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Psicólogo Hospitalar 

Língua Portuguesa 
 
Questão 01) 
“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) 
Assinale a alternativa que representa a colocação 
pronominal do vocábulo em destaque: 
 
A) Mesóclise. 
B) Prosopopeia. 
C) Próclise. 
D) Metonímia. 
E) Ênclise. 
 
Questão 02) 
Indique a frase INCORRETA de acordo com a 
norma culta: 
 
A) Vitor comprou algumas couves-flores para o 

restaurante. 
B) A maioria dos cidadãos votou em Bolsonaro. 
C) O bíceps direito do paciente está distendido.  
D) Hoje em dia, os abaixos-assinados virtuais são 

muito comuns.  
E) Cuidado com os degraus molhados!  
 
Questão 03) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lendo a tirinha “Armandinho”, constatamos que a 
palavra “clima” apresentou uma multiplicidade de 
sentidos. Como denominamos esse efeito? 
 
A) Sinonímia. 
B) Polissemia. 
C) Hiponímia. 
D) Hipérbole. 
E) Hiperonímia. 
 
 
Questão 04) 
Assinale a alternativa cuja grafia está 
INCORRETA, segundo o Novo Acordo 
Ortográfico. 
 
A) Fiéis. 
B) Paranoico. 
C) Anti-herói. 
D) Feiura. 
E) Conteiner. 

Leia o texto a seguir para responder às 
questões 5, 6 e 7. 
 
“Choviam convites de jantares e bailes. A viuvinha 
recusava-os todos por causa do seu mau estado 
de saúde. 
Foi uma verdadeira calamidade. 
Entraram a chover as visitas e bilhetes. Muitas 
pessoas achavam que a doença devia ser interna, 
muito interna, profundamente interna, visto que lhe 
não apareciam sinais no rosto. Os nervos (eternos 
caluniados!) foram a explicação que geralmente 
se deu à singular moléstia da moça. 
Três meses correram assim, sem que a doença de 
Paula cedesse uma linha aos esforços do médico. 
Os esforços do médico não podiam ser maiores; 
de dois em dois dias uma receita. Se a doente se 
esquecia do seu estado e estava a falar e a corar 
como quem tinha saúde, o médico era o primeiro a 
lembrar-lhe o perigo, e ela obedecia logo 
entregando-se à mais prudente inação.”  
(Fonte: A Última Receita. Obra Completa, 
Machado de Assis, vol. II, Rio de Janeiro: Nova 
Aguilar, 1994. Publicado originalmente em Jornal 
das Famílias, setembro de 1875.) 
 
Questão 05) 
Qual das informações a seguir está correta de 
acordo com o texto? 
 
A) A doença da moça começou a melhorar antes 

de três meses de tratamento. 
B) O tema central do trecho citado é uma 

calamidade. 
C) A viuvinha recusava todos os cuidados 

médicos. 
D) Em “a doença devia ser interna, muito interna, 

profundamente interna”, há uma repetição 
desnecessária do adjetivo. 

E) “Prudente inação” significa um estado de falta 
de força ou estímulo para atuar em momento 
de cautela.  

 
Questão 06) 

No fragmento do texto citado, o verbo “chover” (1º 
e 3º parágrafos): 
 
I. É defectivo. 
II. Indica fenômeno da natureza.  
III. Não é impessoal. 
 
Estão corretas as afirmações: 
 
A) I e III. 
B) I, II e III.  
C) Apenas I.  
D) Apenas II. 
E) Apenas III. 
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Questão 07) 
Indique a alternativa em que o vocábulo NÃO é 

formado por sufixação: 
 
A) Verdadeira. 
B) Inação. 
C) Profundamente. 
D) Viuvinha. 
E) Caluniados. 
 
Questão 08) 
Marque a opção em que todas as palavras estão 
grafadas corretamente, de acordo com a norma 
culta: 
 
A) Pretensão, analisar, consiliar. 
B) Excesso, ancioso, siso. 
C) Exceção, preveem, abcesso. 
D) Excesso, torsão, ironizar. 
E) Forceps, empecilho, obcecado.  
 
Questão 09) 

Complete as lacunas abaixo e assinale a 
alternativa correta:  
 
I. A opinião do presidente _______ do esperado.  
II. Um _______ pediatra foi demitido.  
III. Muitos comerciais de televisão irritam o 
_______.  
IV. A _______ de neurologia do hospital estava 
desfalcada.  
 
