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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

TEXTO 01 (questão 01)  

 
Disponível em: www.facebook.com 

01. De acordo com o texto 01,  
 
A) na vida, os fatos acontecem em intervalos de tempo de longa duração. 

B) a vida humana é cercada de acontecimentos significativos. 

C) na efemeridade da vida, os cenários se multiplicam. 

D) virar páginas na vida é atitude de gente sábia. 

E) para muitos, a vida se torna monótona e insípida. 
 
TEXTO 02 (questão 02) 

 
Disponível em: www.facebook.com 

02. Analisando-se o texto 02, tem-se que  
 
A) para seguir a caminhada, é necessário se apassivar diante dos fatos. 

B) coragem é sentimento imprescindível para apaziguar situações constrangedoras. 

C) é preciso ter o coração esvaziado de entusiasmo para avançar. 

D) obstáculos nem sempre precisam ser vencidos. 

E) a vitória acontece quando o amor rege os sonhos. 
 

TEXTO 03 (questões 03 e 04) 
 

A objeção, o desvio, a desconfiança alegre, a vontade de troçar são sinais de saúde: tudo o que é absoluto pertence à 

patologia.  (Friedrich Nietzsche) 
 
03. Em relação aos Sinais de Pontuação, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) A terceira vírgula poderia ser permutada pelo conectivo "e", e isso não caracterizaria desobediência às normas gramaticais 

vigentes.  

B) As três primeiras vírgulas separam termos explicativos. 

C) Os dois pontos poderiam ser permutados por reticências, e a frase se manteria gramaticalmente correta. 

D) A segunda vírgula poderia inexistir, e isso não seria considerado desobediência às normas vigentes de pontuação. 

E) Os dois pontos poderiam ser substituídos por uma exclamação, o que não se constituiria em erro gramatical. 

 

04. Observe abaixo o fragmento de trecho: 

"tudo o que é absoluto pertence à patologia." 
 
Nele, existe(m) 
 
A) três pronomes, sendo dois indefinidos e um relativo. 

B) um verbo cujo complemento não vem regido de preposição.  D) dois adjetivos de gêneros diferentes. 

C) um pronome demonstrativo. E) um verbo de 1ª. conjugação. 

Assim é a vida... 
Daqui a pouco a página vira, 
o cenário muda... 
Novos ventos, nova brisa, 
novos ares, novos mares... 

 
 

E o segredo é ter muita fé para 
seguir em frente, mais coragem 

para enfrentar os obstáculos 
e a certeza de que quando os 

nossos sonhos são movidos por 
amor, a vitória não demora a chegar... 

http://pensador.uol.com.br/autor/friedrich_nietzsche/
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TEXTO 04 (questões 05 e 06) 
 

Se alguém procura a saúde, pergunta-lhe primeiro se está disposto a evitar no futuro as causas da doença; em caso 

contrário, abstém-te de o ajudar.   (Sócrates) 
 
05. Em relação aos termos sublinhados, é CORRETO afirmar que  
 
A) ambos são exemplos de próclise. 

B) o primeiro é exemplo de próclise, ao passo que o segundo indica ênclise. 

C) um deles poderia estar mesoclítico ao verbo. 

D) ambos poderiam estar proclíticos ao verbo, sem caracterizar erro gramatical. 

E) ambos são exemplos de ênclise. 
 

06. Extraindo termos do texto 04, sobre ACENTUAÇÃO, assinale a alternativa que contém uma justificativa 

CORRETA. 
 
A) Acentua-se o termo "alguém" por ser paroxítona terminada em EM. 

B) O termo "saúde" é acentuado porque o "u" átono forma hiato com a vogal A. 

C) Acentua-se o termo "contrário" por ser paroxítona terminada em hiato. 

D) A tonicidade do termo "abstém" recai na última sílaba. 

E) Os termos "saúde" e "contrário" obedecem à mesma regra de acentuação. 

 

TEXTO 05 (questão 07) 
 

Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços; estes não invejam o juízo e a prudência dos velhos: uns conhecem o 

que perderam, os outros desconhecem o que lhes falta. (Marquês de Maricá) 
 
07. Em relação à Classe de Palavras, analise os itens abaixo: 
 

I.  "estes não invejam o juízo e a prudência..." - o termo sublinhado se classifica como pronome indefinido e se refere 

a "moços". 

II.  "uns conhecem o que perderam..." - ambos os verbos existentes neste trecho estão conjugados em tempo presente. 
III.  "os outros desconhecem o que lhes falta." - o primeiro termo se classifica como artigo definido, e o segundo, 

pronome pessoal que se refere a "outros". 

IV. "Os velhos invejam a saúde e o vigor dos moços..." - todos os termos sublinhados se classificam como substantivo. 

 
Está CORRETO apenas o que se afirma em  

 

A) IV. B) II. C) II e IV. D) I e III. E) III. 

