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História e Geografia do Acre 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 
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divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
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V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 

erro, notifique o fiscal. 
VI. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 

o exemplo no próprio cartão de respostas. 
VII. O sistema de leitura e processamento das folhas de resposta não registrará a resposta em 

  

que houver falta de 
nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada 
deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 
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X. Você dispõe de 05 (cinco) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia com atenção a tira de “Hagar, o Horrível”, 
criada pelo cartunista Dik Browne, para 
responder às questões 1 e 2 a seguir. 

1) Considere o sentido da tira e a Gramática 
Normativa da Língua Portuguesa, assinale a 
alternativa incorreta. 

a) A ameaça feita no primeiro quadrinho é 
estruturada linguisticamente com a utilização 
de uma Oração Coordenada Alternativa, assim 
como a resposta dada a essa ameaça. 

b) É possível deduzir o gênero da personagem 
que enuncia a fala no segundo quadrinho, 
principalmente, pela Oração Subordinada 
Adverbial Temporal utilizada por Hagar no 
terceiro quadrinho. 

c) O humor da tira é construído por meio do 
equívoco de Hagar que diz “homem da casa”, 
ao invés de dizer “homem do castelo”. 

d) A tira não compactua com a visão patriarcal de 
que as mulheres não podem se impor 
socialmente.

2) De acordo com a tira e com a Gramática 
Normativa da Língua Portuguesa, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta. 

I. A partícula “se” no primeiro quadrinho é um 
pronome reflexivo. 

II. A expressão “o horrível” no primeiro 
quadrinho tem função sintática de aposto. 

III. Os verbos, no terceiro quadrinho, estão 
conjugados, predominantemente, no 
presente do indicativo. 

IV. A expressão “rapazes”, no terceiro 
quadrinho, desempenha a função de sujeito 
do verbo “Ir”, conjugado na primeira pessoa 
do plural. 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 

Leia com atenção trecho do texto “O que é 
algoritmo?” de Ana Paula Pereira (TecMundo) 
para responder às questões 3, 4 e 5 a seguir. 

(adaptado) 

Nos dias atuais e com a evolução galopante da 
tecnologia, dificilmente encontramos pessoas que 
nunca tenham utilizado um computador. Os propósitos 
podem variar bastante, seja para edição de textos, 
jogos ou atividades mais complexas. Já é difícil de 
imaginar nossas vidas sem o uso dessa ferramenta. 

Nessa atividade tão comum ao nosso cotidiano, 
você algum dia deve ter parado para pensar como os 
programas funcionam. Você deve ter feito a si mesmo 
esta pergunta: como é que o computador faz todas as 
tarefas exatamente da forma que você pede? A 
resposta é mais simples do que parece: ele segue as 
instruções que você passa. 

Mas, para que ele consiga entender o que você 
fala, ele precisa de uma linguagem mais específica. 
Para fazer essa interpretação entre homem e máquina, 
foram desenvolvidas as linguagens de programação. 
Para que essa interação seja possível, eles são 
fundamentais: os algoritmos. 

Um algoritmo nada mais é do que uma receita 
que mostra passo a passo os procedimentos 
necessários para a resolução de uma tarefa, como a 
receita de um bolo. Ele não responde à pergunta “o que 
fazer?”, mas sim “como fazer”. Em termos mais 
técnicos, um algoritmo é uma sequência lógica, finita e 
definida de instruções que devem ser seguidas para 
resolver um problema ou executar uma tarefa. 
Embora você não perceba, utiliza algoritmos de forma 
intuitiva e automática diariamente quando executa 
tarefas comuns. Como estas atividades são simples e 
dispensam ficar pensando nas instruções necessárias 
para fazê-las, o algoritmo presente nelas acaba 
passando despercebido. 

3) De acordo com o texto e com a Gramática 
Normativa da Língua Portuguesa, assinale a 
alternativa incorreta. 

a) A oração destacada no trecho “Embora você 
não perceba, utiliza algoritmos de forma 
intuitiva e automática diariamente” é 
classificada sintaticamente como uma Oração 
Coordenada Adversativa. 

b) A oração destacada no trecho “ele consiga 
entender o que você fala” é classificada 
sintaticamente como Oração Subordinada 
Adjetiva Restritiva. 

c) O termo destacado no trecho “utiliza algoritmos 
de forma intuitiva” é classificado 
sintaticamente como Adjunto Adverbial de 
modo. 

d) O termo destacado no trecho “Os propósitos 
podem variar bastante” é classificado 
sintaticamente como Adjunto Adverbial de 
intensidade. 
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4) Considerando o texto, os elementos de coesão 
referencial e a Gramática Normativa da Língua 
Portuguesa, analise as afirmativas abaixo e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

(  ) No trecho “Nessa atividade tão comum ao 
nosso cotidiano”, o termo destacado “nessa” é 
a contração da preposição “em” e do pronome 
demonstrativo “essa”, que funciona como um 
recurso anafórico por fazer referência a algo já 
mencionado no texto. 