A) I. diferiu; II. eminente; III. espectador;  

IV. seção. 
B) I. deferiu; II. iminente; III. expectador;  

IV. cessão. 
C) I. diferiu; II. iminente; III. espectador;  

IV. sessão. 
D) I. diferiu; II. eminente; III. expectador;  

IV. seção. 
E) I. diferiu; II. eminente; III. expectador;  

IV. cessão. 
 
Questão 10) 
Na frase “Dicas para que emagreça mesmo que 
coma de tudo”, as conjunções destacadas 
indicam, respectivamente: 
 
A) Consecução e conformidade. 
B) Causa e condição. 
C) Finalidade e condição. 
D) Causa e conformidade. 
E) Finalidade e concessão. 
 
 

 
 
 
 
 

Conhecimento Específico 
 
Questão 11) 
Sabemos que hospital não pode ser entendido 
desvinculado e isolado da comunidade que 
pretende intervir, bem como o psicólogo não pode 
desconsiderar os aspectos físicos e sociais que 
interferem no psiquismo do paciente. Por isso, o 
psicólogo hospitalar têm diversos campos de 
atuação dentro de um hospital geral, entre eles: 
 
A) interconsulta, assistência psicológica e 

pesquisa; 
B) gestão de pessoal, assistência psicológica e 

ensino; 
C) assistência psicológica, ensino e pesquisa; 
D) pesquisa, ensino e acompanhamento 

terapêutico;  
E) treinamento, pesquisa e sessão clínica. 
 
Questão 12) 
A interconsulta é um recurso muito utilizado entre 
os profissionais em um hospital geral. Ela 
representa uma das formas de institucionalização 
da concepção psicossomática em Medicina. 
Quando é requerida uma interconsulta psicológica, 
o profissional solicitante espera que o psicólogo: 
 
A) seja responsável pela comunicação de morte 

aos familiares; 
B) acalme o paciente queixoso para facilitar o 

trabalho da equipe de enfermagem; 
C) convença o paciente a se submeter a 

procedimentos invasivos;  
D) explique o diagnóstico ao paciente e/ou 

familiar; 
E) faça uma leitura psicológica que intervêm na 

situação da doença. 
 
Questão 13) 

O hospital é um espaço privilegiado onde o 
psicanalista se depara com pessoas diante de 
situações de perdas e que se caracterizam como 
uma urgência, tal como: cirurgias, morte, 
amputação, dentre outras. Dessa forma, o 
trabalho analítico é determinante na: 
 
A) escuta das queixas dos familiares e da equipe 

médica; 
B) possibilidade de caminho da destituição à 

restituição do atendido na posição de sujeito; 
C) oferta de bem estar emocional do sujeito; 
D) resposta imediata às demandas do sujeito; 
E) manutenção da ruptura do lugar do sujeito. 
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Questão 14) 
A psicoterapia breve psicodinâmica, por ser uma 
abordagem objetiva e de fácil aplicação, inclusive 
no âmbito institucional, tem obtido destaque no 
ambiente hospitalar onde o setting, o tempo e a 
urgência se tornam aspectos a serem 
considerados. Essa terapia NÃO tem influências 
teóricas de: 
 
A) Freud; 
B) Darwin; 
C) Thorndike; 
D) Alexander; 
E) Ferenczi. 
 
Questão 15) 

Nos ambulatórios hospitalares é comum a 
constituição de grupos terapêuticos de autoajuda, 
como meio de apoiar, psicologicamente, a 
pessoas portadoras de uma mesma categoria de 
necessidades, como por exemplo: hipertensos, 
diabéticos, tabagistas, entre outros. Dentre as 
categorias de psicoterapias grupais, essa 
modalidade de grupo é nomeada como: 
 
A) sociológica; 
B) cognitivo- comportamental; 
C) gestáltica; 
D) empírica; 
E) psicanalítica. 
 
