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prova, deverá assinar termo desistindo da Seleção Pública e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de Ocorrência, 
testemunhado pelos 2(dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade.
iNão serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
• Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um 
fiscal volante para acompanhá-lo no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da 
entrada no sanitário, e depois da utilização deste, ser submetido à  revista com detector de metais. Na situação descrita, se for 
detectado que o candidato está portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será eliminado automaticamente do 
concurso.
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nas dependências deste, bem como não poderá utilizar os sanitários.
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POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE 

 
 
1. Assinale a alternativa que apresenta os estudos que 

seriam desenvolvidos ao provar uma hipótese específica 
acerca da relação de uma doença e uma causa e ao 
conduzir estudos epidemiológicos que se relacionem à 
exposição de interesse com a doença. 

 
(A) Epidemiologia analítica. 

(B) Epidemiologia descritiva. 

(C) Regionalização. 

(D) Descentralização organizacional. 
 

 
 Leia o trecho abaixo para responder às questões 2 e 3. 
 

Apesar de observarmos avanços no Brasil sobre os 

indicadores de mortalidade infantil, infelizmente ainda 

padecemos com os números relacionados à mortalidade 

materna, o que ainda configura-se como um problema de saúde 

pública em várias regiões brasileiras. 

 
2. Sobre o indicador epidemiológico denominado 

“mortalidade materna”, analise as assertivas abaixo. 
 

I. Afere apenas os óbitos em detrimento de problemas 
de parto. 

II. Tem como denominador o total de habitantes da 
área. 

III. As taxas de mortalidade materna são maiores que a 
de mortalidade infantil. 

 
 É correto o que se afirma em 
 

(A) I, II e III. 

(B) I e III, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) II, apenas. 
 

 
3. Sobre o indicador de mortalidade infantil, é correto afirmar 

que os óbitos evitáveis ainda representam grande 
relevância e o mais incidente refere-se à 

 
(A) falta de atenção ao parto. 

(B) ação de imunização. 

(C) falta de atenção à gestação. 

(D) falta de atenção ao recém-nascido.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. O serviço de vigilância epidemiológica local foi notificado 
sobre uma série de casos de intoxicação alimentar, logo 
após um evento que reuniu cerca de 200 pessoas em um 
local onde foi servida uma refeição aos participantes. Esse 
tipo de caso configura um(a) 

 
(A) epidemia progressiva. 

(B) surto. 

(C) endemia. 

(D) prevalência. 
 

 
5. Em uma cidade com 150 mil habitantes, foram notificados, 

em 2013, cerca de 10 novos casos de tuberculose. No 
local, já havia em tratamento outros 20 casos, mas não 
foram observados óbitos ou curas até o momento da 
notificação de novos casos. De acordo com os dados, é 
correto afirmar que a 

 
(A) incidência da doença em 2013 foi de 30 casos. 

(B) prevalência da doença em 2013 foi de 30 casos. 

(C) prevalência da doença em 2013 foi de 10 casos. 

(D) incidência da doença em 2013 não tem como ser 
descrita.  

 
 

6. O processo saúde-doença tem como premissa a avaliação 
de variáveis envolvidas na manutenção da saúde ou do 
adoecimento. Considerando isso, encaixa(m)-se, como 
variável(is), 

 
I. meio ambiente. 

II. fatores econômicos. 

III. fatores sociais. 
 
 É correto o que está contido em  
 

(A) I, II e III. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) I, apenas. 
 

 
 Leia o trecho abaixo para responder às questões 7 e 8. 
 

A edição da Norma Operacional Básica 96 (NOB 96) 

representou uma aproximação mais explícita com a proposta de 

um novo modelo de atenção. Para isso, acelerou a 

descentralização dos recursos federais em direção aos estados 

e municípios. 
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7. Em relação à NOB 96, pode-se afirmar que houve muitas 
inovações. Considerando isso, analise as assertivas 
abaixo. 

 
I. Teve a concepção de saúde ampliada – considera a 

concepção determinada pela Constituição, 
englobando promoção, prevenção, condições 
sanitárias, ambientais, emprego e moradia. 

II. Houve o fortalecimento das instâncias colegiadas e 
da gestão pactuada e descentralizada – consagrada 
na prática com as Comissões Intergestoras e com os 
Conselhos de Saúde. 