 

TEXTO 06 (questão 08) 
 

A cólera prejudica o sossego da vida e a saúde do corpo, ofusca o julgamento e cega a razão. (Diderot) 
 
08. Se o termo "cólera" fosse substituído por "maus pensamentos", preservando-se o tempo verbal do texto 06, estaria 

CORRETO o texto indicado na alternativa 
 
A) Maus pensamentos prejudicariam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscariam o julgamento e cegariam a razão. 

B) Maus pensamentos prejudicavam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscavam o julgamento e cegavam a razão. 

C) Maus pensamentos prejudicam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscam o julgamento e cegam a razão. 

D) Maus pensamentos prejudicarão o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscarão o julgamento e cegarão a razão. 

E) Maus pensamentos prejudicam o sossego da vida e a saúde do corpo, ofuscaram o julgamento e cegaram a razão. 

 

TEXTO 07 (questões 09 e 10) 
 

AMOR É SÍNTESE 

Mário Quintana 

 
Por favor, não me analise 

Não fique procurando cada ponto fraco meu. 

Se ninguém resiste a uma análise profunda, 

Quanto mais eu... 

Ciumento, exigente, inseguro, carente 

Todo cheio de marcas que a vida deixou 
Vejo em cada grito de exigência 

Um pedido de carência, um pedido de amor.  

 
Amor é síntese 

É uma integração de dados 

Não há que tirar nem pôr 

Não me corte em fatias 

Ninguém consegue abraçar um pedaço 

Me envolva todo em seus braços 
E eu serei o perfeito amor. 

Disponível em: http://muitaprosa.blogspot.com.br/2007/10/amor-sintese-mario-quintana.html 

http://pensador.uol.com.br/autor/socrates/
http://pensador.uol.com.br/autor/marques_de_marica/
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09. Observe os verbos dos itens abaixo: 
 

I.  "Se ninguém resiste a uma análise profunda" - o verbo deste trecho exige complemento não regido de preposição. 

II.  "Vejo em cada grito de exigência 

 Um pedido de carência, um pedido de amor." - o verbo deste trecho exige dois complementos: um regido de 

preposição e o outro não. 
III.  "Não me corte em fatias" - o verbo deste trecho exige dois complementos: um regido de preposição e o outro sem 

ser regido de preposição. 

IV.  "Ninguém consegue abraçar um pedaço"- o verbo sublinhado exige um complemento e este não vem regido de 

preposição.  
 
Está CORRETO o que se afirma apenas em 
 

A) IV.  B) I e III. C) II e IV. D) III. E) II, III e IV. 

 

10. Observe os fragmentos do texto 07, atentando para os termos sublinhados e as letras destacadas em maiúsculo. 
 

I.  "Por favor, não me analiSe" - como o termo sublinhado, grafa-se "gaSe". 

II.  "Ciumento, exiGente, inseguro, carente" - o termo "anGina" escreve-se da mesma forma que o termo sublinhado. 
III.  "Todo CHeio de marcas que a vida deixou" - como o termo sublinhado, grafa-se "inCHaço". 

IV.  "É uma integraÇão de dados" - como o termo sublinhado, escreve-se "constipaÇão". 
 
Assinale a alternativa que contém apenas os itens CORRETOS. 

 

A) I e II. B) I e III. C) II, III e IV. D) II e III. E) II e IV. 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

 

Responda as questões de 11 a 13 de acordo com a legenda a seguir: 

 

A) Apenas as afirmativas a e c estão corretas. 
B) Apenas as afirmativas b e c estão corretas. 

C) Apenas a afirmativa b está correta. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

E) Todas as afirmativas estão incorretas. 

 

11. Em relação ao SUS, assinale a afirmativa CORRETA. 

 

a) Região de saúde é o espaço geográfico contínuo, constituído por grupamentos de municípios limítrofes, delimitado a partir 

de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados. 

b) Universalização e Integralidade são princípios organizativos do SUS. 

c) O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em cada 

esfera de Governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, com composição, organização e tem suas competências fixadas na Lei Nº 8.142/90. 

 

12. Em relação à história da saúde pública no Brasil, assinale a afirmativa CORRETA. 

 

a) O PSF foi lançado conjuntamente com o Programa de Agentes Comunitários de Saúde - PACS em 1991. 

b) A reforma do setor de saúde brasileiro ocorreu de forma simultânea ao processo de democratização, tendo sido liderada por 

profissionais da saúde e pessoas de movimentos e organizações da sociedade civil. 

c) Na esfera das políticas de saúde, o referencial da medicina comunitária se materializava em programas de extensão da 

cobertura de ações básicas, direcionados à população excluída do sistema previdenciário. 

