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PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 
EDITAL Nº 001 / 2022 

ESPECIALISTA EM SAÚDE / PSICÓLOGO - NÍVEL SUPERIOR 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 10 (dez) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 
5 (cinco) questões, Noções de Informática 5 (cinco) questões, História e Geografia de Mato Grosso  
5 (cinco) questões, Legislação 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo/ocupação para o qual você se inscreveu. Caso o 
cargo/ocupação esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não 
serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, 
nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste caderno não serão levadas em consideração. 

X. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início mediante a entrega 

obrigatória da sua Folha de Respostas e do seu Caderno de Questões devidamente preenchidos e assinados 
ao fiscal de sala. 

XII. O candidato poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 3 (três) horas 
do seu início. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário 

permitido. 

XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

 

Boa Prova! 

 

 

 

 
GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Texto I 

 
 Seja em Guimarães Rosa, Monteiro Lobato ou 

Benedito Ruy Barbosa, a onça-pintada - maior felino 
das Américas e terceiro do mundo atrás do leão e do 
tigre - é destaque na literatura brasileira há décadas. 
Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros visitam o 
Pantanal atrás de suas pegadas, fincando a maior 
planície alagável do mundo no mapa dos principais 
safáris fotográficos. 

 Das páginas dos livros, a onça-pintada saltou 
para as redes sociais. 

 Maior planície alagada do planeta, o Pantanal 
desponta como o local mais propício do mundo para 
avistar a onça-pintada, apesar de a região não ter a 
maior população do felino - este título é da região 
Amazônica, mas sua floresta dificulta a observação do 
animal. 

 Em Mato Grosso, Porto Jofre se destaca como 
uma das áreas com maior densidade do felino no 
planeta, e com mais de 300 animais já catalogados por 
especialistas. 

 Quem flagrar uma onça nunca observada antes 
ainda tem a chance de, confirmado o avistamento 
inédito, batizar o animal. Todas elas têm manchas 
diferentes umas das outras - ou seja, suas pintas são 
como as digitais humanas e as diferenciam, ainda que 
à distância pareçam iguais. 

(Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-

como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml. 

Acesso em 16/11/2022) 

 
1) De acordo com o texto, o que faz com que “o 

Pantanal tenha despontado como o local mais 
propício do mundo para avistar a onça-pintada” 
é:   
a) apresentar, na região, a maior população 

desses felinos.  
b) ter registradas as pegadas dos felinos na 

planície alagada. 
c) ser uma planície com uma das maiores 

densidades desse felino. 
d) receber milhares de turistas estrangeiros como 

visitantes.  
 

2) O texto começa com a enumeração de autores 
que são associados por meio de uma relação 
de:  
a) alternância.  
b) oposição.  
c) comparação.  
d) conformidade.  
 

3) Em “Milhares de turistas brasileiros e 
estrangeiros visitam o Pantanal” (1º§), os 
vocábulos destacados exercem, 
sintaticamente, a função de:  
a) núcleo do sujeito composto.  
b) adjunto adnominal.  
c) complemento nominal.  
d) adjunto adverbial.  

4) “onça-pintada” é um substantivo composto 
ligado por hífen. A partir do Novo Acordo 
Ortográfico, algumas palavras, porém, sofreram 
alteração na grafia. Dentre as palavras abaixo, 
assinale a alternativa que não sofreu alteração 
após esse Acordo.  
a) ultrassonografia.  
b) contrarregra.  
c) minissaia.  
d) suprassumo.  
 

5) Na oração “Todas elas têm manchas diferentes 
umas das outras” (5º§), percebe-se a correta 
concordância do verbo com o sujeito. Dentre as 
frases abaixo, assinale a que também apresenta 
correção de concordância e de ortografia.  
a) Eles, normalmente, vêm o filme juntos.   
b) A velha planilha mantêm os dados anteriores.  
c) As páginas contém material diversificado.  
d) No trabalho, o técnico detém o cronograma.   
 
Considere a última oração do texto “ainda que à 
distância pareçam iguais” (5º§) para responder 
às questões de 6 a 8 seguintes.  
 

6) A expressão que introduz o trecho deve ser 
classificada, morfologicamente, como uma 
locução:  
a) conjuntiva de valor concessivo.  
b) prepositiva de valor adversativo.  
c) adverbial de valor temporal.  
d) adjetiva de valor explicativo.  
 

7) O acento grave presente em “à distância” 
permite concluir que essa expressão cumpre o 
mesmo papel sintático da que se destaca em:  
a) “fincando a maior planície alagável do mundo” 

(1º§). 
b) “destaque na literatura brasileira há décadas” 

(1º§). 
c) “mas sua floresta dificulta a observação do 

animal” (3º§). 
d) “Em Mato Grosso, Porto Jofrese destaca” (4º§). 
 