Questão 16) 

Na maioria dos hospitais de emergência, não há 
psiquiatras na equipe de plantão. Por isso, nas 
situações de manifestações psicopatológicas, o 
chamado de avaliação é dirigido ao psicólogo, 
sendo ele o profissional da saúde mental. 
Podemos observar a existência de quadros de 
alexitimia, que é um sintoma associado à(ao): 
 
A) memória; 
B) emoção; 
C) pensamento; 
D) percepção; 
E) consciência. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 17) 
O diagnóstico transferencial avalia as relações 
que a pessoa estabelece a partir de seu lugar no 
adoecimento. Segundo Lacan, há quatro modelos 
de vínculos para entendermos as relações entre o 
profissional e o paciente em uma relação de 
tratamento. Quando o médico é colocado no lugar 
de saber. em virtude de seu profundo 
conhecimento científico baseado em evidências, 
ele está vinculado ao discurso do(a): 
 
A) Mestre; 
B) Professor; 
C) Histérica; 
D) Analista; 
E) Outro. 
 
Questão 18) 

No processo de hospitalização, constatamos que 
os sujeitos reagem de formas distintas ao 
inesperado que a doença traz, o que será 
observado na forma como ele administra seus 
recursos psicológicos na elaboração do processo 
de adoecimento. Em muitos casos, frente ao 
adoecer, observamos no paciente e na família, um 
quadro de ansiedade, seguido de aparente 
estabilidade emocional, gerado por um pacto de 
silêncio. Esse estado psicológico é chamado de: 
 
A) ganho secundário; 
B) negação; 
C) depressão; 
D) revolta; 
E) aceitação. 
 
Questão 19) 

A história da psiquiatria brasileira é uma história 
de asilamento e de medicalização social de certas 
camadas populares “perigosas” para a ordem 
pública. A aprovação da Lei n° 10.216, de 6 de 
abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os 
direitos das pessoas portadoras de transtornos 
mentais e redireciona o modelo assistencial em 
saúde mental contou com a luta de vários atores 
políticos, dentre eles: 
 
A) Federação Brasileira dos Hospitais; 
B) Associação Brasileira de Medicina de Grupo; 
C) Movimento Nacional de Meninos e Meninas de 

Rua; 
D) Sociedade de Serviços Gerais para Integração 

Social pelo Trabalho; 
E) Associação Brasileira da Indústria 

Farmacêutica. 
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Questão 20) 
O psicólogo deve ter conhecimento da rede de 
serviços de atenção psicossocial disponível em 
seu território de atuação. Sua atuação, 
independente do setor em que esteja inserido no 
hospital geral, poderá prescindir de 
encaminhamento para serviços de atenção em 
saúde mental, com vistas a evitar a 
institucionalização e promover a reabilitação 
psicossocial dos sujeitos atendidos. Considerando 
a Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, 
que institui a Rede de Atenção Psicossocial para 
pessoas com sofrimento ou transtorno mental e 
com necessidades decorrentes do uso de crack, 
álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS), o serviço ofertado na 
atenção primária em saúde é: 
 
A) sala de estabilização; 
B) CAPS; 
C) enfermaria especializada em hospital geral; 
D) equipe de consultório de rua; 
E) reabilitação psicossocial. 
 
Questão 21) 
O trabalho multidisciplinar é essencial num 
ambiente hospitalar. Todavia, continua a ser um 
desafio para as equipes de saúde. Os psicólogos 
que integram equipes multidisciplinares destacam 
que o exercício profissional é facilitado quando o 
(a): 
 
A) posição de poder do médico é respeitada; 
B) reducionismo profissional é existente; 
C) compartilhamento de responsabilidade é 

ausente; 
D) atribuição profissional é clara e o diálogo é 

aberto e cooperativo; 
E) linguagem técnica é rebuscada e pouco 

colaborativa. 
 
Questão 22) 

Ao falarmos de adoecimento e hospitalização 
temos que considerar não só o desamparo do 
paciente, mas também de sua família, visto que da 
brusca ruptura do cotidiano poderão advir reações 
comportamentais e reativas que necessitarão da 
intervenção do psicólogo. Uma das principais 
funções junto às famílias é: 
  
A) garantir a integridade subjetiva dos familiares; 
B) cultivar a esperança na família do ente 

hospitalizado; 
C) estimular a mudança de papéis na dinâmica 

familiar; 
D) desconsiderar a angústia decorrente da 

possibilidade de morte; 
E) oferecer espaço de expressão para a 

elaboração de suas vivências e perdas. 
 