 

13. É(São) princípio(s) norteador(es) da bioética: 

 
a) Justiça e beneficência. 

b) Não maleficência. 

c) Autonomia. 
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14. Em relação aos determinantes sociais de saúde, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  O conceito estreito de determinantes sociais é puramente empírico e afasta a possibilidade de compreensão da 

saúde como um fenômeno social e humano. 
(   )  O conceito de determinação social da saúde deve abranger, por exemplo, o estudo de como as necessidades e as 

práticas de saúde são socialmente criadas e reforçadas pelo capitalismo avançado. 

(   )  Uma sociedade solidária é mais saudável que uma marcada pelo conflito interno e anomia, porque a solidariedade 

é, em si, o mais importante determinante social da saúde. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-F-V B) F-V-F C) V-F-F D) F-F-F E) V-V-V 

 

15. Assinale a alternativa que contém, apenas, doenças de notificação compulsória. 

 

A) Hantaviroses – Sarampo – Paralisia Cerebral 

B) Febre Tifoide – Febre Amarela – Doença de Chagas Aguda 

C) Febre do Nilo – Síndrome de Down – Paralisia Flácida Aguda 

D) Dengue – Abscesso de Ludwig – Rubéola 

E) Cólera – Síndrome Respiratória Aguda Grave 
 

16. Em relação à Atenção Básica, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas. 

 

(   )  Uma ação da Atenção Básica é a de realizar as necessidades dos usuários internados na unidade hospitalar no 
tocante à prevenção das infecções hospitalares. 

(   )  As ações desenvolvidas na Atenção Básica, de acordo com a Portaria GM/MS Nº 648, são as seguintes: 

sistematizar o encaminhamento de pacientes para os serviços de referência e solicitar ao nível secundário o 

planejamento da contrarreferência. 

(   )  É tarefa da Atenção Básica realizar o primeiro atendimento às urgências odontológicas. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-F-V B) F-V-F C) V-F-F D) F-F-F E) V-V-V 

 

17. Analise as afirmativas abaixo: 
 

1 -  Ao entendermos a saúde como a capacidade de criar novas normas de vida, quando o trabalho limita essa 
capacidade, a chance de adoecermos é maior. 

2 -  As organizações de saúde devem ser espaços de produção de bens e serviços e de valorização do potencial 

inventivo dos atores desses serviços. 
 
Elas estão relacionadas ao conceito de 
 
A) Saúde Mental. 

B) Humanização em Saúde.  D) Clínica Ampliada. 

C) Promoção de Saúde. E) Política de Atenção Primária. 

 

18. A participação da comunidade na fiscalização e no controle das ações de saúde passa a ser ampliada a partir 
 
A) da Criação do Conselho de Secretários de Saúde. 

B) da Criação da Estratégia de Saúde da Família.  D) da Lei 8.142/90. 

C) da Lei 8.080/90. E) do Decreto Presidencial nº 7.508/2011. 
 

19. Em relação à Biossegurança e ao controle de infecção hospitalar, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas 

Falsas. 
 

(   )  Todos os profissionais de saúde devem estar vacinados, apenas, contra a hepatite B. 
(   )  Gotículas geradas por fonte humana têm diâmetro de até 5μ e se dispersam até um metro de distância, quando se 

depositam nas superfícies. 

(   )  Protetor respiratório é usado para proteger as vias respiratórias contra poeiras tóxicas e vapores orgânicos ou 

químicos. É indicado para entrar em quarto de isolamento de pacientes com tuberculose pulmonar, sarampo ou 

varicela. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-F-V B) F-V-V C) V-F-F D) F-F-F E) V-V-V 
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20. Em relação à Educação Permanente em Saúde, coloque V nas afirmativas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 

(   )  As Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES) deverão ser compostas, também, por 
Trabalhadores do SUS e por representantes de Movimentos Sociais ligados à gestão das políticas públicas de 

saúde e do controle social no SUS. 

(   )  A formação dos trabalhadores de nível médio no âmbito do SUS não deve ser regida pelas diretrizes e orientações 

constantes da Portaria GM/MS nº 1.996, de 20 de agosto de 2007. 

(   )  A Lei 8.080/90 em seu Art 14 dispõe que Comissões Permanentes de Integração entre os serviços de saúde e as 

instituições de ensino profissional e superior seriam criadas a fim de propor prioridades, métodos e estratégias para 

a formação e educação continuada dos recursos humanos do SUS na esfera correspondente assim como em relação 

à pesquisa e à cooperação técnica entre essas instituições. 
 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 

 

A) V-F-V B) F-V-V C) V-F-F D) F-F-F E) V-V-V 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

21. Sobre a Reforma Psiquiátrica em curso no Brasil, cujo marco significativo de reflexão está compreendido entre as 

décadas de 1980 e 1990, assinale a alternativa que INCORRETAMENTE relaciona os seus objetivos. 
 
