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CONCURSO PÚBLICO 

EDITAL HCRP N.º 18/2016 

AGENTE TÉCNICO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE (PSICÓLOGO) 
 NA ÁREA DE PSIQUIATRIA – Saúde Mental do Estudante de Medicina e 

Psiquiatria de Cuidados Agudos  

PROVA OBJETIVA / DISSERTATIVA 

ATENÇÃO: 

Antes de iniciar a leitura desta prova, verifique se as questões estão numeradas 

de 01 a 20. Caso contrário, solicite ao fiscal um novo caderno. 

INSTRUÇÕES 

1. As questões numeradas de 01 a 10 são de múltipla escolha que você deverá 
responder no Cartão de Respostas, com caneta tinta azul ou preta. 

– Somente serão consideradas as respostas assinaladas no cartão de 
Respostas; 

– Vide no verso a forma correta de preenchimento; 

– Assinar o cartão de respostas. 

2. As questões numeradas de 11 a 20 são dissertativas que você deverá responder no 
próprio caderno, com caneta tinta azul ou preta. 

– Preencher onde solicitado no caderno de prova seu número de inscrição 
e R.G; 

– Não assinar e/ou rubricar o caderno de prova. 

3. Antes de responder, leia com atenção o enunciado de cada questão. 

4. A duração da prova será de 3 horas e não haverá tempo adicional. 

5. Lembre-se que o tempo está cronometrado. 

6. Durante a prova o telefone celular deverá ser desligado. 

7. Antes de sair da sala deverá assinar a lista de presença. 

8. Conforme previsto no Edital os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala 

até o término da prova. 

9. No final da prova você deverá devolver o caderno de questões e o cartão 

resposta. A não devolução importará na anulação de sua prova. 

10. O resultado não será fornecido por telefone, apenas no site www.hcrp.usp.br. 

Boa Prova! 

CRH, 15/01/2017 
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QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA 

 
NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA  

 
1. Analise as afirmações abaixo e responda: 

I. “As autarquias submetem-se ao regime jurídico de direito privado quanto à 
criação, extinção, poderes, prerrogativas e privilégios”. 

II. “As fundações de direito público possuem os mesmos privilégios tributários e 
processuais dos entes estatais e autárquicos” 

a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas a afirmativa II está correta. 
c) As duas afirmativas estão erradas. 
d) As duas afirmativas estão corretas. 

 
2. Analise as afirmações abaixo e responda: 

I.     “As fundações públicas destinam-se à realização de atividades não lucrativas 
e atípicas do poder público, porém de interesse coletivo”. 

II. “O capital da empresa pública é exclusivamente público, mas ostenta 
personalidade de direito privado, e suas atividades são regidas pelos 
preceitos comerciais”. 

a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas a afirmativa II está correta. 
c) As duas afirmativas estão erradas. 
d) As duas afirmativas estão corretas. 

 
3. Um servidor público utiliza sua verba de representação ou cartão corporativo em 

negócios não previstos à sua condição de pessoa pública ou do exercício 
profissional. Com base nestas informações, os princípios de Administração 
Pública atingidos são: 

a) Legalidade e publicidade. 
b) Moralidade e impessoalidade 
c) Impessoalidade e publicidade. 
d) Moralidade e legalidade 

 
4. De acordo com as definições abaixo, assinale a alternativa correta. 

I. Qualquer cidadão poderá provocar a atuação da Comissão de Ética Pública 
visando à apuração de infração ética imputada à agente público, órgão ou 
setor específico de ente estatal. 

II. É o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade, na conduta do servidor público, 
que consolida a moralidade do ato administrativo. 

a) Apenas a definição I está correta. 
b) As duas definições estão corretas. 
c) As duas definições estão incorretas. 
d) Apenas a definição II está correta. 
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5. Os procedimentos definidos pelo Decreto que regulamenta o acesso a 
informações devem ser observados: 

a) Somente pelos Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta e 
Entidades Privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos 
estaduais para realização de atividades de interesse público. 

b) Somente pelos Órgãos e Entidades da Administração Pública Direta, não se 
aplicando às Entidades Privadas sem fins lucrativos que recebam recursos 
públicos estaduais para realização de atividades de interesse público. 

c) Por todos os Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual e pelas 
Entidades Privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos 
estaduais para realização de atividades de interesse público. 

d) Por todos os Órgãos e Entidades da Administração Pública Estadual não se 
aplicando às Entidades Privadas sem fins lucrativos que recebam recursos 
públicos estaduais para realização de atividades de interesse público. 