III. São autorizadas transferências fundo a fundo (do 
Fundo Nacional de Saúde direto para os Fundos 
Municipais de Saúde), com base na população e 
com base em valores per capita previamente 
fixados. 

 
 É correto o que se afirma em  
 

(A) I, apenas. 

(B) I e III, apenas. 

(C) II, apenas. 

(D) I, II e III. 
 

 
8. A edição da NOB 96 incentivou os programas dirigidos à 

população mais carente, sendo o(s) programa(s) mais 
expoente(s): 

 
I. Programa de Agentes Comunitários de Saúde 

(PACS). 

II. Estratégia de Saúde da Família (ESF). 

III. Programa de Combate e Controle da Tuberculose. 
 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I, II e III. 

(B) I, apenas. 

(C) I e II, apenas. 

(D) III, apenas. 
 

 
9. No Pacto pela Vida, são firmados compromissos em torno 

das medidas que resultem em melhorias da situação de 
saúde da população brasileira. É(São) considerada(s) 
prioridade(s) em vigência: 

 
I. a saúde do idoso. 

II. a redução das mortalidades infantil e materna. 

III. a promoção da saúde. 

IV. o fortalecimento e a prioridade na atenção 
secundária.  

 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I e IV, apenas. 

(B) I, II e III, apenas. 

(C) IV, apenas. 

(D) II, apenas. 

10. Muitas ações estão incluídas no campo de atuação do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Assinale a alternativa que 
apresenta o item que pode ser excluído das áreas de 
atuação.  

 
(A) Manutenção de benefícios sociais. 

(B) Execução de ações de vigilância sanitária. 

(C) Execução de ações de assistência terapêutica. 

(D) Execução de ações de vigilância epidemiológica.  
 

 
11. Em 2013, a cobertura nacional por equipe de saúde da 

família atingiu um marco, pois alcançou, naquele período, 
 

(A) mais de 50% da população. 

(B) mais de 30% da população. 

(C) mais de 20% da população. 

(D) mais de 15% da população. 
 

 
 Leia o trecho abaixo para responder à questão 12. 
 

Ao mesmo tempo em que aspira a ser nacional na 

garantia do direito à saúde, o Sistema Único de Saúde (SUS) 

deve ser descentralizado nessa responsabilidade. 

 
12. O processo de descentralização em saúde predominante 

no Brasil é político-administrativo e, além da transferência 
da gestão, há também a transferência  

 
I. do poder decisório. 

II. da responsabilidade sobre prestadores de serviços. 

III. de recursos financeiros.   
 
 É correto o que está contido em 
 

(A) I e III, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) I, II e III. 

(D) III, apenas. 
 

 
13. A maior parte das ações que são contundentes à atenção 

primária é de responsabilidade principal do poder público 
 

(A) federal. 

(B) estadual. 

(C) municipal. 

(D) da rede privada de saúde. 
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14. Os fundamentos de atenção básica vistos na Política 
Nacional de Atenção Básica (PNAB), promulgada desde 
2006, relacionam 

 
I. o acesso universal contínuo a serviços de saúde 

resolutivos.  

II. o estímulo à participação comunitária. 
 
 Considerando os itens acima, marque V para verdadeiro 

ou F para falso e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta.  

 
(   ) Apenas I está relacionado à PNAB. 

(   ) Apenas II está relacionado à PNAB. 

(   ) A PNAB tem como base os itens I e II. 
 

(A) V/ F/ F 

(B) F/ V/ F 

(C) F/ F/ V 

(D) F/ F/ F 
 

 
15. Para ampliar a resolutividade, desde 2008, o Ministério da 

Saúde incentiva a criação dos núcleos de apoio à saúde 
da família, que tem como fundamento o(a) 

 
(A) apoio matricial e parceiro às equipes de saúde da 

família. 

(B) substituição parcial das equipes de saúde da família. 

(C) remodelação da atenção secundária. 

(D) remodelação da assistência privada. 
 

 
16. As equipes dos Núcleos de Apoio à Saúde da Família 

podem ser divididas em duas modalidades: NASF I e II, 
sendo que a modalidade NASF I 

 
(A) vincula-se, apenas, a uma equipe de saúde da 

família. 

(B) pode vincular-se, no máximo, a duas equipes de 
saúde da família. 

(C) não pode atuar em área em que haja equipes de 
saúde da família. 