A) Reestruturação da assistência psiquiátrica mediante a reforma e humanização da rede manicomial. 

B) Salvaguarda dos direitos civis, da dignidade pessoal e dos direitos humanos dos usuários. 

C) Desenvolvimento de ações para a permanência do usuário em seu meio comunitário. 

D) Revisão crítica do papel hegemônico e centralizador do hospital psiquiátrico. 

E) Criação de serviços substitutivos como as residências terapêuticas. 

 

22. Considerando o processo de desinstitucionalização veiculado à Reforma Psiquiátrica, analise os itens abaixo: 
 

I. Pressupõe a realização de ações que, concretamente, desloquem o centro do cuidado ao paciente da comunidade, 
distrito e território para a instituição, permitindo, com a regulação do seu contato com o corpo social, o controle, 

quando necessário, do processo segregativo. 

II. Caracteriza-se como uma crítica epistemológica ao saber médico-positivista que fundamenta a prática psiquiátrica, 

favorecendo, a partir de uma abordagem histórica da realidade do sujeito e do seu processo de adoecimento, a 

transformação qualitativa do modelo de saúde. 

III. A mudança dos serviços de um modelo estático para outro dinâmico e em transformação, o qual, no âmbito de sua 

concepção e operacionalização, abarque, inclusive, a reflexão crítica sobre as relações de poder entre a instituição, 

os profissionais e os usuários. 
 
Está(ão) CORRETO(S) 

 

A) I, apenas. B) I e II, apenas. C) II e III, apenas. D) III, apenas. E) I, II e III. 

 

23. A Lei nº 11.064, de 16 de maio de 1994, dentre outros aspectos, dispõe sobre a internação psiquiátrica involuntária. 

No artigo 7, para proteger os direitos do usuário, especifica que o médico responsável pela internação faça, por meio 

da instituição, sua comunicação a determinado órgão público e num determinado prazo.  

 Assinale a alternativa que identifica, CORRETAMENTE, um e outro. 
 
A) Ministério Público, no prazo de 48 horas, contadas a partir do procedimento de internação. 

B) Secretaria de Saúde, no prazo de 24 horas, contadas a partir do procedimento de internação. 

C) Defensoria Pública, no prazo de 36 horas, contadas a partir do procedimento de internação. 

D) Conselho Tutelar, no prazo de 24 horas, contadas a partir do procedimento de internação. 

E) Conselho Nacional de Justiça, no prazo de 72 horas, contadas a partir do procedimento de internação. 

 

24. Observe a seguinte descrição: Designa um momento individual específico, no qual efervescem questões, afetos, gestos e 

comportamentos variáveis e singulares, que afetam em graus variáveis a vida cotidiana da própria pessoa e daqueles de 

seu convívio, e costumam ser determinantes das demandas e intervenções em serviços de Saúde Mental.  

 Assinale a alternativa que identifica, CORRETAMENTE, o conceito descrito. 

 

A) Síndrome B) Surto C) Transtorno D) Cronicidade E) Crise 
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25. Em seu relato, um paciente diz: “Lembra o tsunami no Japão? Aconteceu porque fui à praia nadar. Lá, vi uma onda e 

imaginei-a gigantesca, com todos se afogando. Imaginei um tsunami. Ao chegar a minha casa, vi a notícia no jornal da 

TV. Toda aquela desgraceira aconteceu e muitos morreram”.  

 Nesse relato, considerando os sintomas associados ao pensamento, identifica-se a ocorrência de um(a) 

 

A) neologismo 

B) verbigeração D) pensamento mágico 

C) glossolalia E) afrouxamento associativo 

 

26. O Ataque de Pânico, que, além do Transtorno de Pânico, também ocorre em transtornos como a Fobia e o Estresse 

Pós-Traumático, compreende um conjunto de sintomas bem definidos. Analisando as alternativas abaixo, assinale 

aquela cujo sintoma está INCORRETAMENTE relacionado à sua ocorrência. 
 
A) Palpitações 

B) Sensação de asfixia D) Náusea 

C) Medo de perder o controle E) Ideação delirante de morte 

 

27. Sobre o processo de avaliação em Psicologia, assinale a alterativa INCORRETA. 
 
A) A escolha das estratégias e dos instrumentos avaliativos é feita sempre de acordo com uma abordagem teórica 

(psicanalítica, fenomenológico-existencial, sistêmicas etc.), um objetivo (clínico, profissional, educacional, forense etc.) e 

uma finalidade (diagnóstico, tratamento, prevenção etc.). 

B) A avaliação, enquanto procedimento clínico, envolve um corpo organizado de princípios teóricos, métodos e técnicas de 

investigação tanto da personalidade como das funções cognitivas (memória, linguagem etc.). 

C) A entrevista, como abordagem teórica da avaliação psicológica, pressupõe uma relação simétrica Psicólogo-Cliente, a qual 

pode ser caracterizada como empática ou transferencial. 