8) Ao analisar o predicado dessa oração, pode-se 
afirmar, a respeito de sua construção que:  
a) possui dois núcleos, sendo um verbo e um 

advérbio.  
b) classifica-se como nominal e tem um adjetivo 

como núcleo.  
c) é um predicado verbal, pois possui um só núcleo 

verbal. 
d) apresenta um verbo impessoal seguido de 

adjetivo.  

https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
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Texto II 
 

Depois que 
(Marina Colasanti) 

 Carregava consigo um vasto cemitério. 
Amigos, parentes haviam se deitado ao longo dos anos 
aumentando a carga, tumba a tumba. Ora com um ora 
com outro, conversava em silêncio ou em voz baixa, 
sorridente, mantendo atualizada a relação, embora à 
distância.  

 Breve, chegaria a sua vez. Mas não se 
incorporaria ao seu próprio cemitério. Seria carregado 
por alguém, filho ou mulher, passando a fazer parte de 
outro repertório. E inquietava-se menos consigo do que 
com o silêncio que, como uma hera, tomaria as lápides 
com as quais havia dialogado tão longamente.  

 
9) Os vocábulos “cemitério” e “repertório”, no 

texto, podem ser entendidos simbolicamente, 
apontando, assim, para um conjunto de:  
a) lápides. 
b) lembranças. 
c) mulheres.  
d) tumbas. 
 

10) O texto II pertence à tipologia narrativa e faz uso 
de verbos para marcar a passagem do tempo. 
Desse modo, o emprego do pretérito imperfeito, 
no início, expressa uma ação:  
a) futura que se relaciona com o passado. 
b) presente, afetada pelo passado.  
c) passada que se prolonga no tempo. 
d) presente com caráter atemporal.  
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
11) Com relação ao raciocínio lógico proposicional 

é correto afirmar que: 
a) O valor lógico da disjunção entre duas 

proposições é verdade somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem verdadeiros 

b) O valor lógico da conjunção entre duas 
proposições é falso somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem falsos 

c) O valor lógico do bicondicional entre duas 
proposições é verdade somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem verdadeiros 

d) O valor lógico da disjunção exclusiva entre duas 
proposições é verdade somente se apenas um 
dos valores lógicos das proposições for 
verdadeiro 

 
12) Numa escola 75 estudantes gostam de 

matemática, 53 gostam de geografia e 26 
gostam das duas disciplinas. Nessas 
condições, o total de estudantes que gostam de 
somente uma das duas disciplinas é igual a: 
a) 76 
b) 66 
c) 49 
d) 27 

13) Se João pratica esportes, então Paula o 
acompanha. Se Paula o acompanha, então 
sexta-feira não é feriado. Podemos concluir 
corretamente que: 
a) Se João pratica esportes, então sexta-feira é 

feriado 
b) Se João pratica esportes, então sexta-feira não 

é feriado 
c) Se sexta-feira não é feriado, então João pratica 

esportes 
d) Se sexta-feira é feriado, então João pratica 

esportes 
 

14) O tipo de raciocínio que utiliza-se da conclusão 
e da regra para defender que a premissa pode 
explicar a conclusão é chamado de: 
a) Dedução 
b) Indução 
c) Abdução 
d) Tratamento 
 

15) O conectivo cujo valor lógico se altera se os 
valores lógicos das proposições entre ele se 
alternarem e forem diferentes, é chamado de: 
a) Disjunção 
b) Disjunção exclusiva 
c) Bicondicional 
d) Condicional 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
16) Relacione as típicas extensões de arquivos da 

coluna da esquerda com o seu respectivo tipo 
da coluna da direita. 
 
(1) BMP  (A) arquivo compactado. 
(2) AVI  (B) arquivo de imagem. 
(3) ZIP  (C) arquivo de vídeo. 
(4) XLSX  (D) arquivo do Excel. 
 
a) 1A - 2B - 3C - 4D 
b) 1B - 2C - 3A - 4D 
c) 1B - 2D - 3A - 4C 
d) 1D - 2C - 3B - 4A 
 

17) Quanto a planilha eletrônica genérica a seguir, 
analise as afirmativas logo em seguida e 
assinale a alternativa correta. 
 

 A B 

1 7 8 

2 9 10 

 
1. Se aplicarmos a fórmula =MÉDIA(A1:A2) 

teremos como resultado 16 (dezesseis). 
2. Se aplicarmos a fórmula =SOMA(B1:B2) 

teremos como resultado 17 (dezessete). 
 
a) As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras 
b) A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa 
c) A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa 
d) As afirmativas 1 e 2 são falsas 
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18) Leia a frase abaixo referente a Teclas de Atalho: 
 
"Nas últimas versões do Microsoft Word (em 
português), enquanto a tecla ______ move o cursor 
para o final da linha atual, a tecla ______ move o 
cursor para o início da linha atual".  
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
 
a) Ctrl / Shift 
b) Home / End 
c) Shift / Ctrl 
d) End / Home 
 

19) Quanto às características dos programas 
Antivírus e ao Firewall, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O firewall é um sistema de segurança de rede 

de computadores que limita o tráfego de entrada 
e/ou saída dentro de uma rede. 

(  ) Se numa instalação já tiver um firewall será 
desnecessário instalar adicionalmente um 
programa Antivírus, em termos de segurança de 
dados.  

(  ) A concepção de um firewall atual pode-se 
considerar tecnicamente como sendo a terceira 
geração evolutiva dos antigos programas 
Antivírus. 