(D) vincula-se dentre oito a vinte equipes de saúde da 
família.  

 
 

17. Em geral, na atenção à saúde no Brasil, considera-se, 
também, a atenção hospitalar, classificando hospitais de 
acordo com porte, perfil e nível de complexidade. Diante 
do exposto, um hospital de pequeno porte seria aquele 

 
(A) com até 100 leitos. 

(B) com até 150 leitos. 

(C) que contém entre 10 e 120 leitos. 

(D) com, no máximo, 50 leitos. 
 
 

18. A interpretação bioética que prioriza temas públicos e 
coletivos em detrimento das questões específicas, 
privadas e individuais seria o conceito de bioética 
 

(A) de situações emergentes. 

(B) de situações persistentes. 

(C) ampliada. 

(D) sanitária. 
 

 
 Leia o trecho abaixo para responder às questões 19 e 20. 
 

“O vigor das explicações unicausais das doenças começa 

a ‘enfraquecer’ após a Segunda Guerra, quando os países 

industrializados começam a vivenciar uma ‘transição 

epidemiológica’, caracterizada pela diminuição da importância 

das doenças infecto-parasitárias como causa de adoecimento e 

morte em detrimento do incremento das doenças crônico-

degenerativas.” 

Educação Profissional e docência em saúde – O território e o 

processo de saúde – Editora Fiocruz. 

 
19. O modelo multicausal das doenças que vigora desde o 

final da Segunda Guerra foi proposto  
 

(A) por Leavell e Clark em 1976. 

(B) pela resolução de Alma-Ata. 

(C) pelo sanitarista brasileiro Nelson de Moraes. 

(D) pelo bioeticista brasileiro Volnei Garrafa.  
 

 
20. No modelo multicausal, existem barreiras que se opõem à 

marcha da doença como, por exemplo, 
 

(A) a prevenção primária e seu modelo sanitário único. 

(B) a promoção da saúde como única alternativa viável. 

(C) as prevenções primária, secundária e terciária. 

(D) apenas os modelos baseados em diagnósticos 
rápidos e precoces.  
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PSICOLOGIA (CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS) 
 
 
21. Sobre a Psicologia Hospitalar no Brasil e os desafios da 

atualidade, marque V para verdadeiro ou F para Falso e, 
em seguida, assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

 
(   ) A Psicologia Hospitalar possui relatos de atuação 

desde a década de 1950, apesar desta participação 
ter sido considerada muito tímida para os 
pesquisadores. 

(   ) Apesar de ter abandonado antigos paradigmas, a 
Psicologia Hospitalar ainda se confronta com a difícil 
tarefa de pertencer e demonstrar o valor de suas 
intervenções no contexto hospitalar. 

(   ) O psicólogo que atua no contexto hospitalar pode 
fazer parte das diversas atividades da saúde, no 
entanto, deve fazer a translação de seu 
conhecimento focada no valor agregado da 
intervenção hospitalar. 

(   ) Independentemente do tipo de instituição, se pública 
ou privada, o primeiro e grande desafio do psicólogo 
tem sido desenvolver a capacidade de fazer a 
equipe lidar com a despersonalização no ambiente 
hospitalar. 

 
(A) V/ V/ F/ V 

(B) F/ V/ F/ F 

(C) V/ F/ V/ F 

(D) F/ V/ V/ V 
 

 
22. Assinale a alternativa que apresenta o procedimento 

idealizado quando se quer fazer e desenvolver um 
trabalho sistematizado sem um envolvimento emocional 
que escape do controle do profissional da saúde, mas 
que, mesmo assim, não faça com que o paciente se sinta 
desrespeitado na delicadeza de seu sofrimento. 

 
(A) Distanciamento crítico. 

(B) Profissionalismo afetivo. 

(C) Empatia genuína. 

(D) Despersonalização. 
 

 
23. Trata-se de uma das premissas básicas para o 

funcionamento psicológico. Em situações específicas, 
inclusive em unidades de terapia intensiva, requer-se a 
necessidade  

 
(A) de uma avaliação psicológica para futuro suporte 

emocional e encaminhamentos. 

(B) da leitura do prontuário, considerando a importância 
do conhecimento do histórico de internação. 

(C) de escuta das manifestações e demandas oriundas 
da equipe médica. 

(D) de escuta da família para construção do 
funcionamento psicológico do paciente.  