D) O processo avaliativo através do jogo e do brincar pressupõe que o significado psicológico da atividade lúdica comporta, 

além do prazer, a expressão simbólica das fantasias, desejos e experiências. 
E) As etapas do psicodiagnóstico são, sinteticamente, as seguintes: 1– contato inicial e entrevistas; 2 – planejamento e 

aplicação dos testes e técnicas projetivas, 3 – análise e interpretação dos resultados e 4 – devolução dos resultados ao 

examinando e elaboração/encaminhamento do laudo para o solicitante. 

 

28. Considerando os fundamentos que orientam a definição e aplicabilidade de um Projeto Terapêutico Singular, 

assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Realiza-se tanto com indivíduos como com grupos, valorizando-se, para um e outro, as diferenças que os singularizam. 

B) Pressupõe-se que seja elaborado, implantado e desenvolvido por um determinado profissional e ou uma equipe 

multiprofissional. 

C) Organiza-se em quatro etapas: diagnóstico, definição de metas, divisão de responsabilidade e reavaliação. 
D) Estimula-se a posição ativa do usuário para que modifique sua forma de se relacionar com a vida e a doença. 

E) Orienta-se segundo a recusa de uma prática que reduza o usuário a um diagnóstico/protocolo de tratamento. 

 

29. Senhor P, um profissional de saúde que trabalha num hospital geral, fornece o seguinte depoimento: “A dor e a 

morte são fatos tristes, mas naturais. Para mim, é normal. Vivencio desta maneira. Procuro não envolver o lado emocional 

de forma a não atrapalhar o meu trabalho. Faço tudo pelo paciente, mas se ele vier a morrer, sinto muito, sei que fiz o que 

pude fazer. Não sou eu quem deve chorar ou sofrer. O choro é algo dos familiares ou amigos.”.  

 Esse tipo de reação emocional, apresentada pelo Sr. P em relação ao sofrimento e à morte dos seus pacientes, bem 

como dos familiares e amigos do paciente, é CORRETAMENTE denominado de 

 

A) Transferência negativa. 

B) Empatia genuína.  D) Calosidade profissional. 
C) Realimentação negativa. E) Distanciamento crítico negativo. 

 

30. Sobre a organização edípica, tal qual descrita por Freud, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Tanto para o menino como para a menina, no princípio, o primeiro objeto de amor é a mãe, sendo o pai, também para 

ambos, a figura intrusiva que lhes impede a relação exclusiva. 

B) Na fase fálica, o pênis e seu análogo, o clitóris, tornam-se as zonas erógenas predominantes, sendo que do pênis, enquanto 

presente ou ausente, é o único atributo sexual reconhecido. 

C) A castração indica renúncia à mãe enquanto objeto do desejo, sendo que, no menino, impõe a angústia face à perda do 

pênis, e, na menina, a decepção pela constatação da impossibilidade de tê-lo. 

D) O menino e a menina, ao vivenciarem a castração, interiorizam um complexo de proibições que lhes permitem constituir o 

ego e sua função de resolução dos conflitos, inclusive o edípico. 

E) Com a resolução da crise edipiana, a relação da criança com os pais é dessexualizada, sendo os sentimentos de afeição e 

ternura colocados em substituição àqueles de caráter erótico. 
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31. Leia a seguinte afirmação: “Trata-se de um processo que se fundamenta, essencialmente, no(a) __________ da 

realidade, ou melhor, na existência de uma percepção angustiante e traumatizante: a ausência de pênis na mãe e na 

mulher. Quando essa estratégia de defesa é associada a um mecanismo correlativo, ou seja, a elaboração de uma 

formação substitutiva, tem-se o (a) _______________________, e, portanto, uma perversão”.  

 

Assinale a alternativa cujo item complementa, CORRETAMENTE, as lacunas da descrição. 

 

A) recalque - exibicionismo 

B) recusa - fetiche  D) foraclusão - fetiche 

C) recusa - homossexualidade E) foraclusão - homossexualidade 

 

32. Considerando os fundamentos teóricos da Abordagem Centrada na Pessoa (ACP), particularmente aqueles 

relacionados à organização e funcionamento da personalidade, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. Na medida em que as experiências ocorrem, vão sendo simbolizadas, organizadas e apreendidas, quando são 
percebidas como compatíveis com o autoconceito. Essas vivências também podem ser ignoradas, por não se 

relacionarem ao eu; ou recusadas à simbolização; ou, ainda, terem uma simbolização distorcida, tendo em vista a 

sua incoerência com a estrutura do eu. 

