as como verdadeiras (V) ou 

falsas (F): 

(    ) Um grupo não se resume a um somatório de indivíduos, 

pelo contrário, ele se constitui de uma soma de 

subjetividades, que acumula esse total de realidades 

psíquicas em um determinado espaço. 

(    ) Sempre existe nos grupos uma distribuição hierárquica de 

lugares e papéis, com diferentes modalidades. 

(    ) É inevitável, nos grupos, a constituição de um campo 

grupal dinâmico, com a gravitação de ansiedades, 

defesas, fantasias, fenômenos de resistência e de 

transferências, etc. 

(    ) Na constituição de um grupo que possua genuína 

identidade grupal, é importante que as identidades 

individuais deixem aos poucos de existirem, fortalecendo, 

assim, o sentimento de grupalidade. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo, é: 

 

a) F – V – V – V. 

b) F – V – V – F. 

c) V – F – F – V. 

d) V – V – V – F. 

e) V – F – V – F. 
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Questão 39 - Acerca dos atributos desejáveis de um 

coordenador de grupo, analise as seguintes afirmativas: 

I. É necessário que o coordenador de grupos esteja pronto para, 

em determinadas situações, emprestar suas funções egoicas para 

pessoas que ainda não as possuem de uma forma bem 

desenvolvida. 

II. É fundamental que o coordenador de um grupo exerça absoluta 

coerência em suas ações. É inaceitável que o psicólogo seja 

incoerente em qualquer momento do trabalho com grupos. 

III. O senso ético do qual o coordenador de grupo deve estar 

necessariamente munido lhe permite realizar a introdução de seus 

próprios valores e expectativas no espaço mental do outro. 

Está correto o que se afirma em: 

a) Apenas II e III. 

b) Apenas I e II. 

c) Apenas I. 

d) Apenas II. 

e) I, II e III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 40 -  

“O modelo biomédico sustentava que as doenças tinham causas 

exclusivamente biológicas, o que representou a visão dominante da 

Medicina durante a maior parte do século XX, justificando dessa 

forma o âmbito da Psicologia Clínica exclusivamente voltada para a 

saúde mental. A situação mudou gradativamente; alguns serviços de 

psicologia independentes foram criados em hospitais e os psicólogos 

começaram a ser indicados para compor equipes de atendimento 

familiar, neurologia, ginecologia e obstetrícia. Algumas escolas 

médicas criaram departamentos de psicologia, e essa situação 

favoreceu a entrada dos psicólogos em equipes hospitalares” 

(LALONI; FERNANDES, 2014). 

Percebe-se que, desde seus primórdios, a psicologia em relação à 

saúde diferencia-se da prática da psicologia clínica tradicional. 

Considerando o contexto hospitalar, quais características da prática 

do psicólogo em relação à saúde podem ser apontadas como 

aquelas que diferenciam a psicologia voltada à saúde da psicologia 

clínica tradicional? 

a) O psicólogo realiza o processo terapêutico com os pacientes 

utilizando teorias clínicas inovadoras, distanciando-se das 

correntes tradicionais da psicologia clínica. 

b) O psicólogo ampara sua atuação em pesquisas de doenças e 

seus respectivos tratamentos, busca focar sua atuação na 

prevenção, no estilo de vida, na adesão dos pacientes ao 

tratamento, centrando-se no processo de análise das variações 

biológicas do organismo e na forma como essas são afetadas pelas 

contingências.  

c) O psicólogo busca contribuir com o médico trabalhando as 

questões de âmbito psicológico junto aos pacientes, considerando 

a característica de cada profissão. 

d) O psicólogo realiza práticas de prevenção e promoção de 

saúde nos mais variados espaços hospitalares, sem realizar 

escutas individuais, considerando o objetivo de distanciar-se da 

prática clínica tradicional. 

e) O psicólogo realiza a prática clínica em outros espaços, como 

na sala de espera, nos leitos, e junto aos familiares, procurando 

ampliar o território da clínica dentro do hospital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