(  ) No trecho “Você deve ter feito a si mesmo esta 
pergunta”, o termo destacado “esta” funciona 
como elemento catafórico de coesão, já que se 
refere a uma expressão enunciada 
posteriormente a ele no texto. 

(  ) No trecho “que devem ser seguidas para 
resolver um problema ou executar uma tarefa.”, 
a palavra “que” é um pronome relativo que 
retoma anaforicamente a expressão 
“sequência lógica”. 

(  ) No trecho “Para realizar essa interação, eles 
são fundamentais: os algoritmos.”, o termo 
destacado “eles” é um pronome pessoal que 
possui no texto função anafórica, já que tem 
função de retomar um referente mencionado. 

(  ) No trecho “nas instruções necessárias para 
fazê-las” o termo destacado “las” é um 
pronome pessoal que possui função catafórica, 
já que se refere a um termo utilizado depois 
dele no texto. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, V, F, V. 
b) F, V, V, V, F. 
c) F, V, F, V, V. 
d) V, V, F, F, F.

5) De acordo com o texto e a Gramática Normativa 
da Língua Portuguesa, assinale a alternativa 
correta. 

a) Segundo o texto, graças ao desenvolvimento 
tecnológico, o uso do computador está 
amplamente difundido na sociedade e atende a 
atividades de diferentes graus de 
complexidade, o que torna plausível a vida sem 
esse recurso tecnológico. 

b) A expressão “nada mais”, no trecho “algoritmo 
nada mais é do que uma receita”, é uma forma 
pejorativa de caracterizar os algoritmos dada 
sua vasta utilização na sociedade 
contemporânea. 

c) Para explicar o conceito de “algoritmo”, a 
autora utiliza como estratégia didática uma 
linguagem figurada antes de fazer uma 
definição mais técnica. 

d) De acordo com o texto, algumas atividades 
cotidianas, por serem tão fáceis e 
automatizadas, dispensam o uso, mesmo 
inconsciente, dos algoritmos para serem 
realizadas. 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DO ACRE 

6) Em relação à história e formação do território 
do estado do Acre, dê valores Verdadeiro (V) 
ou Falso (F). 
(  ) O Acre foi anexado ao Brasil em 1903, por meio 

do Tratado de Petrópolis. 
(  ) O território do Acre foi elevado à categoria de 

estado no ano de 1962. 
(  ) O Acre foi o último estado criado no território 

brasileiro, em 1988. 
(  ) No período colonial, o Acre pertencia à Bolívia 

e à Colômbia. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, F, V 
b) V, V, F, F 
c) F, V, V, F 
d) F, F, F, V

7) “De 1877 até 1911, houve um aumento 
considerável na produção da borracha que, 
devido às primitivas técnicas de extração 
empregada, estava associado ao aumento do 
emprego de mão-de-obra. A borracha chegou a 
representar 25% da exportação do Brasil”. 

(Portal São Francisco, 2019) 

Quanto ao produto do extrativismo vegetal que 
se relaciona ao texto, assinale a alternativa 
correta. 
a) Pau-brasil 
b) Carvão vegetal 
c) Látex 
d) Pinhão 

8) No que diz respeito à economia do estado do 
Acre, assinale a alternativa correta. 
a) O Produto Interno Bruto (PIB) do Acre está 

entre os dez maiores do Brasil 
b) O Índice De Desenvolvimento Humano (IDH) 

do Acre é o menor entre os estados brasileiros 
c) O setor de maior participação na economia do 

estado é o secundário (indústrias) 
d) O Acre é um dos maiores produtores de 

borracha do país 

9) No que se refere aos aspectos populacionais do 
estado do Acre, conforme o Censo Demográfico 
de 2010, assinale a alternativa incorreta. 
a) A população do estado ultrapassa os dois 

milhões de habitantes 
b) A população urbana do estado é superior à 

população rural 
c) A cidade mais populosa do estado é Rio Branco 
d) A cidade menos populosa do estado é Santa 

Rosa do Perus 

10) A respeito de um domínio morfoclimático 
localizado no estado do Acre, assinale a 
alternativa correta. 
a) Amazônico 
b) Cerrados 
c) Mata Atlântica 
d) Mares de morros 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