II. O posicionamento do sujeito no mundo pode se dar por uma condição de ajustamento ou desajustamento. O 

ajustamento ocorre quando as experiências vividas são ou podem ser simbolicamente assimiladas numa relação 

coerente com o autoconceito. O desajustamento, por sua vez, se desenvolve quando as experiências são percebidas 

como incompatíveis e em desacordo com o autoconceito, sendo, então, distorcidas. 

III. No processo de construção do autoconceito, é importante ressaltar a influência de dois processos: a congruência e 

a incongruência. O primeiro diz respeito a um estado de consistência ou harmonia entre o que é experienciado e a 

consciência dessa experiência; o segundo, a um estado de discrepância ou desarmonia entre a experiência e a sua 

simbolização. 

 

Está(ão) CORRETA(S) 

 

A) I, apenas. B) I e II, apenas. C) II e III, apenas. D) I e III, apenas. E) I, II e III. 
 

33. Na teoria de Jung, concebem-se, no âmbito do inconsciente coletivo, determinados componentes estruturais que 

correspondem a uma forma de pensamento universal, os quais são denominados de 

 

A) Arquétipos. B) Atitudes. C) Complexos. D) Símbolos. E) Tipos psicológicos. 

 

34. Considere a definição de determinada técnica utilizada nas terapias cognitivas e comportamentais: “O terapeuta ou 

o grupo de clientes, durante as sessões, pode participar de dramatizações, ora servindo como modelo para ser discutido ou 

imitado pelo cliente, ora fazendo o papel de pessoas do cotidiano do cliente. Os participantes são incentivados a trocarem 

informação sobre o desempenho de cada um depois do ensaio” (Beker, 2012).  

 

Assinale a alternativa que identifica, CORRETAMENTE, a técnica descrita. 

 

A) Reestruturação cognitiva 

B) Exposição D) Treino de habilidades sociais 

C) Ensaio comportamental (Role-Play) E) Biofeedback 

 

35. Em relação aos fundamentos teóricos e empíricos que subsidiam a compreensão das condições de assistência à 

mulher vítima de violência, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Quando a violência contra a mulher é cometida pelo parceiro, no contexto de uma relação afetivo-sexual, 

independentemente de ser uma relação estável legalizada, temos a violência conjugal. 
B) Distorções cognitivas, como a minimização e negação da violência, mais do que a passividade, podem demonstrar uma 

estratégia defensiva para a sobrevivência face à ameaça vivenciada com o parceiro. 

C) Para a mulher, os fatores que dificultam o rompimento do relacionamento podem ser subjetivos (autoconceito negativo), 

econômicos (dificuldade financeira) e socioculturais (estigma da separação). 

D) As mulheres vitimadas estão, geralmente, isoladas da família e da comunidade, o que facilita o controle do agressor; assim, 

é necessário que a assistência se organize numa rede articulada de apoio. 

E) A introjeção de um sentimento de nulidade pela mulher decorre, em geral, de seu assujeitamento passivo diante do homem, 

oriundo de uma tendência masoquista, satisfeita na agressividade do parceiro. 
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36. Para o autismo e sua condição epidemiológica, temos os seguintes dados: i – apresenta uma taxa que varia de 2 a 20 

casos por 10 mil, ii – o início frequentemente ocorre nos 3 primeiros anos de idade e iii – a incidência mostra uma 

frequência de 4 homens para 1 mulher.  

 Admitindo tais informações, e somente estas, para uma criança qualquer nascida, agora, na cidade do Recife, seria 

CORRETO afirmar que 

 

A) sendo oriunda de classe econômica C ou D, é alta a possibilidade de ser uma criança autista. 

B) depois dos 3 anos, ultrapassado o período crítico do desenvolvimento, não será uma criança autista. 

C) sendo uma menina, terá maior possibilidade de ser uma criança autista. 

D) independentemente do sexo, é baixa a possibilidade de ser uma criança autista. 
E) sendo um menino, terá menor possibilidade de ser uma criança autista. 

 

37. Sobre a deficiência mental e seu portador, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) O grau de retardo é, geralmente, classificado em 4 níveis: profundo, grave, moderado e leve. 

B) A taxa de prevalência é de cerca de 1% da população, sendo mais comum entre os homens. 

C) A etiologia está, necessariamente, veiculada à hereditariedade, como na Síndrome de Down e Rett. 

D) O tratamento melhora o grau de adaptação, mas, geralmente, o prejuízo intelectual não regride. 

E) O diagnóstico compreende, necessariamente, a anamnese e o exame físico (clínicos e laboratoriais). 

 

38. Um ex-usuário de cocaína fez o seguinte relato ao Psicólogo: “Não sei o que aconteceu comigo, mas parece que a 

cocaína foi se apossando de meu corpo. Como se fosse um demônio, uma coisa ruim: muito era sempre pouco. Quando 
usava, o coração disparava e eu ficava animado, ou, como diziam os amigos, ficava ligado. Uma vez, parei de usar 

durante dois dias, aí senti uma coisa estranha: dormia e comia muito”.  

