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PROCESSO DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO SIMPLIFICADO PARA CONTRATAÇÃO POR 

PRAZO DETERMINADO Nº 14/2021-FSPSS 

CONHECIMENTOS LÍNGUA PORTUGUESA 

1) Analise as afirmativas a seguir: 
 
I. Substantivo abstrato é o que designa ser de existência 
independente: prazer, beijo, trabalho, saída, beleza, cansaço, por exemplo. 
II. É correto afirmar que, na formação do adjetivo pátrio composto, o primeiro elemento aparece exclusivamente 
na forma ampliada, e nunca erudita. 
Marque a alternativa CORRETA: 
 
a) As duas afirmativas são verdadeiras. 
b) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. 
c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. 
d) As duas afirmativas são falsas. 

 
2) Qual das alternativas abaixo requer emprego da crase? 
 
a) Irei a casa logo após trabalho. 
b) Pagaremos a prazo, pois o valor está alto. 
c) A professora com a qual conversamos dará a palestra mais tarde. 
d) Fez um gol a Pelé. 
 
3) Assinale a opção em que a ambiguidade ou o efeito cômico NÃO decorre da ordem dos termos.  
 
a) O estudo analisou, por 16 anos, hábitos como caminhar e subir escadas de homens com idade média de 58 
anos. (Equilíbrio. “Folha de S. Paulo”, 19/10/2000) 
b) Andando pela zona rural do litoral norte, facilmente se encontram casas de veraneio e moradores de alto 
padrão. (“Folha de S. Paulo”, 26/01/2003) 
c) Atendimento preferencial para: idosos, gestantes, deficientes, crianças de colo. (Placa sobre um dos caixas de 
um banco.) 
d) Temos vaga para rapaz com refeição. (Placa em frente a uma casa em Campinas, SP.) 
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4) A oração “Hoje em dia morro de medo da conta de luz” foi construída em que voz verbal? 
 
a) passiva sintética. 
b) passiva analítica. 
c) ativa analítica. 
d) ativa.  
 
5) Em “Quando eu era criança tinha medo do escuro...”, os verbos destacados estão conjugados em que tempo e 
modo verbais? 
 
a) pretérito imperfeito do modo indicativo. 
b) pretérito perfeito do modo indicativo. 
c) pretérito imperfeito do modo subjuntivo. 
d) pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo 

CONHECIMENTOS SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 
6) O SUS é regido por diversos princípios. Um dos mais importantes faz referência a participação da sociedade 
no processo de fiscalização e aplicação de recursos e no andamento dos trabalhos realizados. Nos municípios a 
participação da sociedade é garantida por meio dos:  
 
a) Partidos políticos. 
b) Associações de moradores.  
c) Conselhos de monitoramento.  
d) Conselhos municipais de saúde. 

 
7)  O sistema de informação em saúde consiste em:  
 
a) Criado pelo Ministério da Saúde em 1975 para a obtenção regular de dados apenas sobre mortalidade no 
País, de forma abrangente e confiável, para subsidiar a esfera estadual de gestão na saúde pública.     
b) O monitoramento e coleta de dados em tempo real, que tem como objetivo o fornecimento de informações 
importantes sobre os problemas de saúde da população, subsidiando a tomada de decisões no nível municipal.  
c) Instrumentos padronizados de monitoramento e coleta de dados, que tem como objetivo o fornecimento de 
informações para análise e melhor compreensão de importantes problemas de saúde da população, subsidiando 
a tomada de decisões nos níveis municipal, estadual e federal.  
d) Implantado pelo Ministério da Saúde em 1990 com o objetivo de reunir informações epidemiológicas referentes 
aos nascimentos informados em todo território nacional, apresenta atualmente um número de registros maior do 
que o publicado pelo IBGE, com base nos dados de Cartório de Registro Civil. 
 
8)  O conjunto de ações de saúde presentes na Atenção Básica são:  
 
a) Redução de danos e manutenção da saúde 
b)  Promoção e proteção da saúde. 
c)  Diagnóstico, tratamento e reabilitação. 
d) Todas as alternativas acima estão presentes no conjunto de ações de saúde na Atenção Básica. 
 