11) Considere o processo de psicodiagnóstico 
clínico, assinale a alternativa correta. 
a) Este procedimento não necessariamente 

utiliza-se de testes psicológicos, de maneira 
igual a avaliação psicológica, o psicólogo pode 
ou não lançar mão desses instrumentos 

b) O psicodiagnóstico deve ser realizado apenas no 
início do tratamento, com a finalidade em si de 
estabelecer um diagnóstico prévio do paciente 

c) A bateria de testes utilizada deve incluir instrumentos 
que permitam obter ao máximo a projeção de si 
mesmo, incluindo testes padronizados que oferecem 
maior margem de segurança ao diagnóstico 

d) O processo de psicodiagnóstico utiliza-se de 
testes psicológicos para compreender o sujeito 
à luz dos pressupostos teóricos psicanalíticos 

12) A respeito da confecção e elaboração de 
documentos decorrentes das avaliações 
psicológicas, assinale a alternativa incorreta. 
a) Os documentos escritos decorrentes de avaliação 

psicológica, bem como todo o material que os 
fundamenta, deverão ser guardados pelo prazo 
mínimo de 5 anos 

b) A declaração trata-se de um documento que visa 
informar a ocorrência de fatos ou situações 
objetivas relacionados ao atendimento psicológico 

c) O atestado psicológico deve ser apresentado 
em papel timbrado ou apresentado na 
subscrição do documento o carimbo, que 
conste o nome e sobrenome do psicólogo, 
acrescido de sua inscrição profissional 

d) A estrutura do parecer psicológico deve 
apresentar os itens: identificação, descrição da 
demanda, procedimento, análise e conclusão 

13) De acordo com o Conselho Federal de Psicologia, o 
laudo psicológico é a apresentação descritiva acerca 
de situações e/ou condições psicológicas e suas 
determinações históricas, sociais, políticas e 
culturais, pesquisadas no processo de avaliação 
psicológica. Considere os conceitos, finalidade e 
estrutura deste documento, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A finalidade do laudo psicológico é apresentar os 

procedimentos e conclusões gerados pelo 
processo da avaliação psicológica, relatando 
sobre o encaminhamento, as intervenções, o 
diagnóstico, o prognóstico e evolução do caso, 
orientação e sugestão de projeto terapêutico. 

(  ) O laudo psicológico é uma peça de natureza e 
valor científico, sendo assim, deverá ser descrito 
utilizando termos técnicos e fundamentações-
filosóficas, destinadas a compreensão somente 
de outro profissional da área. 

(  ) Na parte superior deste documento deverá conter o 
tópico identificação, com a finalidade de identificar o 
autor, ou seja, quem elabora o laudo; o interessado, 
quem solicita; e o assunto do documento. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, F 
b) V, F, V 
c) V, V, F 
d) F, V, V

14) O psicólogo, na elaboração de seus 
documentos, deverá adotar como princípios 
norteadores as técnicas da linguagem, 
considerando os princípios técnicos da 
linguagem e escrita. A esse respeito, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta. 

I. O emprego dos termos devem ser 
compatíveis com as expressões próprias da 
linguagem profissional, garantindo a precisão 
da comunicação. 

II. É importante que os documentos 
confeccionados pelo psicólogo apresentem 
todos os aspectos relacionados aos 
atendimentos realizados, ainda que esta 
atitude requeira uma redação prolixa ou 
lacônica deste profissional. 

III. A redação do documento deverá ser clara, 
concisa e harmônica. A clareza se traduz, na 
estrutura frasal, pela sequência adequada 
dos conteúdos, explicitação da natureza e 
função de cada parte na construção do todo. 
A concisão se verifica no emprego da 
linguagem adequada. E a harmonia, na 
correlação adequada das frases, no aspecto 
sonoro e na ausência de cacofonias. 

a) As afirmativas I, II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 

15) Os testes psicológicos são instrumentos de 
avaliação ou mensuração de características 
psicológicas, constituindo-se um método ou 
uma técnica de uso privativo do psicólogo, em 
decorrência do que dispõe o § 1º do art. 13 da 
Lei nº 4.119/62 (Resolução CFP 002/2003). 
Considere esses instrumentos e assinale a 
alternativa correta. 

a) É permitido a utilização de cópias reprográficas 
de testes psicológicos, cabendo ao psicólogo 
verificar a qualidade do material para que não 
descaracterize e influencie nos resultados 
obtidos durante a aplicação 

b) É responsabilidade do Conselho Regional de 
Psicologia (CRP) indicar aos psicólogos os 
testes adequados para as avaliações 
psicológicas, considerando para tanto, o 
contexto e a população que está avaliada 

c) A comercialização de testes psicológicos é de 
competência exclusiva do Conselho Federal de 
Psicologia (CFP), cabendo à editora, autores e 
responsáveis técnicos, entrarem em contato 
com este órgão para realizarem a divulgação e 
venda 

d) Os parâmetros psicométricos de um teste 
psicológico devem ser revisados, 
periodicamente, em um intervalo de 15 anos, 
caso a revisão não seja apresentada no prazo 
estabelecido, o teste psicológico passará a ser 
considerado desfavorável 
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16) Leia abaixo, os requisitos fundamentais para 
que um teste psicológico possa ser 
considerado um bom instrumento de 
avaliação. 