 
 

24. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 
que preenche corretamente a lacuna. 

 
Dentro do contexto hospitalar, em relação ao ambiente, 

em muitas situações, o psicólogo trabalha _____________, 

como no caso de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), abertas 

ou no atendimento de familiares, em que não há um local 

propício para realização do atendimento. 

 
(A) sem privacidade 

(B) com interconsulta 

(C) com incursões temáticas 

(D) ausculta dinâmica 
 

 
25. Sobre o trabalho do psicólogo junto à família, como, por 

exemplo, casos de pacientes oncológicos, o papel deste 
profissional é promover a expressão dos afetos e 
incentivar a reflexão das reações desencadeadas, 
ajudando os envolvidos a promoverem a mudança que 
eles serão capazes de construir a partir do sofrimento e 
das suas possibilidades. Ou seja, é correto afirmar que há 
sempre uma forma de  

 
(A) vivenciar o adoecimento pelo aspecto compartilhado. 

(B) discutir as percepções de vivências passadas com o 
paciente e sua família. 

(C) esgotar os caminhos da penosidade que acomete a 
família, o paciente e a equipe interdisciplinar. 

(D) cuidar a ser criada, pois o cuidado é um fenômeno 
que funciona como base da existência humana.  

 
 

26. A internação hospitalar provoca diferentes reações no 
indivíduo, trazendo modificações na vida cotidiana, além 
da redefinição de papeis deste sujeito. Nesse sentido, 
pode-se dizer que as estratégias de enfrentamento e 
suporte psicossocial frente à hospitalização 

 
I. possuem possibilidades de autuação no hospital que 

são determinadas e limitadas pela instituição, a qual 
é caracterizada por regras, dinâmicas e rotinas 
diversas de funcionamento. 

II. devem ser de conhecer o indivíduo, identificar o 
problema e programar uma intervenção, ou seja, 
uma avaliação psicológica para pensar ações e 
decisões futuras sobre o paciente adulto internado. 

III. necessitam, a priori, de um diagnóstico psicológico, 
base da avaliação psicológica e processo pelo qual 
se permite conhecer o estado atual do paciente, 
permitindo ainda verificar se há condições para 
prosseguir com a avaliação situacional e emocional.  

 
É correto o que está contido em 

 
(A) I, apenas. 

(B) I e II, apenas. 

(C) III, apenas. 

(D) II e III, apenas. 
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27. Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 
que preenche corretamente a lacuna. 

 
As técnicas de intervenção junto ao paciente em crise, no 

contexto hospitalar, devem levar em conta, efetivamente, a 

avaliação das condições emocionais para tolerar abordagens 

técnicas que sejam geradoras de _________________, como 

aquelas que trabalham com interpretação de forças 

inconscientes, promovendo, assim, um estado emocional mais 

tolerável e a restauração da estabilidade afetiva. 

 
(A) agressividade 

(B) ansiedade 

(C) angústia 

(D) depressão 
 

 
28. É correto afirmar que estabelecer com a pessoa atendida, 

familiar ou terceiro que tenha vínculo com o atendido, 
relação que possa interferir negativamente nos objetivos 
do serviço prestado 

 
(A) pode resultar em até 30 dias de suspensão do 

exercício profissional, ad referendum do Conselho 
Federal de Psicologia. 

(B) pode ocorrer no contexto clínico de forma 
transferencial, necessitando um manejo clínico. 

(C) diz respeito a uma das responsabilidades do 
psicólogo, segundo artigo 2º do Código de Ética do 
Profissional Psicólogo. 

(D) pode ser considerada uma ação de 
despersonalização diante dos conflitos da profissão . 

 
 

29. Segundo o manual do Conselho Federal de Psicologia, 
diretrizes envolvem boas práticas reconhecidas ou 
recomendadas que deveriam orientar (dirigir) as ações em 
um campo profissional. Dessa forma, analise as 
orientações abaixo. 