9)  As atividades de interesse à saúde e meio ambiente, executadas para garantir a promoção, proteção e 
prevenção da saúde, têm por objetivo: 
 
a) assegurar condições adequadas de qualidade na produção, comercialização e consumo de bens de interesse 
à saúde, cabendo ao ministério do trabalho a fiscalização dos serviços de interesse à saúde. 
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b) promover a melhoria da qualidade do meio ambiente, nele excluído o do trabalho, garantindo condições de 
saúde, segurança e bem-estar público. 
c) assegurar condições adequadas na promoção e atendimento de saúde, cabendo aos ministérios da Educação, 
do Trabalho e da Habitação as questões a eles atinentes quanto à preservação da saúde. 
d) promover ações visando ao controle de doenças, agravos ou fatores de risco de interesse à saúde. 
 
10)  A distribuição dos recursos do SUS acontece através da chamada transferência fundo a fundo, ou seja, os 
recursos do Fundo Nacional de Saúde são direcionados para os Fundos Estaduais e Municipais. Aponte a 
alternativa que indica quem é o principal financiador da saúde pública no Brasil:  
 
a) Ministério da saúde.  
b) Municípios.  
c) União.  
d) Estados. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
11) Entende-se que o conceito de família se modifica ao longo da história por meio das relações de 
interdependência com fatores históricos, sociais, culturais, econômicos, políticos. Partindo desse pressuposto, é 
CORRETO afirmar que as relações na família contemporânea se presentam. 
 
a)  difusas, demonstrando a desestruturação desta entidade social frente aos aspectos impostos pela  pós 
modernidade, colocando-a, assim, num momento de crise no sentido da amplitude social que os desdobramentos 
desta desestrutura impõe. 
b) multifacetadas, em processo de transformação e estruturadas em diferentes configurações, demandando um 
olhar de complexidade para suas relações e problemáticas. Nesse sentido, a judicialização das relações familiares 
que tem se apresentado de forma enfática em nossa sociedade anuncia de forma emblemática essa demanda. 
c) demandando a necessidade de Políticas Públicas que determinem com maior precisão seus deveres em relação 
à atuação parental à medida que muitas das problemáticas sociais da atualidade dizem respeito à desestrutura do 
papel e função no exercício da parentalidade. 
d) sob diferentes configurações. Entretanto, há necessidade de ampliação dos estudos científicos a esse respeito, 
já que o ensejo de famílias poliafetivas, mononucleares, homoafetivas e reconstituídas gera inúmeras 
problemáticas e disfuncionalidade social e psíquica em seus membros, especialmente no que tange aos modelos 
de parentalidade e conjugalidade. 
 
12) A violência intrafamiliar é um fenômeno psicossocial que demanda práticas interventivas e avaliativas de 
diversos campos do conhecimento. Nesse rol, a psicologia consta como uma atuação imprescindível. Em relação 
a essa atuação, o profissional deve pautar sua prática em pressupostos éticos e técnicos alinhados com a 
legislação infanto-juvenil brasileira. Nesse sentido, é CORRETO afirmar que: 
 
a) à medida que a violência intrafamiliar aponta a violação de direitos fundamentais dos envolvidos, entende-se 
que a atuação da psicologia tem como aspecto fundamental em sua prática a avaliação psicológica dos agressores 
e, como compromisso técnico, a denúncia destes. 
b) o ordenamento jurídico brasileiro, por meio de algumas de suas leis, busca inibir a violência intrafamiliar. Um 
dos dispositivos jurídicos nesse sentido é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que tem se mostrado 
enormemente ineficiente por conta de defender a garantia de direitos em detrimento da defesa de deveres desses 
menores, tornando essa lei significativamente incoerente diante das normativas internacionais.  
c) maus tratos, negligência e abandono de crianças e adolescentes muitas vezes denunciam e presentificam um 
processo relacional familiar em que as violações de direitos destes como sujeitos de direitos está cronificada. 
d) as violências são sintomas sociais. Sendo assim, quando a psicologia atua em práticas interdisciplinares, abre 
possibilidades de ações menos dicotômicas e reducionistas. Um exemplo dessa atuação é a parceria com a 
psiquiatria a fim de que a medicalização dos sujeitos autores de violência, bem como de suas vítimas, seja a forma 
sine qua non para prevenir novos eventos e reincidências. 
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13) O abuso sexual de crianças e adolescentes se mostra como uma problemática de alta complexidade, de tal 
modo que recentemente foi implementada a Lei 13.431/2017 (que altera a Lei 8.069/90 ECA) que estabelece o 
sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente, vítima ou testemunha de violência, e define aspectos 
referentes à escuta especial de crianças e adolescentes. Assinale a afirmativa CORRETA em relação a essa 
problemática. 
 