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

20) Referente aos conceitos básicos sobre 
Correios Eletrônicos temos características 
especiais tais como: 
1. O caracter @ é proibido de ser utilizado em 

qualquer endereço de e-mail, pois o mesmo é 
bloqueado pelo firewall dos servidores.  

2. O e-mail se trata de um modo de comunicação 
assíncrona, o que quer dizer que não é 
necessário que haja a presença simultânea do 
remetente e do destinatário. 

3 Por meio do e-mail se consegue enviar 
mensagens apenas com texto ou também com 
imagens, vídeos e áudio anexados. 

 
Da relação apresentada: 
a) existem somente o 1 e 2 
b) existem somente o 1 e 3 
c) existem somente o 2 e 3 
d) existem 1, 2 e 3 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE MATO GROSSO 

 
21) Pela Lei complementar nº 31, de 11 de outubro 

de 1977, foi criado um novo estado brasileiro 
devido ao desmembramento do Mato Grosso. 
Assinale a alternativa correspondente aos dois 
estados resultantes de tal desmembramento, de 
maneira correta. 
a) Mato Grosso e Rondônia 
b) Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 
c) Mato Grosso e Goiás 
d) Mato Grosso e Pará 
 

22) O estado de Mato Grosso é composto por 141 
municípios (IBGE CIDADES, 2022). Entre os 
municípios a seguir, assinale a alternativa que 
apresenta aquele que está localizado no estado 
de Mato Grosso, de forma incorreta.  
a) Sinop 
b) Tangará da Serra 
c) Porto Estrela 
d) Rio Preto 
 

23) Um rio pode morrer, e há pelo menos três em 
Mato Grosso que correm esse risco. Por 
exemplo, o ______ recebe um impacto urbano 
muito grande ao passar pela área urbana de 
Cuiabá. Isso em termos de poluição, sem falar 
em condomínios que estão surgindo no seu 
entorno, nas suas margens, onde o uso da terra, 
que tem um solo frágil, com alta suscetibilidade 
de erosão (adaptado de PRIMEIRA PÁGINA, 
2022).  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Rio Iguaçu 
b) Rio Coxipó  
c) Rio Madeira  
d) Rio Grande 
 

24) Mato Grosso é um estado privilegiado, por 
abranger áreas de três diferentes biomas 
brasileiros (Mato Grosso, 2022). Em relação aos 
biomas localizados em Mato Grosso, assinale a 
alternativa correta. 
a) Cerrado: tem vegetação composta por 

gramíneas e arbustos, cujas raízes profundas 
permitem captar água devido aos baixíssimos 
índices pluviométricos do clima semiárido 

b) Pantanal: bioma com maior área no interior de 
Mato Grosso, localizado na porção Leste do 
estado e com rica biodiversidade 

c) Amazônia: maior floresta tropical do mundo, em 
Mato Grosso localizada principalmente ao Norte 
do estado 

d) Mata Atlântica: maior planície alagável do 
planeta, com uma fauna exuberante e 
considerada a mais rica da Terra 
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25) Localizado no norte de Mato Grosso, o ______ 
limita-se com a Serra Rochedo até a divisa com 
o Pará, em um lugar de profusão de nascentes 
de água pura e cristalina. Considerado rico em 
biodiversidade da Amazônia Brasileira, possui 
em torno de 850 espécies de aves catalogadas 
na região, sendo 50 endêmicas, 43 espécies de 
répteis, 29 anfíbios, 36 de mamíferos e 16 
espécies de peixe (adaptado de ISA, 2022).  
 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Parque Estadual Cristalino  
b) Parque Nacional do Jamanxim 
c) Parque Nacional de Anavilhanas 
d) Parque Nacional de Aparados da Serra 
 

LEGISLAÇÃO 

 
26) De acordo com as disposições da Constituição 

Federal sobre saúde, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
(  ) As instituições privadas poderão participar de 

forma complementar do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

(  ) O Estado deve fomentar a destinação de 
recursos públicos para auxílios ou subvenções 
às instituições privadas com fins lucrativos. 

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

27) As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único. Sobre o tema, 
assinale a alternativa que, de acordo com a 
Constituição Federal, apresente incorretamente 
uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde - 
SUS. 
a) Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais 

b) Participação da comunidade 
c) Seletividade na prestação dos serviços 
d) Descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo 

28) O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o 
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa. Sobre as disposições do 
decreto, assinale a alternativa que apresenta 
corretamente a definição de Rede de Atenção à Saúde. 
a) Espaço geográfico contínuo constituído por 

agrupamentos de Municípios limítrofes, 
delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de 
ações e serviços de saúde 

b) Conjunto de ações e serviços de saúde 
articulados em níveis de complexidade 
crescente, com a finalidade de garantir a 
integralidade da assistência à saúde 

c) Instâncias de pactuação consensual entre os 
entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do SUS 

d) Serviços de atendimento inicial à saúde do 
usuário no SUS 

 
29) Acerca das disposições sobre planejamento da 

Saúde previstas no Decreto nº 7.508/2011, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. O processo de planejamento da saúde será 

ascendente e integrado, do nível local até o 
federal, ouvidos os respectivos Conselhos de 
Saúde, compatibilizando-se as necessidades 
das políticas de saúde com a disponibilidade de 
recursos financeiros. 

II. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as 
diretrizes a serem observadas na elaboração 
dos planos de saúde, de acordo com as 
características epidemiológicas e da 
organização de serviços nos entes federativos e 
nas Regiões de Saúde. 

III. O planejamento da saúde em âmbito estadual 
deve ser realizado de maneira centralizada, a 
partir das necessidades dos governantes. 

Assinale a alternativa correta. 
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 a afirmativa I está correta 
 

30) A Resolução nº 553 do Conselho Nacional de Saúde 
dispõe sobre as diretrizes dos direitos e Deveres da 
Pessoa Usuária da Saúde. Sobre as disposições da 
resolução, assinale a alternativa incorreta. 
a) Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e 

direitos respeitados na relação com os serviços 
de saúde 

b) Toda pessoa tem responsabilidade e direitos 
para que seu tratamento e recuperação sejam 
adequados e sem interrupção 

c) Toda pessoa tem direito à informação sobre os 
serviços de saúde e aos diversos mecanismos 
de participação 

d) Toda pessoa pode adotar comportamento 
desrespeitoso com as demais pessoas que 
usam ou que trabalham no estabelecimento de 
saúde  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31) A legislação que embasa a atuação do 

psicólogo no Brasil prevê que o profissional 
respeite o sigilo. De acordo com o Código de 
Ética do Psicólogo, assinale a alternativa 
correta em relação ao sigilo profissional. 
a) Quando requisitado a depor em juízo o 

psicólogo deverá informar todos os aspectos da 
confidencialidade das pessoas atendidas, 
independente da relevância de tais informações 

b) No atendimento da criança deve ser 
comunicado aos pais ou responsáveis o 
essencial para se promoverem medidas em seu 
benefício 

c) Em nenhuma hipótese o psicólogo pode decidir 
pela quebra do sigilo, uma vez que tem 
compromisso com a ética 

d) No caso de quebra do sigilo, cabe ao psicólogo 
o dever de prestar todas as informações 
relacionadas ao caso 

 
32) Entre as diversas categorias de profissionais 

que compõe uma equipe multidisciplinar, a 
ética em saúde tem sido tema de constante 
diálogo. Assinale a alternativa correta em 
relação ao comportamento ético do psicólogo 
que compõe uma equipe multiprofissional. 
a) O psicólogo deve anotar em prontuários 

compartilhados com a equipe assistencial todas 
as informações relacionadas ao caso clínico que 
está acompanhando, inclusive as confidenciais, 
já que é a forma mais eficaz para dividir suas 
percepções sobre o paciente 

b) O psicólogo poderá intervir na prestação de 
serviços psicológicos que estejam sendo 
efetuados por outro psicólogo em caso de 
emergência, comunicando o profissional 
responsável pelo caso logo após a intervenção 

c) O psicólogo poderá ensinar a outros 
profissionais que compõe uma equipe 
multiprofissional a aplicação de testes e técnicas 
de uso exclusivo da psicologia, se este fato 
contribuir para melhorar a assistência prestada 
ao paciente 

d) O psicólogo nunca deve compartilhar suas 
percepções a respeito do paciente com os 
demais membros da equipe, a fim de garantir o 
sigilo  

 
33) Aderir a greves e paralisações é um direito 

assegurado por lei ao trabalhador. Entretanto, é 
responsabilidade do psicólogo no exercício de 
sua função, de acordo com a legislação que 
embasa as questões éticas da categoria: 
a) aderir a movimentos de paralisação, porém 

nunca a movimentos de greve 
b) nunca participar de greves e paralisações 
c) garantir que haja prévia comunicação da 

paralisação aos usuários dos serviços atingidos 
d) interromper atividades de emergência, a fim de 

dar mais visibilidade ao ato de greve ou 
paralisação 

34) O uso de álcool e outras drogas é uma 
importante questão de saúde pública. No Brasil, 
de acordo com o último levantamento nacional 
sobre o uso de drogas pela população, a 
substância ilícita mais consumida é o/a: 
a) Maconha 
b) Álcool 
c) Cocaína  
d) Crack 
 

35) O tratamento da dependência química deve 
sempre estar associado a uma equipe 
multiprofissional, já que as questões que o 
envolvem são complexas. Assinale a alternativa 
incorreta em relação ao tratamento da 
dependência química baseado na redução de 
danos. 
a) No tratamento que tem por base essa proposta, 

cabe ao profissional lidar com as diferentes 
possibilidades e escolhas que são feitas pelo 
paciente 

b) No atendimento proposto, cabe à equipe de 
saúde acolher sem julgamento o que em cada 
situação, com cada usuário é possível, e o que 
é necessário, sempre estimulando a sua 
participação e o seu engajamento 

c) Nesta proposta de tratamento, a abstinência é o 
único objetivo a ser alcançado através do 
estabelecimento de vínculo com os profissionais 

d) A redução de danos oferece-se como um 
método vinculado à direção do tratamento, 
sendo que dentro dessa lógica, tratar significa 
aumentar o grau de liberdade e de 
corresponsabilidade daquele que está se 
tratando 

 
36) Assinale a alternativa que preencha 

corretamente a lacuna. 
 