Questão 23) 
A psico-oncologia é um dos ramos de atuação do 
psicólogo hospitalar. Nesse campo, a dor é um 
dos fatores desencadeantes de sofrimento 
psíquico e aparecimento de quadros de ansiedade 
e depressão. Coloca-se, assim, a necessidade de 
controle da dor e a possibilidade de exercício 
profissional do psicólogo, visando à qualidade de 
vida dos pacientes. Como formas de identificação 
dos níveis de dor, existem várias escalas, sendo a 
mais utilizada, segundo Arantes, Ana C. L. Q. a: 
 
A) de faces; 
B) visual analógica; 
C) visual numérica; 
D) qualitativa; 
E) Mc Gill. 
 
Questão 24) 
No Brasil, constatamos o crescimento dos casos 
de feminicídio a cada ano. Por vezes, é comum 
que a vítima já tenha sofrido violência doméstica 
anteriormente e tenha sido atendida em uma 
emergência hospitalar. Não é raro, o psicólogo 
participar do acolhimento da vítima após o 
atendimento médico. Nessas situações, o 
profissional deve realizar o acolhimento e, fazer a 
comunicação externa, mesmo sem o 
consentimento da mulher, EXCETO quando: 
  
A) há gravidade concreta da violência noticiada; 
B) há violência física grave e crônica associada a 

uma passividade ou dificuldade da mulher em 
romper a situação de violência; 

C) o agressor possui instabilidade profissional ou 
está desempregado; 

D) há separação ou tentativa de separação 
recente da mulher em relação ao agressor; 

E) há possibilidade de acolhimento, orientação e 
fortalecimento da autonomia. 

 
Questão 25) 

Durante 15 anos, um psicólogo trabalhou em um 
hospital geral atuando no ambulatório de 
cardiologia. Todavia, por motivos econômicos, a 
Direção decidiu demitir o psicólogo. Segundo o 
Código de Ética profissional em vigor, cabe ao 
psicólogo, em relação aos registros de 
atendimento psicológico: 
 
A) guardar seus arquivos confidenciais em casa; 
B) queimar os arquivos após avisar ao Conselho 

Regional de Psicologia; 
C) lacrar para posterior utilização pelo psicólogo 

substituto; 
D) informar ao Conselho Regional de Psicologia; 
E) providenciar a destinação dos arquivos 

confidenciais ao Conselho Regional de 
Psicologia. 
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Questão 26) 
O Conselho Federal de Psicologia, através da sua 
Resolução do nº 11, de 11 de maio de 2018, 
regulamenta a prestação de serviços psicológicos 
realizados por meios de tecnologias da informação 
e da comunicação. Os serviços NÃO autorizados 

são: 
  
A) as consultas e/ou atendimentos psicológicos de 

diferentes tipos de maneira síncrona ou 
assíncrona; 

B) os processos de seleção de pessoal; 
C) a supervisão técnica dos serviços prestados 

por profissionais de psicologia nos mais 
diversos contextos de atuação;· 

D) o atendimento de pessoas e grupos em 
situação de urgência e emergência; 

E) o atendimento de pessoas e grupos em 
situação de violação de direitos ou de 
violência. 

 
Questão 27 

Com o advento da Reforma Psiquiátrica vemos a 
gradativa diminuição dos leitos psiquiátricos e a 
implementação de serviços de saúde substitutivos 
ao modelo asilar. Serviços de caráter aberto e 
comunitário, constituído por equipe 
multiprofissional que realiza, prioritariamente, 
atendimento às pessoas com sofrimento ou 
transtorno mental, incluindo aquelas com 
necessidades decorrentes do uso de álcool e 
outras drogas, em sua área territorial, seja em 
situações de crise ou nos processos de 
reabilitação psicossocial. Contrariando seu 
objetivo teórico inicial, alicerçado no paradigma 
instituído pela Reforma Psiquiátrica, o serviço da 
rede de atenção psicossocial que tem sido alvo de 
críticas devido às violências praticadas é: 
 
A) Unidades de acolhimento. 
B) Residência terapêutica. 
C) CAPS. 
D) Consultórios de rua. 
E) Comunidade terapêutica. 
 
Questão 28) 

Uma rede de hospitais solicita ao Departamento 
de Recursos Humanos que organize um processo 
de recrutamento e seleção para a contratação de 
um psicólogo que atue como consultor. Os testes 
psicológicos de personalidade que podem ser 
aplicados são: 
 
A) QUATI e PMK. 
B) BPR 5 e BBT. 
C) TMV e TCI. 
D) CAT e SAT. 
E) AC e PMK. 
 