_____ O teste mede o que se propõe a medir. 

_____ O resultado obtido no teste aproxima-se 
do resultado verdadeiro do sujeito. 

_____ Há uniformidade na aplicação dos 
procedimentos. 

_____ O teste corresponde à realidade que é 
estudado. 

Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) Adaptação/ Confiabilidade/ Padronização/ 

Validade 
b) Padronização/ Validade/ Fidedignidade/ 

Confiabilidade 
c) Validade/ Fidedignidade/ Padronização/ 

Adaptação 
d) Fidedignidade/ Padronização/ Validade/ 

Adaptação 

17) O Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos 
(SATEPSI), foi desenvolvido pelo Conselho 
Federal de Psicologia (CFP) com o objetivo de 
avaliar a qualidade técnico-científica de 
instrumentos psicológicos. Considere o 
sistema em pauta, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

(  ) Divulga informações sobre as condições do uso 
profissional de instrumentos psicológicos e 
realiza indicações de testes, para diferentes 
contextos e finalidade, à comunidade e aos 
profissionais da área. 

(  ) O gerenciamento é feito por uma Comissão 
Consultiva em Avaliação Psicológica, formada 
por pesquisadores com experiência e produção 
científica na área, os quais analisam e emitem 
pareceres sobre os testes psicológicos, com 
base nos parâmetros definidos em resolução. 

(  ) Elabora, a partir da análise dos requisitos 
mínimos que um teste psicológico precisa 
apresentar, uma lista com os testes 
considerados favoráveis ou desfavoráveis para 
uso profissional. 

(  ) Fornece um ranking, atualizado anualmente, 
com os melhores instrumentos para serem 
utilizados no processo de avaliação 
psicológica. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo: 
a) F, V, V, F 
b) V, V, F, F 
c) V, F, F, V 
d) V, V, V, V

18) A prática interprofissional colaborativa 
centrada no usuário pressupõe a articulação 
das ações e colaboração entre os profissionais 
das diversas equipes do serviço, assegurando 
a efetiva comunicação. Considere esse 
conceito e assinale a alternativa correta. 
a) Para que a prática interprofissional colaborativa 

seja alcançada é necessário que os 
profissionais atuem em suas áreas de 
formação específicas, e quando oportuno, 
buscar aprender e praticar o ofício do outro 
colega 

b) Esta perspectiva está ligada ao conceito de 
campo, o qual relaciona-se aos conhecimentos, 
habilidades e atitudes comuns e 
compartilhadas pelas diferentes áreas 
profissionais da saúde e ao conceito de núcleo 
profissional que que envolve as competências 
específicas de cada profissão, implicada no 
cuidado em saúde 

c) No trabalho em equipe interprofissional é 
indispensável aos profissionais a habilidade de 
empatia e a interatividade na articulação entre 
profissionais de diferentes formações e 
atuações profissionais 

d) Na prática colaborativa é necessário negociar 
os interesses pessoais, para esses não 
sobressaírem aos interesses no paciente 

19) O trabalho em equipe configura-se na relação 
recíproca - de dupla mão - entre as múltiplas 
intervenções técnicas dos variados profissionais 
e a interação desses agentes. Considere esta 
relação, analise as afirmativas abaixo e assinale 
a alternativa correta. 

I. A comunicação tem um papel central nesse 
processo, quando efetiva e de qualidade, 
possibilita a articulação das ações e a 
cooperação entre os profissionais. 

II. É fundamental que no trabalho em equipe 
todos os envolvidos estejam comprometidos 
e engajados a ensinar a sua função uns aos 
outros, para que todos possam desenvolver 
o trabalho de forma conjunta. 

III. No trabalho em equipe é necessário que os 
interesses individuais dos profissionais 
sejam alinhados aos da empresa, 
almejando o alcance maior de resultados e 
satisfação pessoal. 

IV. O destaque para o compartilhamento dos 
objetivos comuns e tomadas de decisões 
conjuntas, podem ser interpretados como 
características essenciais para o trabalho 
em equipe, uma vez que alcançada, pode 
permitir a construção de um projeto 
assistencial comum. 

a) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas 
c) As afirmativas I, II e III estão corretas 
d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 
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20) Leia a sentença abaixo: 

“As práticas de educação em saúde envolvem 
três segmentos de atores prioritários:_____, que 
valorizem a prevenção e a promoção tanto quanto as 
práticas curativas; _____ que apoiam e incentivam essas 
ações; e _____, que necessita construir seus 
conhecimentos e aumentar sua autonomia nos cuidados, 
individual e coletivamente” (FALKENBERG, M. F. et al. 2014). 

Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 

a) Os usuários do serviço de saúde / as políticas 
de saúde/ a população 

b) A equipe de saúde / os gestores/ os usuários 
c) Os profissionais de saúde / os gestores / a 

população 
d) Os usuários do serviço / a população/ os 

profissionais de saúde 

21) A Portaria nº 1.028, de julho de 2005, do 
Ministério da Saúde, determina e regulariza 
ações que visam à redução de danos sociais e 
à saúde, decorrentes do uso de produtos, 
substâncias ou drogas que causem 
dependência. Considere as ações 
determinadas por esta Portaria, analise as 
afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta. 

I. Estabelece que as ações de informação, 
educação e aconselhamento tenham por 
objetivo o estímulo à adoção de 
comportamentos mais seguros no consumo 
de produtos, substâncias ou drogas que 
causem dependência, e nas práticas 
sexuais de seus consumidores e parceiros 
sexuais. 

II. Incentiva o protagonismo da família no 
tratamento em conjunto com o seu familiar, 
visto que a abstinência química e a 
internação compulsória são as principais 
direções clínicas de um tratamento de 
reabilitação. 

III. Estabelece a oferta de assistência social e 
à saúde, na comunidade e em serviços, que 
objetivem a garantia de assistência integral 
ao usuário ou ao dependente de produtos, 
substâncias ou drogas que causem 
dependência. 

a) Apenas a afirmativa I está correta 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
d) As afirmativas I, II e III estão corretas 

22) A respeito da estratégia de Redução de Danos 
(RD) no Brasil, assinale a alternativa incorreta. 
a) Representa um passo na superação da visão 

reducionista sobre o uso de substâncias psicoativas, uma 
vez que incentiva o protagonismo e autonomia do usuário 

b) A interrupção do uso de substâncias psicoativas é 
uma decisão clínica e precisa ser feita de modo 
referenciado, pois não é uma prescrição geral que 
serve para todos os casos de dependência 

c) Cabe aos psicólogos, inseridos na equipe 
profissional, desenvolver uma atuação direcionada 
a mudança de comportamento dos indivíduos, seja 
com relação ao uso de substâncias psicoativas 
ilícitas ou as condutas antagônicas à moral e 
costumes não aceitáveis socialmente 

d) Na perspectiva da estratégia de Redução de Danos, 
considera-se que o uso de psicoativos é inerente à 
existência humana e que nem todo usuário de 
drogas necessariamente precisa de tratamento 

23) Considere a atuação ética do psicólogo no 
atendimento aos usuários de álcool e outras 
drogas, assinale a alternativa correta. 
a) A atuação do psicólogo deverá ser pautada 

exclusivamente nos atendimentos clínicos individuais, 
acolhendo e cuidando dos usuários, desde a urgência, 
até o acompanhamento psicossocial 

b) O psicólogo pode realizar oficinas terapêuticas, 
visitas e atendimentos domiciliares e atividades 
comunitárias que visem a preservação da 
abstinência e prevenção de recaídas 

c) A atenção do psicólogo deverá estar voltada para 
a prevenção de situações de risco e 
vulnerabilidade, assim como, na promoção e 
desenvolvimento da autonomia dos indivíduos, 
por meio de ações que propiciem o fortalecimento 
dos vínculos familiares e comunitários 

d) Estão pautadas na desintoxicação do usuário, 
com a tentativa de manutenção de períodos 
cada vez maiores de abstinência 

24) Considere os conceitos de entrevista clínica 
em psicologia, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta. 
I. A entrevista clínica é um conjunto de técnicas 

de investigação, de tempo indeterminado, 
dirigido por um entrevistador treinado que visa 
fazer recomendações, encaminhamentos ou 
propor algum tipo de intervenção em benefício 
à pessoa entrevistada. 

II. A entrevista clínica é a única técnica capaz de 
adaptar-se às diversidades de situações clínicas. 

III. Diferente da psicoterapia, na entrevista 
clínica não há um contrato de continuidade, 
embora, frequentemente a entrevista clínica 
resulte em um contrato terapêutico. 