De acordo com a teoria do apego, o padrão de 
apego caracterizado pela criança que antes de 
ser separada dos cuidadores apresenta 
comportamento imaturo para sua idade e pouco 
interesse em explorar o ambiente, voltando sua 
atenção aos cuidadores de maneira 
preocupada, que após a separação fica bastante 
incomodada, sem se aproximar de pessoas 
estranhas, e que quando os cuidadores 
retornam não se aproxima facilmente e alterna 
seu comportamento entre a procura por contato 
e a braveza é o ______. 
a) padrão resistente 
b) padrão desorganizado  
c) padrão evitativo 
d) padrão seguro 
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37) Num grupo, seja ele composto por um sistema 
familiar, social, institucional, ou ainda um grupo 
terapêutico, observa-se uma estrutura na qual 
há uma distribuição complementar de papéis e 
posições, que condensam as expectativas, 
necessidades e crenças de cada um de seus 
membros. Dessa forma, ao longo da evolução 
de um grupo, alguns papéis são assumidos 
pelos seus membros, sendo um desses papéis 
o de sabotador. Assinale a alternativa que 
descreve as características do membro que 
assume esse papel. 
a) O indivíduo que desempenha esse papel, 

através de inúmeros recursos resistenciais, 
procura obstaculizar o andamento exitoso da 
tarefa grupal. Em geral, o papel é assumido pelo 
indivíduo que seja portador de uma excessiva 
inveja e defesas narcisísticas  

b) Neste caso, toda a "maldade” do grupo fica 
depositada em um indivíduo que, se tiver uma 
tendência prévia, servirá como depositário até 
vir a ser expulso, o que, aliás, é comum. Nessas 
situações, o grupo sairá em busca de um novo 
indivíduo que desempenhe esse papel  

c) Consiste na função do indivíduo provocar uma 
perturbação no campo grupal, através de um 
jogo de intrigas, por exemplo, assim mobilizando 
papéis nos outros. Esse indivíduo consegue 
dramatizar no mundo exterior a reprodução da 
mesma configuração que tem o seu grupo 
interior, bem como a dos demais que aderiram a 
esse jogo  

d) Cabe ao portador deste papel mostrar mais 
manifestamente aquilo que o restante do grupo 
pode estar, de forma latente, pensando ou 
sentindo. Tal comunicação não é feita somente 
através da voz, mas também por meio da 
linguagem extra verbal das dramatizações e 
silêncios  

 
38) A ansiedade está presente na vida dos seres 

humanos, tendo adquirido um caráter 
adaptativo. Entretanto, os transtornos de 
ansiedade se diferenciam da ansiedade 
adaptativa por ser excessiva ou persistir além 
de períodos apropriados ao nível de 
desenvolvimento. Assinale a alternativa em que 
o distúrbio apresentado não corresponde a um 
transtorno de ansiedade. 
a) Fobia social 
b) Transtorno de pânico 
c) Distimia 
d) Agorafobia 
 

39) Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
A Lei nº 10.216 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, que foi fruto da 
Reforma Psiquiátrica no Brasil é também 
conhecida como lei ______. 
a) Paulo Delgado 
b) Orgânica da Saúde 
c) da Declaração de Caracas 
d) Paulo Freire 

40) De acordo com a Lei 10.216 de 2001, assinale a 
alternativa incorreta em relação aos direitos da 
pessoa portadora de transtorno mental. 
a) Ter direito à presença médica, em qualquer 

tempo, para esclarecer a necessidade ou não de 
sua hospitalização involuntária 

b) Receber o maior número de informações a 
respeito de sua doença e de seu tratamento 

c) Ter garantia de sigilo nas informações prestadas 
d) Ser tratada, preferencialmente, em serviços 

terciários em saúde mental 
 

41) Um dos programas em saúde mental instituídos 
a partir da luta antimanicomial foi o Programa 
de Volta para Casa. Em relação ao programa, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. O benefício consiste no pagamento mensal de 

auxílio ao beneficiário ou seu representante legal, 
se for o caso. 

II. É destinado às pessoas acometidas por 
transtornos mentais, com histórico de internação 
de curta permanência em hospitais psiquiátricos.  

III. O auxílio à reabilitação atua para restituir o direito 
de morar e conviver em liberdade, bem como 
promover a autonomia e o protagonismo de seus 
usuários. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) III apenas 
b) II e III apenas 
c) I e III apenas 
d) I e II apenas 
 

42) O Serviço Residencial Terapêutico no âmbito do 
Sistema Único de Saúde é considerado uma 
estratégia de desinstitucionalização de usuários 
dos serviços de saúde mental. Assinale a alternativa 
que não corresponde a uma característica dos 
Serviços Residenciais Terapêuticos. 
a) Devem estar localizadas dentro dos limites de 

unidades hospitalares gerais ou especializadas 
b) São consideradas unidades de moradia 

inseridas na comunidade 
c) Devem estar vinculadas à rede pública de 

serviços de saúde 
d) Tem como caráter fundamental tornar-se um 

espaço que garanta o convívio social, a 
reabilitação psicossocial e o resgate de 
cidadania do sujeito, promovendo os laços 
afetivos, a reinserção no espaço territorial 