 

Questão 29) 
Em uma interconsulta, o psicólogo é informado 
pelo médico que o paciente a ser atendido é 
capaz de compreender a linguagem falada ou 
escrita, mas tem dificuldade em se expressar, 
adequadamente, falando ou escrevendo. O 
psicólogo saberá que a área afetada que 
ocasionou a afasia de expressão é: 
 
A) área de Broca;  
B) área de Wernicke; 
C) cerebelo; 
D) hipotálamo; 
E) amígdala. 
 
Questão 30) 

As abordagens de psicoterapia breve têm trazido, 
novamente à luz, as relações entre aprendizagem 
e memória, visto que apontam que situações 
traumáticas reprimidas na memória podem ser 
reconfiguradas devido à plasticidade neuronal e 
indicam que novos comportamentos podem ser 
aprendidos, reestruturados e modificados a partir 
de técnicas específicas, dentre elas: 
 
A) experiência emocional corretiva; 
B) associação livre; 
C) deslocamento circular; 
D) transferência; 
E) figura e fundo. 
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Conhecimento de Saúde 

Questão 31) 

Considere as seguintes afirmações e assinale a 
alternativa correta: 
 
I – Os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAP) 

foram a primeira modalidade de seguro de 
saúde oferecida no Brasil para a população em 
geral.  

II – O movimento que originou a Reforma Sanitária 
brasileira na década de 70 foi impulsionado 
pela concepção da determinação social da 
saúde e, por isso, defendia a construção de um 
modelo de saúde centrado na atenção médica 
e hospitalar. 

III – A Constituição Federal de 1988 é o arcabouço 
jurídico ao que se refere aos serviços de saúde 
e às ações para promoção, proteção e 
recuperação da saúde como direito de todos. 

IV – Na Constituição Federal de 1988, a Saúde 
está inserida em uma lógica de Seguridade 
Social, em conjunto com as políticas de 
Previdência e Assistência Social. 

 
A) I e II estão corretas. 
B) I e III estão corretas. 
C) II e III estão corretas. 
D) II e IV estão corretas. 
E) III e IV estão corretas. 
 
Questão 32) 

Considerando aos níveis de prevenção e suas 
ações, relacione as colunas abaixo e assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta: 
 

1 - Promoção 
à saúde. 

 
(   ) Rastreio de câncer de 
mama. 

2 - Proteção 
específica.  

 (   ) Imunização. 

3 - Prevenção 
secundária.   

(   ) Reinserção social de 
portador de transtorno 
mental.  

4 - Prevenção 
terciária. 

 (   ) Alimentação adequada. 

 
A) 3 – 2 – 4 – 1; 
B) 2 – 3 – 1 – 4; 
C) 4 – 1 – 3 – 2; 
D) 3 – 4 – 1 – 2; 
E) 4 – 2 – 3 – 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 33) 
Considerando princípios e diretrizes do Sistema 
Único de Saúde, relacione as sentenças abaixo e 
assinale a alternativa com a sequência correta: 
 

1 – Integralidade 

2 – Equidade 

3 – Hierarquização 

4 – Regionalização 

5 – Descentralização 

6 – Universalidade 

 
(   ) no Brasil, houve clara opção preferencial 

pela municipalização da saúde; 

(   ) a atenção à saúde inclui tanto os meios 
curativos quanto os preventivos; tanto os 
individuais quanto os coletivos; 

(   ) quanto mais bem estruturado for o fluxo 
de referência e contra referência entre os 
serviços de saúde, melhor a eficiência e 
eficácia dos mesmos; 

(   ) é o acesso às ações e serviços de saúde 
garantida a todas as pessoas; 

(   ) reconhecer que existem disparidades 
sociais e regionais, e atuar de forma a 
minimizá-las; 

(   ) cada serviço de saúde possui uma área 
de abrangência e tem responsabilidade 
sanitária pela saúde daquela população. 