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
6. Um determinado usuário, utilizando-se do Microsoft Word, depois de digitar um 

documento, pressiona o ícone ¶ no programa. Com essa ação ele quer: 

a) Inserir a citação de um livro, como fonte de informação do documento. 
b) Dar a aparência de um texto marcado com marca-texto. 
c) Justificar um parágrafo. 
d) Mostrar marcas de parágrafos e outros símbolos de formatação ocultos. 

 
7. Tanto no Microsoft Word quanto no Microsoft Excel (versão em português, 

configuração padrão) possuímos teclas de atalho que podem agilizar na utilização 
de tarefas nessas referidas ferramentas. A combinação de teclas de atalho 
CTRL+L e CTRL+X, representam respectivamente os comandos: 

a) Localizar e Recortar. 
b) Recortar e Localizar. 
c) Copiar e Recortar. 
d) Substituir e Localizar. 

 
8. No Microsoft Excel 2003, que ferramenta permite a cópia da formatação de uma 

célula para outra ou de um intervalo para outro?  

a) Filtro. 
b) Classificação. 
c) Pincel. 
d) Hiperlink. 

 
9. Assinale a opção que contém apenas conceitos, ou palavras, relacionados 

diretamente com a Internet.  

a) Link, URL, USB, Blog. 
b) Orkut, Blog, Twitter, URL. 
c) USB, PDF, Orkut, Twitter. 
d) PDF, URL, Blog, SATA. 
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10. Qual o nome dado ao ambiente do sistema operacional Windows 7 que fornece 
um conjunto de ferramentas administrativas com finalidades especiais que podem 
ser usadas para configurar o próprio Windows, aplicativos e ambientes de 
serviços? 

 
a) Painel de navegação. 
b) Painel de visualização. 
c) Barra de ferramentas. 
d) Painel de controle. 

 
QUESTÕES DISSERTATIVAS 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
11.  Homem, 25 anos, estudante universitário, admitido em Serviço de Emergências 
Psiquiátricas há dois dias. Na admissão, acompanhante relatou início dos sintomas 
há quatro meses. Paciente ficou mais isolado, conversando pouco e parecendo 
desconfiado. Dizia que os vizinhos falavam a seu respeito, que o observavam 
quando saía na rua e que queriam prejudicá-lo. Os vizinhos estariam 
mancomunados com colegas da faculdade, com quem teve desentendimentos, há 
cerca de oito meses. Os colegas iriam acusá-lo de fraude nas provas e os vizinhos 
serviriam como testemunha. Acompanhante também relata que o paciente conversa 
sozinho, gesticulando e se mostrando mais irritadiço. Teve várias faltas na faculdade 
e acabou sendo reprovado em uma disciplina. Acompanhante e paciente negam uso 
de substâncias psicoativas. Durante o período de observação na unidade, paciente 
se manteve tranquilo e, embora mostrando certa desconfiança com a equipe, 
aceitou as orientações e medicações prescritas. A avaliação médica (interrogatório 
dos diversos aparelhos, história médica pregressa, exame físico e exames 
complementares) não detectou outras alterações clínicas significativas.  

 
a) O diagnóstico principal mais provável é: 

 
 