a) Para que uma situação seja considerada violência sexual contra crianças ou adolescentes, é necessário o 
contato físico entre agressor e vítima diferenciando essa modalidade de violência do que se constitui um abuso 
sexual. 
 b) A exposição da criança ou adolescente a situações que configurem violência sexual requer prioridade absoluta 
além de ter considerada sua condição peculiar de pessoa em desenvolvimento no processo de escuta desses 
sujeitos. 
c) Nos casos de ocorrência de abuso sexual em relação a crianças e adolescentes, é de grande importância que 
no decorrer da escuta desses sujeitos, o profissional psicólogo dê ênfase à minuciosa descrição do evento abusivo 
– que deverá ser informado às autoridades competentes – para que dessa forma seja garantida a prioridade 
absoluta de atendimento deles como sujeitos de direito. Além disso, realizar minimamente uma sessão de 
entrevista juntamente com o suposto autor, quando este for da família, é de suma importância para observação da 
relação. 
d) A escuta especial é recomendada pelo Conselho Federal de Psicologia como o procedimento a ser realizado 
pelo psicólogo, pois devido ao caráter ético e técnico desse procedimento, preserva e diferencia o papel do 
profissional nas relações interdisciplinares no contexto de justiça. 
 
14) O processo psicodiagnóstico é um procedimento teórico-técnico da psicologia. Nesse sentido, é CORRETO 
afirmar que: 
 
a) é um procedimento interventivo que prescinde do processo avaliativo.  
b) é uma metodologia própria da prática psicológica, de grande complexidade, que demanda um processo 
avaliativo posterior à sua conclusão a fim de que possa confirmar dados acerca do entendimento do sujeito.  
c) tem como pressuposto fundamental a inteligibilidade da totalidade psíquica que envolve o desenvolvimento 
cognitivo, social, espiritual, mental, cultural e de estruturação biológica. Porém ressalta-se que um dos equívocos 
é considerá-lo como uma modalidade de avaliação psicológica.  
d) envolve o entendimento teórico, técnico e ético da avaliação psicológica e, como tal, precisa considerar aspectos 
sociais, culturais e históricos presentes nos achados da investigação psicológica.  
 
15) Ao aprovar o Código de Ética Profissional do Psicólogo, a Resolução CFP nº 010/05 prevê, em seu artigo 7º, 
que “O psicólogo poderá intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro 
profissional, nas seguintes situações: (CFP, 2005). 
 
I. A pedido do profissional responsável pelo serviço.  
II. Em caso de emergência ou risco ao beneficiário ou usuário do serviço, quando dará imediata ciência ao 
profissional.  
III. Quando informado expressamente, por qualquer uma das partes, da interrupção voluntária e definitiva do 
serviço.  
IV. Quando se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia adotada.  
 
As situações previstas no artigo 7º são aquelas expressas apenas nas asserções  
a)I, II, III e IV.  
b)II, III e IV.  
c)I e III.  
d)II e IV.  
 
16) De acordo com a técnica do grupo operativo, desenvolvida por Pichón Riviere, em relação aos objetivos e 
execução, analise os seguintes itens: 
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I- A técnica é abordar, através da tarefa, da aprendizagem, os problemas pessoais relacionados com a tarefa, 
levando o indivíduo a pensar; o indivíduo "aprende a pensar", passando de um pensar vulgar para um pensar 
científico. 
II- Promoção da saúde, prevenção de riscos e agravos, e assistência ao grupo, implicando a sistematização do 
conjunto de práticas que vêm sendo desenvolvidas para o enfrentamento dos problemas e o atendimento das 
necessidades de saúde. 
III- O grupo operativo aquele centrado em uma tarefa de forma explícita (ex.: aprendizado, cura, diagnóstico de 
dificuldade), e uma outra tarefa de forma implícita, subjacente à primeira. 
IV- A execução da tarefa implica em enfrentar alguns obstáculos que se referem a uma desconstrução de conceitos 
estabelecidos - desconstrução de certezas adquiridas. 
 
Não é(são) o(s) objetivo(s) e execução(ões) o que consta apenas: 
a) No enunciado I. 
b) No enunciado II. 
c) No enunciado III. 
d) No enunciado IV. 
 