 
43) Em 2011 foi instituída a Rede de Atenção 

Psicossocial (RAPS) no âmbito do Sistema 
Único de Saúde (SUS). Assinale a alternativa 
incorreta em relação a RAPS. 
a) Tem como finalidade a criação, ampliação e 

articulação de pontos de atenção à saúde para 
pessoas com sofrimento ou transtorno mental 

b) Atua diretamente junto a população com 
necessidades decorrentes do uso de crack, 
álcool e outras drogas 

c) Deve favorecer a reabilitação e a reinserção das 
pessoas atendidas na sociedade, por meio do 
acesso ao trabalho, renda e moradia solidária 

d) No desenvolvimento da lógica do cuidado para 
as pessoas atendidas, tem como eixo central a 
construção do projeto terapêutico comum a 
todos os usuários 
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44) Os Consultórios na Rua são caracterizados 
como uma estratégia de cuidados que busca 
atuar frente aos problemas e necessidades de 
saúde da população em situação de rua. Em 
relação ao trabalho das equipes de Consultório 
na Rua, analise as afirmativas a seguir e dê 
valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) Atua com a estratégia de busca ativa e cuidado 

aos usuários de álcool, crack e outras drogas. 
(  ) São formados por equipes multiprofissionais e 

prestam atenção integral à saúde de uma 
referida população em situação de rua in loco. 

(  ) Ofertam cuidados principalmente relacionados à 
saúde física desta população, não sendo 
característica dessas equipes prestar cuidados 
em saúde mental. 

(  ) São equipes que atuam de forma fixa em um 
ponto da cidade, não caracterizando um 
trabalho itinerante. 

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

45) A Nota Técnica nº 11/2019- 
CGMAD/DAPES/SAS/MS apresenta definições 
gerais a respeito da nova modalidade de Centro 
de Atenção Psicossocial (CAPS), chamado de 
CAPS AD IV. Assinale a alternativa incorreta a 
respeito deste CAPS. 
a) Deve funcionar 24 horas por dia, todos os dias 

da semana, inclusive aos fins de semana e 
feriados 

b) Deve funcionar de forma a prestar assistência às 
pessoas em cenas abertas de uso de drogas, as 
chamadas “cracolândias” 

c) Deve ser composto por uma equipe completa, 
incluindo psiquiatras e equipe de enfermagem 
de plantão 

d) A modalidade desse serviço deve atender 
somente pacientes adultos em emergências 
psiquiátricas 

 
46) Uma das principais diferenças entre a Portaria 

nº 3.088, 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 SUS, para 
a Nota Técnica nº 11/2019- CGMAD / DAPES / 
SAS/MS, é em relação aos leitos de hospitais 
psiquiátricos. Em relação a esses leitos, a Nota 
Técnica:  
a) Considera alguns serviços em saúde mental 

como sendo substitutos de outros 
b) Não fomenta o fechamento dos leitos de 

hospitais psiquiátricos 
c) Orienta a diminuição gradativa dos leitos de 

hospitais psiquiátricos, já que prevê a 
substituição do atendimento em regime fechado, 
para atendimentos ambulatoriais 

d) Retira os hospitais psiquiátricos como sendo um 
serviço da Rede de Atenção Psicossocial 

47) A saúde mental do trabalhador tem sido há 
algum tempo estudada por profissionais de 
diferentes áreas do conhecimento. O burnout é 
considerado uma das principais síndromes 
associadas ao adoecimento no trabalho. 
Assinale a alternativa incorreta em relação ao 
burnout. 
a) Caracteriza-se por uma tensão emocional 

crônica que afeta principalmente o campo 
profissional 

b) Envolve os componentes da exaustão 
emocional, despersonalização, desumanização 
e comprometimento do exercício e da realização 
profissional devido ao esgotamento 

c) É composta por sintomas somáticos, 
psicológicos e comportamentais 

d) Tem como principais sintomas o humor 
deprimido, a perda de interesse ou prazer, a 
falta de esperança e sentimento de desamparo, 
que surgem após a perda de um ente querido 

 
48) Sobre o atendimento e a internação domiciliar, 

assinale a alternativa incorreta em relação ao 
que é proposto pela Lei 8.080 de 1990, no 
Sistema Único de Saúde brasileiro.  
a) Na modalidade de assistência de atendimento 

domiciliar incluem-se, principalmente, os 
procedimentos médicos, de enfermagem, 
fisioterapêuticos, psicológicos e de assistência 
social, entre outros necessários ao cuidado 
integral dos pacientes em seu domicílio 

b) A internação domiciliar deve ser realizada por 
equipes multidisciplinares que atuarão nos 
níveis da medicina tanto preventiva, quanto 
terapêutica e reabilitadora 

c) Tanto o atendimento quanto a internação 
domiciliar só poderá ser realizada por indicação 
médica, com expressa concordância do 
paciente e de sua família 

d) A modalidade de assistência de atendimento 
domiciliar é preconizada pelo Sistema Único de 
Saúde, e a modalidade de assistência de 
internação domiciliar não é preconizada por 
esse Sistema de Saúde 