 
A) 4 – 6 – 5 – 2 – 1 – 3; 
B) 5 – 1 – 3 – 6 – 2 – 4; 
C) 4 – 6 – 5 – 1 – 2 – 3;  
D) 5 – 2 – 3 – 6 – 1 – 4; 
E) 5 – 1 – 4 – 6 – 2 – 3. 
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Questão 34) 
Considerando a Lei nº8.142/1990, em relação a 
participação da sociedade no Sistema Único de 
Saúde, registre V para verdadeiro ou F para falso 
nas sentenças abaixo e assinale a alternativa 
correta: 
 
 

 as Conferências de Saúde ocorrem a cada 
quatro anos em todos os níveis de gestão, 
e são compostas por usuários e gestores; 

 as Conferências de Saúde avaliam a 
situação de saúde e propõem as diretrizes 
para a formulação da política de saúde nos 
níveis correspondentes; 

 os Conselhos de Saúde são órgãos 
permanentes e não deliberativos que 
fazem parte da estrutura das secretarias 
de saúde dos municípios, estados e do 
governo federal; 

 as atividades do Controle Social são 
desenvolvidas para fiscalizar e 
acompanhar as ações e políticas de saúde 
no SUS; 

 o Controle Social determina as ações 
prioritárias que serão desenvolvidas, bem 
como, as regras de repasse financeiro da 
federação para os estados e municípios. 

 
A) V – F – V – F – V; 
B) F – V – V – F – F; 
C) F – V – F – V – F; 
D) F – F – V – V – V; 
E) V – F – V – V – F. 
 
Questão 35) 

É possível prover ações e serviços de saúde com 
garantia de acesso equânime, atenção integral, de 
qualidade, humanizada e em tempo adequado, 
através de: 
 
A) desenvolvimento de serviços especializados de 

referência; 
B) organização e desenvolvimento das redes de 

atenção à saúde; 
C) implantação de protocolos internacionais de 

classificação de risco; 
D) organização de campanhas de prevenção a 

agravos de saúde; 
E) realização de busca ativa pelas equipes de 

saúde. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Questão 36) 
A vigilância epidemiológica tem como uma de 
suas principais tarefas a notificação de casos. 
Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
afirmativas com relação à notificação de uma 
doença ou agravo, e assinale a alternativa correta: 
 
 

 deve-se notificar a simples suspeita da 
doença; 

 a notificação tem caráter sigiloso; 

 a ocorrência de casos novos de uma 
doença ou agravo (transmissível ou não) 
indica que a população não está sob risco; 

 os casos de violência contra a mulher que 
forem atendidos em serviços de saúde, 
públicos ou privados, podem ser 
notificados, caso a usuária permita; 

 a vigilância epidemiológica e a vigilância 
em saúde contribuem para o planejamento 
e a tomada de decisões dos gestores da 
saúde em nível federal, estadual e 
municipal.  

 
A) V – V – F – F – V; 
B) F – V – V – F – V; 
C) F – F – V – V – F;  
D) V – V – F – V – V; 
E) F – V – F – V – F.  
 
Questão 37) 
Considerando a Vigilância em Saúde, analise as 
assertivas a seguir e assinale a alternativa correta: 
 
A) inclui a vigilância e o controle das doenças 

transmissíveis, e não abrange a vigilância de 
doenças e agravos não transmissíveis;  

B) as emergências epidemiológicas colocam-se 
em nível de atenção terciária tão somente, em 
face de sua complexidade; 

C) um importante foco da ação de Vigilância em 
Saúde está no controle dos agravos por meio 
do diagnóstico e tratamento das pessoas 
doentes, interrompendo a cadeia de 
transmissão; 

D) as ações de Vigilância em Saúde Ambiental 
abrangem apenas os fatores biológicos do 
meio ambiente que possam promover riscos à 
saúde humana, tais como animais 
peçonhentos e insetos vetores de doenças; 

E) a Vigilância Epidemiológica consiste no 
conjunto de ações públicas que visam à 
detecção ou à prevenção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes da saúde coletiva, excluída a 
compreensão dos agravos individuais. 
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Questão 38) 
O Pacto pela Saúde de 2006 é um conjunto de 
reformas institucionais do Sistema Único de 
Saúde. Assinale a alternativa correta: 
 
A) redefine as responsabilidades de cada gestor 

em função das necessidades dos serviços de 
saúde, na busca da desonerar os municípios; 

B) a implementação se dá de forma obrigatória 
para os municípios, estados e união, através 
ao Termo de Compromisso de Gestão, que 
estabelece metas e compromissos para os 
municípios, sendo renovado há cada quatro 
anos;  