IV. O processo de entrevista clínica está 
diretamente relacionado com a abordagem 
teórica e compreensão dos fenômenos 
humanos do terapeuta. 

a) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 
b) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 
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25) O objetivo comum de todas as entrevistas é 
descrever e avaliar para oferecer alguma forma de 
retorno, portanto, requerem uma etapa de 
apresentação da demanda, reconhecimento da 
natureza do problema e da formulação de 
alternativas de soluções, elas podem ser 
classificadas de acordo com a sua finalidade. Neste 
sentindo, considerando este último aspecto, leia 
atentamente as alternativas e assinale a incorreta. 
a) As entrevistas de triagem tem por objetivo 

principal avaliar a demanda do sujeito e fazer um 
encaminhamento, que geralmente são utilizadas 
em serviços de saúde pública e clinicas sociais 

b) A entrevista diagnóstica pode priorizar 
aspectos sindrômicos, relacionados aos sinais 
e sintomas, e psicodinâmicos, que visa à 
descrição e compreensão de aspectos 
subjetivos 

c) As entrevistas de avaliação tem por finalidade 
comunicar o sujeito o resultado da avaliação, 
bem como verificar a reação do sujeito frente a 
devolutiva e recomendações 

d) As entrevistas de anamnese tem por objetivo o 
levantamento detalhado da história de 
desenvolvimento da pessoa, principalmente na 
infância, sendo uma técnica utilizada, 
unicamente, pela na terapia infantil 

26) No que se refere ao papel do psicólogo e 
paciente no processo de entrevista clínica, 
assinale a alternativa correta. 
a) O psicólogo e paciente assumem papéis 

diferenciados, e ao mesmo tempo dependentes, 
uma vez que o paciente atribui ao psicólogo a 
capacidade de auxiliá-lo em suas dificuldades; e 
cabe ao psicólogo conduzir este processo 

b) O fundamental é que neste processo o psicólogo lance 
mão de instrumentos e procedimentos de avaliação, e 
que o paciente esteja disponível a realizá-los 

c) A função específica do psicólogo é colocar a 
entrevista clínica no domínio de uma relação 
profissional e condução do processo, e do paciente, 
o porta voz da demanda, o de prestar informações 

d) É fundamental que as entrevistas clínicas sejam livres, ou 
seja, sem uma estrutura rígida adotada pelo psicólogo, 
cabendo ao paciente a condução de todo o processo 

27) Acerca dos princípios doutrinários do Sistema 
Único de Saúde (SUS), instituído pela Lei 
Federal nº8.080/1990, leia as sentenças abaixo. 
“O princípio de _____ assegura a saúde como um 

direito de cidadania de todas as pessoas, cabendo ao 
Estado assegurar este direito”. 

“O objetivo do princípio de _____ é diminuir as 
desigualdades. Apesar de todas as pessoas possuírem 
direito aos serviços, as pessoas não são iguais e, por 
isso, têm necessidades distintas. Em outras palavras, 
significa tratar desigualmente os desiguais”. 

Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) Universalidade/ Equidade 
b) Regionalização/ Hierarquização 
c) Igualdade/ Equidade 
d) Universalidade/ Regionalização 

28) O espaço do psicólogo em contextos 
institucionais apresenta-se como uma 
conquista recente da categoria. Neste sentido, 
considerando os desafios de atuação 
vivenciados por esse profissional nas 
instituições da saúde, analise as afirmativas 
abaixo e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A prática psicológica institucional da saúde requer 

uma expansão do referencial teórico, tanto 
contextual, na busca de dados que permita 
localizar o psicólogo na dinâmica social e 
institucional, quanto teórico, no sentido deste 
profissional conseguir trabalhar com a alteridade. 

(  ) Na atuação institucional é necessário que o 
psicólogo compreenda a realidade da instituição 
em dois níveis: o ideológico, a qual remete a 
construção histórica, e o cultural, referindo-se aos 
comportamentos e crenças organizacionais. 

(  ) A atuação do psicólogo em instituições de saúde 
deverá ser pautada, exclusivamente, no atendimento 
clínico aos clientes e usuários da instituição. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) F, V, F c)  V, F, F 
b) V, V, F d)  F, F, V 

29) O art. 21 do Código de Ética Profissional do 
Psicólogo, destaca a aplicação de penalidades 
atribuídas às transgressões e infrações 
disciplinares, na forma dos dispositivos legais 
ou regimentais. De acordo com as prerrogativas 
elencadas neste artigo, analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa incorreta. 
a) Caberá ao psicólogo a suspensão do exercício 

profissional por, no máximo, 30 dias, conforme 
estabelecido pelo Conselho Federal de 
Psicologia (CFP) 

b) Competirá ao Conselho Federal de Psicologia (CFP) 
firmar jurisprudência quanto aos casos omissos e 
fazê-la incorporar ao Código de Ética Profissional 

c) A depender da avaliação do Conselho Federal 
de Psicologia (CFP), o psicólogo poderá ser 
cassado do seu exercício profissional 

d) Dentre as penalidades atribuídas inclui a 
advertência, multa e censura pública 