 
49) No Sistema Único de Saúde brasileiro, o 

conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou coletiva, 
com a finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das doenças 
ou agravos é conhecido como: 
a) Vigilância sanitária 
b) Vigilância epidemiológica 
c) Saúde do trabalhador 
d) Atenção Primária a Saúde 
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50) A Lei Orgânica da Assistência Social estabelece 
que a gestão das ações na área de assistência 
social deve ser realizada pelo Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS). Assinale a 
alternativa incorreta em relação ao SUAS. 
a) Trata-se de um sistema centralizado e 

participativo 
b) Tem como um de seus objetivos estabelecer a 

gestão integrada de serviços e benefícios 
c) As ações ofertadas no âmbito do SUAS tem por 

objetivo a proteção à família, à maternidade, à 
infância, à adolescência e à velhice 

d) O SUAS tem como base de organização o 
território 

 
51) De acordo com a Lei Orgânica da Assistência 

Social, as proteções sociais básica e especial 
devem ser ofertadas pela rede 
socioassistencial, de forma integrada, 
diretamente pelos entes públicos e/ou pelas 
entidades e organizações de assistência social 
vinculadas ao SUAS, respeitadas as 
especificidades de cada ação. Dessa forma, 
indivíduos e famílias que se encontram em 
situação de risco pessoal ou social, por 
violação de direitos ou contingência, que 
demandam intervenções especializadas da 
proteção social especial devem ser atendidos 
no/a: 
a) CRAS - Centro de Referência de Assistência 

Social 
b) CREAS - Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social 
c) CAPS - Centro de Atenção Psicossocial 
d) UBS - Unidade Básica de Saúde 

52) A Resolução do Conselho Federal de Psicologia 
CFP 06/2019 tem como objetivos orientar o 
psicólogo na elaboração de documentos 
escritos produzidos no exercício da sua 
profissão, e fornecer os subsídios éticos e 
técnicos necessários para a produção 
qualificada da comunicação escrita. Assinale a 
alternativa em que a descrição do documento 
apresentada seja relativa ao atestado 
psicológico. 
a) É o 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 

b) Consiste em um documento 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 do psicólogo em diferentes 
processos de trabalho já desenvolvidos ou em 
desenvolvimento, podendo gerar orientações, 
recomendações, encaminhamentos e 
intervenções pertinentes à situação descrita no 
documento, não tendo como finalidade produzir 
diagnóstico psicológico 

c) Consiste em um documento 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) Consiste em um documento escrito que tem por 
finalidade registrar, de forma objetiva e sucinta, 
informações sobre a prestação de serviço 
realizado ou em realização, abrangendo 
informações como comparecimento da pessoa 
atendida e seu acompanhante, 
acompanhamento psicológico realizado ou em 
realização, informações sobre tempo de 
acompanhamento, dias e horários 
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53) Em relação à guarda e às condições de guarda 
dos documentos escritos produzidos pelo 
psicólogo, de acordo com a Resolução CFP 
06/2019, assinale a alternativa incorreta. 
a) Os documentos escritos decorrentes da 

prestação de serviços psicológicos, bem como 
todo o material que os fundamentaram, sejam 
eles em forma física ou digital, deverão ser 
guardados pelo prazo mínimo de cinco anos 

b) A responsabilidade pela guarda do material 
escrito pelo psicólogo cabe apenas ao 
profissional, sendo que a instituição em que 
ocorreu a prestação dos serviços não tem 
responsabilidade sobre a guarda do documento 
bem como do material que o embasou 

c) O prazo de guarda dos documentos poderá ser 
ampliado nos casos previstos em lei, por 
determinação judicial, ou em casos específicos 
em que as circunstâncias determinem que seja 
necessária a manutenção da guarda por maior 
tempo 

d) No caso de interrupção do trabalho do psicólogo 
por quaisquer motivos, o psicólogo deverá zelar 
pelo destino dos seus arquivos confidenciais 
conforme definições éticas 

 
54) O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

em vigor no Brasil desde 1990, foi um marco 
legal que reuniu reivindicações de movimentos 
sociais que trabalhavam em defesa da ideia de 
que crianças e adolescentes são também 
sujeitos de direitos e merecem acesso à 
cidadania e proteção. O ECA assegura que: 
a) é dever da família, da comunidade e da 

sociedade em geral assegurar à criança e ao 
adolescente a efetivação dos direitos referentes 
à vida, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 
convivência familiar e comunitária, não cabendo 
ao poder público tal incumbência 

b) o poder público, as instituições e os 
empregadores propiciarão condições 
adequadas ao aleitamento materno, com 
exceção para mães submetidas a medida 
privativa de liberdade 

c) cabe ao poder público fornecer gratuitamente 
medicamentos e órteses relativas ao 
tratamento, habilitação ou reabilitação para 
crianças e adolescentes, de acordo com as 
linhas de cuidado voltadas às suas 
necessidades específicas, porém as próteses 
devem ser custeadas pela iniciativa privada 

d) os estabelecimentos de atendimento à saúde, 
inclusive as unidades neonatais, de terapia 
intensiva e de cuidados intermediários, deverão 
proporcionar condições para a permanência em 
tempo integral de um dos pais ou responsável, 
nos casos de internação de criança ou 
adolescente 