 
b) O diagnóstico secundário (se houver) mais provável é: 
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12. Mulher, 18 anos, estudante do ensino médio, encaminhada da unidade básica 
para o serviço psiquiátrico especializado para investigação diagnóstica. 
Acompanhante refere que, há 20 dias, subitamente, a paciente passou a referir ouvir 
a voz de Deus dizendo que ela iria profetizar a vida das pessoas e que iria encontrar 
um homem para ela. Relata que percebeu a paciente mais agitada, com afeto mais 
expansivo, falando mais alto e mais vaidosa do que o habitual. Dormia, em média, 
uma hora por noite, o que não afetou sua disposição durante o dia. Conta que a 
paciente queria andar nua, sendo necessário impedi-la de sair de casa. Desde 
então, paciente apresenta-se progressivamente mais irritada, agredindo os 
familiares verbal e fisicamente, principalmente quando contrariada. Acompanhante 
conta que, há cerca de três meses, paciente apresentou vários problemas clínicos, 
como inchaço nas pernas, falta de ar, urina com espuma, lesões avermelhadas e 
feridas na face e no tórax. Procuraram um médico especialista, que pediu exames 
de sangue. O médico explicou que alguns exames tiveram resultado positivo e, por 
isso, a paciente deveria fazer um tratamento específico. Houve melhora progressiva 
do quadro, com as medicações prescritas naquela avaliação médica, mas paciente 
abandonou o tratamento após algumas semanas. 
 
a) O diagnóstico principal mais provável é: 

 
 

 
b) O diagnóstico secundário (se houver) mais provável é: 

 
 

 
 
13. Homem, 28 anos, médico residente, em primeira consulta em serviço 
psiquiátrico ambulatorial. Relata que há dois anos, passou a apresentar crises 
caracterizadas por ansiedade intensa, de início abrupto, sem fatores 
desencadeantes,  que pioravam rapidamente e duravam vários minutos. Nestes 
momentos, sentia muito medo de morrer, de perder o controle e ficar louco. Sentia 
também falta de ar, sensação de opressão no peito, náuseas, tonturas, ondas de 
calor e frio. Nos períodos entre uma crise e outra permanecia apreensivo, temendo 
novos episódios. Procurou médicos de diferentes especialidades, pois suspeitava 
estar sofrendo de condição médica grave. Apesar das crises recorrentes, manteve 
suas principais atividades profissionais. Entretanto, deixou de realizar viagens, 
mesmo quando curtas, por medo de ter crises longe de sua casa. Também evitava 
locais de difícil evasão, como assentos centrais de salas de cinemas. Alguns meses 
após o início de seus sintomas, começou também a se sentir triste, desesperançoso, 
desanimado, sem vontade de fazer as suas atividades diárias. Também refere 
insônia inicial, dificuldade de concentração e de tomar decisões.  
 
a) O diagnóstico principal mais provável é: 

 
 

 
b) O diagnóstico secundário (se houver) mais provável é: 
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As questões 14 e 15 dizem respeito à descrição abaixo:  

Homem, 23 anos, internado na enfermaria psiquiátrica há um mês, devido a quadro 
iniciado há 60 dias e caracterizado por irritabilidade, agressividade verbal, 
grandiosidade, pressão de fala, aumento de energia e da psicomotricidade, 
comportamento ameaçador e querelante. Na admissão, familiares negaram 
comorbidades e relataram uso eventual de maconha. História médica e exame físico 
da admissão sem alterações. Durante o período de internação, houve melhora 
parcial dos sintomas, mas, no momento, paciente se apresenta agitado, inquieto, um 
pouco hostil e diz que pretende deixar o hospital, independentemente da decisão da 
equipe de saúde. 
   
14. Com relação ao diagnóstico psiquiátrico: 

a) O diagnóstico principal mais provável é: 

 
 

 
b) O diagnóstico secundário (se houver) mais provável é: 

 
 

 
15.  Descreva, em tópicos, o seu comportamento para o manejo verbal/atitudinal 
da agitação psicomotora apresentada, no momento, pelo paciente: 
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As questões 16 e 17 dizem respeito à descrição abaixo:  

 
Mulher, 25 anos, estudante universitária, admitida há 48 horas na Unidade de 
Emergência por intoxicação exógena. No momento, encontra-se de alta da Clínica 
Médica. Na avaliação psicológica, relata ter ingerido 20 comprimidos de remédio 
para epilepsia prescrito para sua mãe, com a intenção de morrer, já que sua vida 
não parece ter sentido. Vinha pensando há alguns dias nesta possibilidade, esperou 
que os familiares saíssem para trabalhar, para tomar os remédios. Na véspera, disse 
para sua mãe que pretendia dormir até mais tarde. Foi encontrada pela mãe, ainda 
dormindo, no final do dia e levada para atendimento. Relata que há três meses, 
sente tristeza, falta de vontade de realizar as atividades do cotidiano, cansaço 
excessivo, falta de interesse pelas coisas, dificuldade para conciliar o sono e 
diminuição do apetite, com emagrecimento que não sabe especificar. Refere piora 
progressiva dos sintomas. No momento, nega ideias de morte ou intenção de atentar 
contra a própria vida. A mãe atendeu ao pedido de comparecimento ao serviço, é 
cooperativa e está preocupada com a paciente. 
 