30) Considere as Normas Técnicas estabelecidas 
ao psicólogo em seu Código de Ética 
Profissional e assinale a alternativa correta. 
a) Ao participar de greves ou paralisações, o 

psicólogo deverá realizar comunicação prévia 
aos pacientes dos serviços emergenciais 

b) O psicólogo, ao promover publicamente seus 
serviços, por quaisquer meios, individual ou 
coletivamente, poderá informar os descontos de 
seus atendimentos como forma de propaganda 

c) No relacionamento com os demais profissionais, 
caberá ao psicólogo compartilhar informações 
relevantes para qualificar o serviço prestado, 
assinalando conceitos técnicos e teóricos que 
embasam a sua prática, bem como, preservar o sigilo 

d) Ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o psicólogo 
levará em conta a justa retribuição aos serviços 
prestados e as condições do usuário ou beneficiário 
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31) De acordo com o Glossário Temático de 
Promoção de Saúde, do Ministério da Saúde: 

“O conceito de _____ refere-se ao processo por 

meio do qual indivíduos ou grupos desenvolvem 

habilidades e capacidades para a tomada de decisão e 

controle sobre suas vidas e sobre os determinantes 

sociais. Tem relação com o poder para tomar decisões 

e implica em motivação, consciência e compromisso 

social. Envolve aspectos sociais, culturais, psicológicos 

ou políticos por meio dos quais indivíduos e grupos 

sociais tornam-se capazes de expressar suas 

necessidades, demandas e preocupações, bem como 

vislumbrar estratégias de envolvimento no processo 

decisório e nas ações voltadas para buscar respostas a 

estas necessidades” (BRASIL, 2012). 

Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Autonomia 
b) Qualidade de vida 
c) Empoderamento 
d) Participação social 

32) Em relação aos conceitos e ações de 
promoção de saúde e prevenção de doenças, 
analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta. 

I. As ações preventivas definem-se como 
intervenções orientadas a evitar o 
surgimento de doenças específicas, 
reduzindo sua incidência e prevalência nas 
populações. 

II. A base do discurso de promoção de saúde 
é o conhecimento epidemiológico, cujo 
objetivo é a redução da transmissão de 
doenças, controle das doenças 
degenerativas e outros agravos específicos. 

III. Os projetos de prevenção e de educação 
em saúde estruturam-se mediante o 
conceito de empoderamento do sujeito, com 
o objetivo de aumentar a saúde e bem-estar 
a partir de recomendações de mudanças de 
hábitos. 

IV. As estratégias de promoção enfatizam a 
transformação das condições de vida e de 
trabalho que conformam a estrutura 
subjacente aos problemas de saúde. 

a) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas 
c) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas 
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

33) A educação em saúde tem vivenciado, no 
último século, profundas mudanças, tanto no 
plano conceitual como no das práticas dele 
decorrentes, fruto das transformações pelas 
quais passou a humanidade em termos 
políticos, econômicos e sociais. Considere o 
conceito holístico em educação em saúde, bem 
como o seu processo de evolução conceitual, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F).

(  ) É importante que os modelos de educação em 
saúde realize recomendações individuais, 
centradas exclusivamente nas mudanças de 
comportamento do indivíduo. 

(  ) Os profissionais de saúde devem estabelecer 
vínculos e criar laços de corresponsabilidade 
com os usuários que irão decidir o que é bom 
para si, de acordo com suas próprias crenças, 
valores, expectativas e necessidades. 

(  ) No processo de educação em saúde é 
priorizado a relação assimétrica entre 
profissional de saúde e paciente, orientado, 
exclusivamente, para a prevenção e o 
tratamento da doença. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, V 
b) V, V, F 
c) V, F, F 
d) F, V, F

34) Considere o contexto da entrevista 
institucional, realizado pelo psicólogo nas 
organizações, analise as afirmativas abaixo e 
dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F).

(  ) No trabalho institucional o foco é a instituição 
como um todo, mesmo que intervindo em uma 
parte ou setor dela, a ação sempre se dá em 
função da totalidade. 

(  ) O psicólogo deve sempre realizar um contrato 
explícito e claro, quanto ao tempo de duração 
da entrevista, de como trabalhará e 
encaminhará os dados institucionais surgidos. 