55) De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente, no que tange ao seu direito à 
convivência familiar e comunitária, assinale a 
alternativa incorreta.  
a) É direito da criança e do adolescente ser criado e 

educado no seio de sua família e, excepcionalmente, 
em família substituta, assegurada a convivência 
familiar e comunitária, em ambiente que garanta seu 
desenvolvimento integral 

b) Toda criança ou adolescente que estiver inserido em 
programa de acolhimento familiar ou institucional terá 
sua situação reavaliada, no máximo, a cada três 
meses, devendo a autoridade judiciária competente, 
com base em relatório elaborado por equipe 
interprofissional ou multidisciplinar, decidir de forma 
fundamentada pela possibilidade de reintegração 
familiar ou pela colocação em família substituta 

c) Será garantida a convivência da criança e do 
adolescente com a mãe ou o pai privado de 
liberdade, somente mediante autorização judicial 

d) A manutenção ou a reintegração de criança ou 
adolescente à sua família terá preferência em 
relação a qualquer outra providência, caso em que 
esta será incluída em serviços e programas de 
proteção, apoio e promoção 

 
56) A escuta especializada e o depoimento especial 

para crianças vítimas ou testemunhas de 
violência, são garantidos pela Lei 13.431, de 4 
de abril de 2017. Assinale a alternativa incorreta 
em relação a estes procedimentos. 
a) O depoimento especial deve ser regido por protocolos, 

e pode ser realizado quantas vezes forem necessárias 
para melhor esclarecimento da situação, de 
preferência mais de uma vez 

b) A escuta especializada e o depoimento especial 
devem ser realizados em local apropriado e 
acolhedor, com infraestrutura e espaço físico que 
garantam a privacidade da criança ou do adolescente 

c) O depoimento especial deve tramitar em segredo de 
justiça 

d) A criança ou o adolescente será resguardado de 
qualquer contato, ainda que visual, com o suposto 
autor ou acusado, ou com outra pessoa que 
represente ameaça, coação ou constrangimento 

 
57) São diretrizes das medidas integradas de 

prevenção à violência doméstica e familiar 
contra a mulher de acordo com a Lei Maria da 
Penha, com exceção de: 
a) Promoção de programas educacionais que 

disseminem valores éticos de irrestrito respeito 
à dignidade da pessoa humana com a 
perspectiva de gênero e de raça ou etnia 

b) Destaque nos currículos escolares somente no 
nível do ensino médio para os conteúdos 
relativos aos direitos humanos, à equidade de 
gênero, e ao problema da violência doméstica e 
familiar contra a mulher 

c) Capacitação permanente das Polícias Civil e 
Militar, da Guarda Municipal, do Corpo de 
Bombeiros quanto às questões de gênero e de 
raça ou etnia 

d) Implementação de atendimento policial 
especializado para as mulheres, em particular 
nas Delegacias de Atendimento à Mulher 
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58) A forma de violência doméstica e familiar contra 
a mulher que configura retenção, subtração, 
destruição parcial ou total de seus objetos, 
instrumentos de trabalho, documentos 
pessoais, bens, valores e direitos ou recursos 
econômicos, incluindo os destinados a 
satisfazer suas necessidades é considerada, de 
acordo com a Lei conhecida como Maria da 
Penha, como: 
a) Violência psicológica 
b) Violência moral 
c) Violência patrimonial 
d) Violência sexual 
 

59) O Estatuto da Pessoa Idosa foi um importante 
marco na regulação dos direitos assegurados 
às pessoas idosas no Brasil. Assinale a 
alternativa correta em relação a essa legislação. 
a) São consideradas pessoas idosas aquelas com 

65 anos ou mais 
b) Deve ser priorizado o atendimento asilar da 

pessoa idosa em detrimento do atendimento da 
pessoa idosa por sua própria família, em 
qualquer circunstância 

c) O sustento da pessoa idosa deve ser provido 
pela sua família ou por ela própria, não cabendo 
ao poder público esse provimento 

d) Entre as pessoas idosas, é assegurada 
prioridade especial aos maiores de 80 anos, 
atendendo-se suas necessidades sempre 
preferencialmente em relação às demais 
pessoas idosas 

 
60) Quanto ao direito a profissionalização e ao 

trabalho da pessoa idosa, assinale a alternativa 
incorreta de acordo com o Estatuto da Pessoa 
Idosa. 
a) A pessoa idosa tem direito ao exercício de 

atividade profissional, respeitadas suas 
condições físicas, intelectuais e psíquicas 

b) Na admissão da pessoa idosa em um emprego, 
é permitida a fixação de limite máximo de idade, 
inclusive para concursos, independente da 
natureza do cargo 

c) O primeiro critério de desempate em concurso 
público será a idade, dando-se preferência ao 
candidato de idade mais elevada 

d) O Poder Público deverá criar e estimular 
programas de estímulo às empresas privadas 
para admissão de pessoas idosas ao trabalho 

 