 
O desenvolvimento, o encaminhamento e a finalização do 

processo de avaliação precisam ser cuidadosamente 

planejados para que não haja intercorrências que possam ser 

danosas para os usuários. Cabe ao psicólogo tomar como 

referência o objetivo e o propósito da avaliação para que possa 

oferecer as informações necessárias para orientar qualquer tipo 

de intervenção com as pessoas avaliadas. Já as informações 

relativas à segurança pessoal do usuário e dos profissionais 

envolvidos precisam ser cuidadosamente comunicadas aos 

seus cuidadores. Isso é válido para as crianças, adolescentes e 

pessoas com algum tipo de transtorno mental que as 

impossibilite de gerir sua própria vida. No que se refere aos 

casos de violência doméstica ou outro tipo de abuso – situação 

em que ocorre a violação dos direitos humanos −, merece ser 

informada aos órgãos competentes, com observância à 

anuência das partes envolvidas.  

 
É correto afirmar que tal observância diz respeito  

 
(A) à postura do psicólogo em relação à aplicação dos 

testes. 

(B) ao modo de como fazer o diagnóstico situacional 
para o indivíduo. 

(C) à questão do sigilo, prevendo a proteção do paciente 
atendido. 

(D) às diretrizes para atentar-se ao fazer orientações 
para problemas de ajustamento. 

 
 

30. Tal documento tem, em sua estrutura, um item em que o 
psicólogo, durante a elaboração, destina-se a fazer a 
transcrição do objetivo da consulta e dos quesitos 
apontados. Destina-se, ainda, a compor a apresentação 
das dúvidas levantadas pelo solicitante. O profissional 
deve, então, apresentar a questão em tese, não sendo 
necessária, portanto, a descrição detalhada dos 
procedimentos, como os dados colhidos ou o nome dos 
envolvidos. É correto afirmar que o documento descrito 
refere-se ao(à) 

 
(A) item Procedimento, parte da estrutura do Relatório. 

(B) modo de se estruturar o texto em um Atestado 
Psicológico. 

(C) estrutura do Parecer, no item de Exposição de 
Motivos. 

(D) descrição da Demanda, na estrutura do Parecer. 
 

 
31. Refere-se tanto a uma aplicação clínica quanto a uma 

área de investigação específica da avaliação psicológica. 
Objetiva descrever a estrutura e o funcionamento dos 
traços psicológicos e revelar diferenças individuais 
relevantes para quem está sendo avaliado, levando em 
consideração o temperamento, o funcionamento 
socioafetivo e os mecanismos intrapsíquicos da defesa do 
self e do ego. É correto afirmar que tal prática, em 
avaliação psicológica, refere-se ao(à) 

 
(A) Avaliação da Personalidade. 

(B) Psicodiagnóstico. 

(C) Anamnese. 

(D) Manejo Assistencial. 
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32. Considerando que o objeto da Psicopatologia é a atividade 
psíquica real e consciente, analise os diferentes aspectos 
abordados por esta ciência, correlacione as colunas 
abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta 
a sequência correta. 

 
Coluna A 

1. Atividade cognitiva. 

2. Atividade intelectual superior. 

3. Atividade intelectual elementar. 

4. Afetividade. 

5. Vontade. 
 

Coluna B 

(   ) Sentimento, humor, emoção. 

(   ) Volição, psicomotricidade. 

(   ) Sensorpercepção. 

(   ) Consciência, orientação, memória, atenção. 

(   ) Pensamento. 
 

(A) 4/ 2/ 3/ 5/ 1 

(B) 3/ 5/ 1/ 2/ 4 

(C) 2/ 3/ 1/ 5/ 4 

(D) 4/ 5/ 3/ 1/ 2 
 

 
33. A literatura aponta que a prevalência de transtornos 

psiquiátricos é de 20% a 60% no hospital-geral, e as 
reações mais comuns são as de ajustamentos e os 
sintomas depressivos e ansiosos. Dessa forma, o 
profissional deve estar ciente da importância do exame 
psíquico no paciente que adentra o hospital, de forma a 
fazer uma avaliação psicológica que possa ser útil para 
orientar ações e decisões futuras. Sobre este assunto, 
analise as assertivas abaixo.  

 
I. Pode-se dividir a avaliação psicológica em exame 

psíquico e avaliação da dinâmica emocional e 
situacional. 

II. Não se pode considerar que, por exemplo, um 
enfarto tenha sido provocado por situações 
anteriores de depressão, cansaço, ansiedade fóbica 
etc., ou seja, relacionado a situações de possível 
transtorno mental.    

III. O transtorno mental também pode aparecer 
manifestado por meio de queixas corporais. 

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I, apenas. 

(B) II, apenas. 