 Considerando a situação descrita, é CORRETO afirmar que o usuário apresentou um quadro de 

 

A) dependência e tolerância ao uso da cocaína. 

B) dependência, sem tolerância ao uso da cocaína. 

C) dependência, sendo impossível avaliar a tolerância à cocaína. 

D) tolerância, sendo impossível avaliar a dependência à cocaína. 

E) intoxicação, com dependência, mas sem tolerância à cocaína. 

 

39. Ainda sobre o relato, assinale a alternativa que identifica um sintoma associado à abstinência de cocaína. 
 

A) Sudorese B) Hipersonia C) Taquicardia D) Bulimia E) Apatia 

 

40. Assinale a alternativa cujo sintoma está associado à abstinência do álcool. 

 

A) Fala arrastada B) Estupor ou coma C) Logorreia D) Lacrimejamento E) Alucinações transitórias 

 

41. Considere a seguinte definição sobre um dos fundamentos teóricos dos testes psicológicos: “Costuma-se dizer que um 

teste apresenta __________ quando ele mede o que supostamente deve medir, sendo este um aspecto fundamental para sua 

construção e análise, pois revela o quanto a evidência e o suporte teórico estão absorvidos na proposta apresentada” 

(Adaptado de Noronha, 2002).  

 Assinale a alternativa cujo item completa, CORRETAMENTE, a designação do conceito descrito. 
 

A) Padronização B) Validade C) Fidedignidade D) Aferição E) Sistematização 

 

42. Sobre o teste do Rorschach, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) As instruções formais devem ressaltar o caráter objetivo das respostas a serem dadas às lâminas. 

B) É um teste projetivo que compreende tanto uma validação como uma padronização 

C) Avalia o uso da inteligência, particularmente no que se refere à capacidade de análise e síntese. 

D) As respostas determinadas pelo movimento são associadas ao grau de maturidade e criatividade. 

E) É bastante utilizado para a definição de diagnósticos diferenciais e o planejamento de tratamento. 

 

43. Considerando a definição dada pela Organização Mundial de Saúde (OMS), assinale a alternativa cuja formulação 

está incorretamente relacionada à perspectiva clínica dos cuidados paliativos. 

 

A) Fornece um sistema de apoio e ajuda para que os pacientes vivam ativamente até a morte. 

B) Focaliza a vida e a morte como etapas naturais e integradas ao ciclo existencial. 

C) Admite terapêuticas científicas que, para minimizar o sofrimento, aceleram o processo de morte. 

D) Visa à realização de procedimentos que aliviem a dor e outros sintomas desconfortáveis. 

E) Integra, no cuidado ao paciente e seus familiares, os aspectos psicossociais e os espirituais. 
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44. Considere as seguintes definições: 

 

I. Morte dolorosa e miserável de enfermos por causas sociais e políticas, ou seja, dos excluídos que não têm acesso 
aos sistemas públicos ou privados de saúde, ou que, mesmo conseguindo ingressar no sistema, não têm um 

tratamento adequado e qualificado. 

II. Prática pela qual se busca abreviar, sem dor e sofrimento, a vida de um doente reconhecidamente incurável. 

III. Manutenção da vida por meio de procedimentos desproporcionais - obstinação terapêutica - que conduzem a um 

processo de morte prolongado e repleto de sofrimento. 

IV. Ocorrência da morte natural, sem interferência da tecnologia ou da Medicina, possibilitando a morte digna, de 

acordo com a evolução da doença. 
 
Assinale a alternativa que relaciona, CORRETAMENTE, as definições com sua designação conceitual. 

 

A) I – Distanásia  II –  Eutanásia  III –  Ortotanásia e IV –  Mistanásia 

B) I – Mistanásia  II –  Eutanásia  III –  Distanásia  e  IV –  Ortotanásia 

C) I – Ortotanásia II –  Distanásia III  –  Eutanásia  e  IV –  Mistanásia 

D) I – Mistanásia  II –  Eutanásia  III –  Ortotanásia e IV –  Distanásia 

E) I – Distanásia   II –  Mistanásia III –  Eutanásia  e   IV –  Ortotanásia 

 

45. Considerando as características que definem um grupo operativo, analise os itens abaixo: 
 

I. Pressupõe uma organização interdisciplinar, centrada na realização de uma tarefa. 
II. Focaliza a superação e a resolução de situações fixas e estereotipadas. 

III. Compreende um grau de resistência associado ao medo de mudança. 

IV. O processo grupal compreende três etapas: pré-tarefa, tarefa e projeto. 
 
Estão CORRETO(S) 

 

A) I, II e III, apenas. 

B) I, III e IV, apenas.  D) II, III e IV, apenas. 

C) I, II e IV, apenas. E) I, II, III e IV. 