(  ) O método de trabalho do psicólogo será 
escolhido pela organização que o contratou, 
cabendo à este profissional apenas o 
direcionamento da escolha do referencial 
teórico. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, F, V 
b) V, V, V 
c) F, V, V 
d) V, V, F 
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35) Acerca dos fundamentos e práticas em 
psicologia da saúde, analise as afirmativas 
abaixo e assinale a alternativa correta. 
a) Objetiva realizar estudos que visam 

compreender as variáveis psicológicas quanto 
à manutenção da saúde, o desenvolvimento de 
doenças e seus comportamentos associados 

b) É um conjunto de contribuições educacionais, 
científicas e profissionais, direcionadas à 
prevenção da saúde mental 

c) Tem como foco desenvolver estratégias 
comportamentais que estimulem e valorizem 
comportamentos ativos de promoção de saúde 
e prevenção de doença 

d) Atua diretamente com o campo da medicina, 
realizando avaliações diagnósticas que valorizam 
o conceito biomédico de saúde e doença 

36) Em 2000, a Psicologia Hospitalar, regulamentada 
pelo Conselho Federal de Psicologia (CFP), 
tornou-se uma campo oficial de atuação da 
psicologia. Neste sentido, quanto às atividades 
desenvolvidas pelo psicólogo neste contexto, 
analise as afirmativas abaixo e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Atendimentos em ambulatórios, Unidades de 

Tratamento Intensivo (UTI) e pronto 
atendimentos. 

(  ) Visitas domiciliares aos usuários que tiveram 
alta hospitalar. 

(  ) Realiza psicodiagnósticos e avaliação psicológica. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V, V, F 
b) F, F, V 
c) V, V, V 
d) V, F, V

37) Acerca do conceito de sigilo profissional, 
estabelecido pelo Código de Ética Profissional 
do psicólogo, assinale a alternativa incorreta. 
a) É dever do psicólogo respeitar o sigilo 

profissional a fim de proteger, por meio da 
confidencialidade, a intimidade das pessoas, 
grupos ou organizações, a que tenha acesso 
no exercício profissional 

b) Havendo a necessidade do envio de 
informações sigilosas pelo correio para algum 
outro profissional psicólogo, é preciso que no 
envelope seja enviado com carta registrada, a 
qual comprova a entrega do recebimento do 
documento 

c) Ao preencher documentos que embasam as 
atividades em equipe multiprofissional, o 
psicólogo deverá registrar apenas as 
informações necessárias para o cumprimento 
dos objetivos do trabalho 

d) Nos atendimentos realizados com crianças, 
adolescentes ou ao interdito, deve ser 
comunicado aos responsáveis estritamente 
essencial para se promoverem medidas em 
seu benefício 

38) Leia a sentença abaixo: 

“Documento fundamentado e resumido sobre 

uma questão focal do campo psicológico cujo resultado 

pode ser indicativo ou conclusivo” (CONSELHO FEDERAL 

DE PSICOLOGIA, 2012). 

Quanto à modalidade do documento descrito, 
assinale a alternativa correta. 
a) Declaração 
b) Relatório 
c) Atestado 
d) Parecer 

39) No que concerne as práticas e atendimentos 
desenvolvidos nos Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS), assinale a alternativa 
correta. 
a) Caracterizam por ocorrerem em ambientes 

fechados, com estrutura física delimitada, cujas 
ações valorizam o suporte profissional 
oferecido ao sujeito 

b) Os atendimentos oferecidos nos CAPS 
deverão ser realizados individualmente, 
preocupando-se com o sujeito em sua 
singularidade, história, cultura e  vida cotidiana 

c) Cada usuário do CAPS deverá ter um projeto 
terapêutico individual, isto é, um conjunto de 
atendimentos personalizados, que respeitam 
as particularidades do sujeito e propõem 
atividades durante a permanência diária no 
serviço, segundo suas necessidades 

d) As visitas domiciliares, feitas por profissional do 
CAPS, são prioritariamente realizadas aos 
usuários que estejam vivenciando quadros de 
surtos psicóticos 

40) O Projeto Terapêutico Singular (PTS) trata-se 
de um conjunto de propostas de condutas 
terapêuticas adotado para condução de casos 
encaminhados aos serviços públicos de 
atendimento em saúde mental. Considere esta 
estratégia, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa correta. 
a) O plano de atendimento formulado a partir do 

PTS deve incluir ações formuladas pelo 
psicólogo e médico psiquiatra da equipe 

b) A divisão de metas de curto, médio e longo 
prazo, deverá ser negociada com o usuário, 
pelo membro da equipe que tiver o melhor 
vínculo 

c) Ao ser elaborado o PTS, é eleito um Terapeuta 
de Referência (TR), representado pela figura 
do psicólogo, o qual monitorará, junto ao 
usuário, todo o processo de tratamento 

d) O “não envolvimento” dos profissionais de 
saúde com determinadas situações 
vivenciadas pelos usuários é o principal 
mecanismo de ação de cuidado adotado pela 
equipe para a realização do PTS 