16. Com relação ao diagnóstico psiquiátrico: 

a) O diagnóstico principal mais provável é: 

 
 

 
b) O diagnóstico secundário (se houver) mais provável é: 

 
 

 
 
17.  Descreva, em tópicos, as informações que você buscaria e os procedimentos 
que você adotaria para estabelecer o seu planejamento terapêutico. Descreva 
também o tipo de encaminhamento mais provável para este caso 
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18. Com relação às psicoterapia breves, defina os conceitos de: 
a) psicoterapias supressoras de ansiedade 

 
 
 
 
 
 

 
b) psicoterapias provocadoras de ansiedade 

 
 
 
 
 
 

 
c) foco para psicoterapia breve 

 
 
 
 
 
 

 
19. Um psicólogo está interessado em  diminuir o tempo de entrevista para 
investigação diagnóstica em decorrência da alta demanda de serviço de saúde 
mental para atendimento de estudantes universitários. Para isso, ele elaborou uma 
escala composta por questões fechadas como instrumento de rastreamento para 
transtornos mentais graves, de maneira a priorizar o agendamento da primeira 
consulta desses pacientes. Para avaliar a qualidade do seu instrumento de 
rastreamento, o pesquisador aplicou a escala em pacientes recém admitidos em 
serviços de saúde mental/psiquiatria e, em seguida, solicitou a um colega, que não 
tinha informações sobre os resultados obtidos com sua escala de rastreamento, que 
realizasse uma entrevista considerada como padrão-ouro para o diagnóstico em 
saúde mental. Os resultados de seu estudo estão descritos na tabela abaixo: 
 
 Diagnóstico 

presente 
Diagnóstico 
ausente 

Total 

Rastreio positivo 80 40 120 
Rastreio negativo 20 120 140 
Total 100 160 260 
 
a) Determine os valores de sensibilidade, especificidade, valor preditivo positivo 
(VPP) e valor preditivo negativo (VPN) do instrumento de rastreamento. 
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b) Você indicaria a inclusão deste instrumento de rastreamento diagnóstico nas 
rotinas do serviço de saúde mental para atendimento de estudantes universitários? 
Justifique sua resposta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
20.  Um pesquisador está interessado em estudar fatores de risco para a 
esquizofrenia. Em um primeiro estudo, o pesquisador entrevistou dois grupos de 
pacientes admitidos na unidade de emergências de um hospital geral: um grupo com 
diagnóstico de esquizofrenia e outro grupo admitido com diagnóstico de outras 
condições médicas não psiquiátricas. Durante a entrevista, realizada com o paciente 
e sua genitora, o pesquisador aplicou, em ambos os grupos, um instrumento 
padronizado a respeito das condições de nascimento do participante do estudo e 
sobre a ocorrência de acidentes obstétricos. Em um segundo estudo, o pesquisador 
consultou os prontuários de todos os nascimentos ocorridos na maternidade/hospital 
geral da sua cidade, há 18 anos, e colheu informações sobre a ocorrência ou não de 
acidentes obstétricos, conforme registrado no momento do nascimento dos bebês. 
Em seguida, o pesquisador  fez contato com os homens que se alistaram para o 
serviço militar obrigatório naquele ano em que estava realizando o estudo.  Verificou 
quais haviam nascido na maternidade/hospital geral da sua cidade e os convidou 
para participar do seu estudo, por meio da realização de uma entrevista diagnóstica 
psiquiátrica padronizada.  
 
a) Os delineamentos do primeiro e do segundo estudo, são, respectivamente: 

 
 
 

 
b) Discorra, sucintamente, sobre as vantagens e desvantagens dos delineamentos 
dos dois estudos descritos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