 

46. Em relação à Síndrome de Burnout, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Existe a predominância de sintomas relacionados à exaustão mental e emocional, fadiga e depressão. 

B) Observa-se uma ênfase nos sintomas comportamentais e mentais e não, nos sintomas físicos. 

C) Os sintomas são relacionados ao trabalho, e, também, às condições sociofamiliares cotidianas. 
D) A manifestação da síndrome deve estar dissociada de distúrbios psíquicos que a antecedam. 

E) Diminuição da efetividade e do desempenho no trabalho por atitudes e comportamentos negativos. 

 

47. Um profissional de saúde, que trabalha num hospital, presta o seguinte depoimento sobre o setor de atendimento a 

pacientes em hemodiálise: “Somos Enfermeiros, Médicos, Assistentes Sociais, Psicólogos etc. que desenvolvem um 

trabalho em conjunto. Discutimos cada um dos casos e planejamos a intervenção que realizamos, e, com isso, trocamos e 

integramos, permanentemente, nossos conhecimentos. Digo mais: nosso compromisso ético não é só com o cliente, mas, 

com a saúde”.  

 

Considerando a situação descrita, assinale a alternativa que identifica, CORRETAMENTE, esse tipo de equipe. 

 

A) Multiprofissional  
B) Interdisciplinar D) Interprofissional 

C) Transdisciplinar E) Cooperativa 

 

48. Diante da angústia face ao diagnóstico ou tratamento das doenças, o paciente hospitalizado pode apresentar as 

seguintes reações defensivas: i – conversar, às vezes, até animadamente, sobre os aspectos técnicos de seu diagnóstico e 

tratamento, ii – postergar ou abandonar o tratamento e, às vezes, desacreditar nos resultados do exame e iii – expressar 

raiva contra os médicos ou seus familiares, e, também, culpá-los por sua condição de adoecimento.  

 Assinale a alternativa que identifica, CORRETAMENTE, os mecanismos defensivos descritos. 

 

A) i – racionalização ii  – deslocamento  e iii  – negação 

B) i – negação ii  – racionalização e iii  – deslocamento 
C) i – deslocamento ii  – racionalização e iii  – negação 

D) i– negação ii  – deslocamento  e iii  – racionalização 

E) i – racionalização ii  – negação          e    iii  – deslocamento 
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49. Considere as seguintes definições observadas na Resolução CFP N.º 007/2003, que institui o Manual de Elaboração 

de Documentos Escritos: 

 

I. Uma apresentação descritiva acerca de situações e ou condições psicológicas e suas determinações históricas, 
sociais, políticas e culturais, pesquisadas no processo de avaliação psicológica. 

II. Um documento fundamentado e resumido sobre uma questão focal do campo psicológico, cujo resultado pode ser 

indicativo ou conclusivo. 

III. Um documento expedido pelo psicólogo, que certifica uma determinada situação ou estado psicológico, tendo 

como finalidade afirmar sobre as condições psicológicas de quem, por requerimento, o solicita. 

 

Assinale a alternativa que relaciona, CORRETAMENTE, as definições com sua designação conceitual. 

 

A) I – Laudo     II  –  Parecer  e  III  –  Atestado 

B) I – Laudo     II  –  Atestado e III  –  Parecer  

C) I – Atestado II  –  Laudo  e    III  –  Parecer 

D) I – Parecer   II  –  Laudo   e   III  –  Atestado 

E) I – Parecer   II  –  Atestado  e III  –  Laudo 
 

50. Em relação às características do processo de educação em saúde, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) É um instrumento para a promoção da qualidade de vida de indivíduos, famílias e comunidades. 

B) Fundamenta-se na articulação interdisciplinar dos saberes científicos, técnicos e populares. 

C) Utiliza recursos institucionais, oriundos tanto da iniciativa pública como da privada. 

D) Fortalece o paradigma biomédico enquanto norteadora da assistência à saúde. 

E) Abrange a análise e intervenção no processo saúde-enfermidade enquanto multideterminada. 
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ATENÇÃO 

 

 Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

 Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 50 (cinquenta) questões objetivas do 

tipo múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) de Língua 

Portuguesa, 10 (dez) de Conhecimentos Gerais e 30 (trinta) de Conhecimentos Específicos 

do Cargo/Função de opção do candidato. 

 Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, 

informe, imediatamente, ao Fiscal. 

 Ao receber o Caderno de Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, 

o Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de 

Inscrição. 

 Para registrar as alternativas escolhidas, você receberá um Cartão-Resposta de Leitura 

Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide com o seu.  

 As bolhas do Cartão-Resposta devem ser preenchidas totalmente, com caneta esferográfica 

azul ou preta.  

 O tempo destinado à Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade. 

 Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal e deixe a sala em silêncio. 

 
 
 

BOA SORTE! 

 
 
  

 

 