C) promove inovações nos processos e 
instrumentos de gestão, visando alcançar 
maior economicidade, descentralização e 
compartimentalização do Sistema Único de 
Saúde; 

D) entre as prioridades definidas estão a redução 
da mortalidade infantil e materna, o controle 
das doenças emergentes e endemias, e a 
redução da mortalidade por câncer de colo de 
útero e da mama; 

E) as formas de transferência dos recursos dos 
estados e municípios para federação passaram 
a ser integradas em blocos de financiamento, 
sendo eles: Atenção Básica, Média e Alta 
Complexidade da Assistência, Vigilância em 
Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão do 
SUS. 

 
Questão 39) 
Considerando a Portaria n° 3.194/2017, que 
dispõe sobre o Programa para o Fortalecimento 
das Práticas de Educação Permanente em Saúde 
no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
A) promove a formação e desenvolvimento dos 

trabalhadores no SUS, a partir dos problemas 
cotidianos referentes à atenção à saúde e à 
organização do trabalho em saúde; 

B) contribui para a elaboração de estratégias que 
visam qualificar a atenção e a gestão em 
saúde, tendo a Atenção Básica como 
coordenadora do processo; 

C) fortalece a participação do controle social no 
setor, de forma a produzir impacto positivo 
sobre a saúde individual e coletiva; 

D) promove a articulação intra e interinstitucional, 
de modo a criar compromissos entre as 
diferentes redes de gestão, de serviços de 
saúde e educação e do controle social, com o 
desenvolvimento de atividades educacionais e 
de atenção à saúde integral;  

E) estimula o planejamento, execução e avaliação 
dos processos formativos, impedindo a 
participação das instituições de ensino. 

 

Questão 40) 
Os Sistemas de Informações de Saúde 
desempenham papel relevante para a organização 
dos serviços. Analise as sentenças a seguir e 
assinale a alternativa correta: 
 
I – Os Sistemas de Informações de Saúde 

possibilitam a avaliação permanente da 
situação de saúde da população e dos 
resultados das ações de saúde executadas. 

II – O Sistema de Informação de Agravos de 
Notificação (SINAN) fornece dados para a 
análise do perfil da morbidade. 

III – O Sistema de Informação de Mortalidade 
(SIM) fornece dados sobre mortalidade no 
país, de forma abrangente. 

 
A) I e II estão corretas; 
B) I e III estão corretas; 
C) II e III estão corretas; 
D) Todas estão corretas; 
E) Nenhuma está correta. 
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INSTRUÇÕES 
 

1. Ao ser dado o sinal de início da prova confira se a numeração das questões e a paginação estão corretas. A 
prova é composta de 40 questões objetivas: 10 questões de Língua Portuguesa, 20 questões de Conhecimento 

Específico e 10 questões de Conhecimento de Saúde. 
 
2. Verifique, na folha de respostas, se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento estão corretos. 
Caso observe alguma discordância ocorrida em um dos itens anteriores, comunique ao Fiscal da sala e solicite a 
presença do Coordenador do local.  
 
3. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões, mas somente as respostas 
assinaladas na folha de respostas serão objeto de correção.  
 
4. Leia atentamente cada questão e assinale na folha de respostas a alternativa que responde corretamente a 
cada uma delas.  
 
5. Observe as seguintes recomendações relativas a folha de respostas:  
• não haverá substituição por erro do candidato;  
• não deixe de assinar no campo próprio;  
• não pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às 

respostas;  
• a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta, o 

espaço correspondente à letra a ser assinalada;  
• outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição da folha de respostas;  
• não serão consideradas questões:  

 não assinaladas;  
 com falta de nitidez;  
 com mais de uma alternativa assinalada.  

 
6. O Fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções bem como prestar esclarecimentos sobre o 
conteúdo da prova.  
 
7. Você só poderá retirar-se da sala após 60 minutos do início da prova, e o tempo total para realização da mesma 
é de três horas.  

 
8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue a folha de 
respostas.  
 
9. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas juntamente com este caderno. Caso queira anotar suas 
respostas, faça-o na tabela abaixo, e destaque-a somente quando terminar a prova.  
 
10. Qualquer ocorrência diferente das relacionadas deve ser informada ao Coordenador do local.  
 

Boa Prova! 
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