(C) I e III, apenas. 

(D) II e III, apenas.  
 
 
 
 
 
 

34. Sobre a atuação do psicólogo em equipes 
multidisciplinares, quando o paciente estabelece um 
vínculo transferencial com a equipe, cujo teor está 
condicionado por sua constituição de personalidade, sua 
história de vida, seu adoecimento, muitas vezes, a equipe 
de saúde é alvo dessa transferência a partir desses 
conteúdos internos do paciente e de seus familiares. Esse 
movimento deve ser cuidado pelo psicólogo, que vai 
procurar viabilizar um ambiente terapêutico propício ao 
restabelecimento do paciente. É correto afirmar que esse 
trabalho com a equipe refere-se ao contexto de 

 
(A) modalidade psicodinâmica. 

(B) dinâmica situacional de ajuste. 

(C) manejo assistencial. 

(D) setting. 

 
 

35. Sobre as seguintes atuações do Psicólogo, analise as 
assertivas abaixo. 

 
I. Oferece e desenvolve atividades em diferentes 

níveis de tratamento, tendo como sua principal tarefa 
a avaliação e o acompanhamento de intercorrências 
psíquicas dos pacientes que passarão por 
procedimentos específicos, visando, basicamente, à 
promoção e/ou à recuperação da saúde física e 
mental. 

II. No trabalho com a equipe multidisciplinar, 
preferencialmente interdisciplinar, participa de 
decisões em relação à conduta a ser adotada pela 
equipe, objetivando promover apoio e segurança ao 
paciente e família, aportando informações 
pertinentes à sua área de atuação, bem como na 
forma de grupo de reflexão, no qual o suporte e 
manejo estão voltados para possíveis dificuldades 
operacionais e/ou subjetivas dos membros da 
equipe.  

III. Busca a compreensão dos processos cognitivos, 
emocionais e motivacionais integrados e 
contextualizados na dimensão social e cultural onde 
ocorrem.  

IV. Pode atuar junto a adultos portadores de 
deficiências sensoriais, perceptivas, motoras e 
mentais, e junto à família na orientação de 
atividades para estimular o desenvolvimento 
neuropsicomotor do paciente.  

 
 É correto afirmar que as assertivas que corretamente 

correspondem ao campo da Psicologia Hospitalar são as 
seguintes: 

 
(A) I e II, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) II e IV, apenas. 

(D) I e IV, apenas. 
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36. Leia o texto abaixo e, em seguida, assinale a alternativa 
que preenche corretamente a lacuna. 

 
Em trabalhos que visam ao desenvolvimento de equipes, 

é imprescindível que o psicólogo tenha uma atitude 

compreensiva para com o sentido que cada membro dá para 

seus projetos e para com o contexto em que estão inseridos. 

Partindo do que há em comum a todos, geralmente expressos 

pela tensão entre o que devem atingir com seu trabalho e a falta 

de recursos físicos, humanos e deficiências de gestão, pode-se 

instigar a ___________ de como unidos poderiam criar saídas 

para superarem as práxis inertes. 

 
(A) intervenção 

(B) solução 

(C) reflexão 

(D) hegemonia 
 

 
37. Dentro do processo de reflexão do binômio saúde/ 

doença, conclui-se que vivemos em um mundo 
globalizado e capitalista com seus ganhos e suas perdas. 
E, infelizmente, os projetos capitalistas das classes 
hegemônicas fizeram com que as armas de controle da 
liberdade fossem se aperfeiçoando e alienando os menos 
reflexivos, em sua maioria. Os indivíduos, então, unem-se 
por meio de terceiros em suas relações: moda, marcas, 
Internet são exemplos dos que tomaram lugar dos laços 
afetivos. Constata-se que tudo está unificado, mas 
permanecem na solidão da serialidade coletiva. Diante do 
exposto, é correto afirmar que, dentro do contexto de 
Psicologia e Saúde, esta realidade remete  

 
(A) a uma forma de propiciar a criação de um Eu 

doente. 

(B) ao cumprimento de um papel social para 
“manutenção do status quo”. 

(C) a uma singularidade no meio do todo mundo diante 
da tal serialidade coletiva. 