17) De acordo com a Portaria nº 204, de 17 de fevereiro de 2016, que define a Lista Nacional de Notificação 
Compulsória de doenças, agravos e eventos de saúde pública nos serviços de saúde públicos e privados em todo 
o território nacional, serão considerados os conceitos: 
 
I- Agravo: qualquer dano à integridade física ou mental do indivíduo, provocado por circunstâncias nocivas, tais 
como acidentes, intoxicações por substâncias químicas, abuso de drogas ou lesões decorrentes de violências 
interpessoais, como agressões e maus tratos, e lesão autoprovocada. 
II- Vigilância sentinela: modelo de notificação realizada de crianças vítimas de violência, com participação 
facultativa da saúde pública, segundo norma técnica específica estabelecida pela Secretaria de Vigilância em 
Saúde. 
III- Notificação compulsória: comunicação obrigatória à autoridade de saúde, realizada pelos médicos, profissionais 
de saúde ou responsáveis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, sobre a ocorrência de suspeita 
ou confirmação de doença, agravo ou evento de saúde pública, descritos no anexo, podendo ser imediata ou 
semanal. 
 
a) Somente a proposição II está correta. 
b) Somente as proposições II e III estão incorretas. 
c) Todas as proposições estão corretas. 
d) Somente as proposições I e III estão corretas. 
 
18) De acordo com a Resolução CFP 06/2019, são consideradas modalidades de documentos Psicológicos: 
declaração, atestado psicológico, relatório psicológico e multiprofissional, laudo psicológico e parecer psicológico. 
Sobre o laudo psicológico é certo afirmar que consiste em um documento.  
 
a) escrito que tem por finalidade registrar, de forma objetiva e sucinta, informações sobre a prestação de serviço 
realizado ou em realização, abrangendo as informações sobre o comparecimento da pessoa atendida e seu(sua) 
acompanhante; o acompanhamento psicológico realizado ou em realização; e as informações sobre tempo de 
acompanhamento, dias e horários. 
b) resultado de um processo de avaliação psicológica, com finalidade de subsidiar decisões relacionadas ao 
contexto em que surgiu a demanda. Apresenta informações técnicas e científicas dos fenômenos psicológicos, 
considerando os condicionantes históricos e sociais da pessoa, grupo ou instituição atendida. 
c) que certifica, com fundamento em um diagnóstico psicológico, uma determinada situação, estado ou 
funcionamento psicológico, com a finalidade de afirmar as condições psicológicas de quem, por requerimento, o 
solicita. 
d) que, por meio de uma exposição escrita, descritiva e circunstanciada, considera os condicionantes históricos e 
sociais da pessoa, grupo ou instituição atendida, podendo também ter caráter informativo. Visa comunicar a 
atuação profissional da (o) psicóloga (o) em diferentes processos de trabalho já desenvolvidos ou em 
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desenvolvimento, podendo gerar orientações, recomendações, encaminhamentos e intervenções pertinentes à 
situação descrita no documento, não tendo como finalidade produzir diagnóstico psicológico. 
 
19) O Ministério da Saúde e a Secretaria de Atenção à Saúde, por meio da Política Nacional de Humanização da 
Atenção e Gestão do SUS, produziram cartilha sobre Gestão participativa e cogestão. Sobre as tarefas para manter 
a organização em funcionamento que incluem a atuação do Psicólogo, assinale a INCORRETA. 
 
a) Analisar a instituição, produzir analisadores sociais – efeitos da ação político-institucional que trazem em si a 
perturbação, germe necessário para a produção de mudanças nas organizações. Assim, a gestão é concebida 
como importante espaço para a problematização dos modelos de operar e agir institucional. 
b) Formular projetos, que implica abrir-se à disputa entre sujeitos e grupos, os quais concorrem pelos modos de 
operar e os rumos da organização. Dessa forma, a gestão é também um espaço de criação. c) Criar espaço 
pedagógico, lugar de aprender e de ensinar; espaço de aculturação, de produção e socialização de conhecimentos. 
O prefixo “co”, nesta perspectiva, indica para o conceito e a experimentação da gestão um duplo movimento: novas 
funções, com menos sujeitos. 
d) Constituir-se como espaço de tomada de decisão, portanto lugar substantivo de poder, entendido como 
capacidade de realização, força positiva, criadora. 
 
20) Um dos mecanismos de defesa na psicose que significa rejeição de representações inconscientes e que 
envolve a colocação de pensamentos incômodos em áreas relativamente inacessíveis da mente inconsciente é a: 
 
a) Regressão 
b) Denegação 
c) Sublimação 
d) Repressão 

 

RASCUNHO PARA USO DO CANDIDATO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