(D) ao coletivo irreversível, caminho sem volta da 
globalização. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

38. Promover a saúde mental significa criar condições que 
capacitem o indivíduo para um ótimo desenvolvimento 
psicológico, aumentando sua resiliência, competência e 
qualidade de vida. Dessa forma, existe um processamento 
da promoção da saúde que é dividido em três níveis: 
prevenção universal (atendimento tendo como alvo o 
público em geral); prevenção seletiva (objetiva atender os 
grupos ou subgrupos com chances evidenciadas de ter 
algum transtorno mental por fatores de risco biológico, 
social ou psicológico) e, finalmente, a prevenção indicada 
(aquela que tem como alvo as pessoas de alto risco, já 
identificadas como portadoras de determinados 
transtornos). A este processamento, é correto afirmar que 
se pode identificar como sendo  

 
(A) estratégias de prevenção que buscam diminuir as 

taxas de casos estabelecidos da doença na 
população (prevalência) por meio de detecção e 
tratamento precoces dos casos diagnosticados. 

(B) estratégias de prevenção primária que objetivam 
diminuir a incidência (casos novos), promovendo a 
prevenção positiva. 

(C) uma estruturação para dividir e identificar os fatores 
de risco e de proteção para o desenvolvimento de 
programas para unidades básicas de saúde. 

(D) estratégias para identificação dos diferentes níveis 
de atenção à saúde da população em geral, 
estrategicamente nomeadas para se pensar em 
programas determinantes tanto específicos, quanto 
genéricos de prevenção.  

 
 

39. Correlacione as ideologias, inspirações e princípios 
estabelecidos no contexto da saúde, ações em que a 
inserção do psicólogo se faz importante, considerando ser 
um profissional atuante na área da saúde e, em seguida, 
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
Coluna A 

1. São princípios totalmente de inspiração humanista: 
universalidade, integralidade, equidade e 
participação social.  

2. Caberá, entre outras ações, estruturar a atenção à 
saúde em todos os níveis mediante critérios de 
acolhimento, vínculo, resolutividade, integralidade e 
responsabilização entre trabalhadores, gestores e 
usuários na rede de serviços, além de promover 
ampliação e fortalecimento do controle social com 
gestões democráticas e participativas nos serviços 
de saúde. 

3. Se fundamenta pelos princípios da universalidade, 
da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do 
cuidado, da integralidade da atenção, da 
responsabilização, da humanização, da equidade e 
da participação social. 
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Coluna B 

(   ) Refere-se aos princípios norteadores da política de 
humanização que, entre outros objetivos, pretende 
também promover a ambiência acolhedora nos 
serviços de saúde. 

(   ) Trata-se da Atenção Básica (AB) desenvolvida com 
alto grau de descentralização, capilaridade e 
próxima da vida das pessoas. Deve ser o contato 
preferencial dos usuários, a principal porta de 
entrada e o centro de comunicação com toda a Rede 
de Atenção à Saúde. 

(   ) Diz respeito aos princípios do SUS (Sistema Único 
de Saúde), fundamentado como principal sistema de 
inclusão deste país. 

 
(A) 2/ 1/ 3 

(B) 3/ 1/ 2 

(C) 1/ 3/ 2 

(D) 2/ 3/ 1 
 

 
40. A biossegurança compreende um conjunto de ações 

destinadas a prevenir, controlar, mitigar ou eliminar riscos 
inerentes às atividades que possam interferir ou 
comprometer a qualidade de vida, a saúde humana e o 
meio ambiente. Diante do exposto, marque V para 
verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a 
alternativa que apresenta a sequência correta. 

 
(   ) Os trabalhadores da área da saúde, historicamente, 

não vinham sendo considerados como categoria de 
alto risco para acidentes do trabalho e doenças 
ocupacionais. 

(   ) As exposições desnecessárias no ambiente 
hospitalar somente ocorrem diante da negligência e 
do despreparo dos profissionais que cuidam da 
gestão da saúde dos profissionais que atuam em 
campo. 

(   ) As doenças podem atingir aqueles que se inserem 
direta ou indiretamente na prestação de serviços de 
saúde. 

(   ) Na atividade da área da saúde, há exposição a uma 
multiplicidade de riscos, como os riscos físicos, 
químicos, biológicos, psicossociais, ergonômicos, 
mecânicos e de acidentes. 

 
(A) V/ V/ F/ F 

(B) F/ V/ V/ V 

(C) V/ F/ V/ V 

(D) F/ V/ V/ F 
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