
 

ESTADO DE SANTA CATARINA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SEARA/SC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2015 
CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

CARGO: PSICÓLOGO 
NOME:_______________________________________________    INSCRIÇÃO: _________ 
 
INSTRUÇÕES: 
 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas, CARTÃO-RESPOTA e anexo CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO 

(este deverá ser preenchido com os dados solicitados e também sua assinatura); 
b) O candidato deverá apor no CADERNO DE PROVA, em local próprio, seu nome legível e número de inscrição. 
c) A prova terá duração de 3(três) horas e 30 minutos, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 40 (quarenta) QUESTÕES OBJETIVAS, sendo 10 (dez) Português, 05 (cinco) 

matemática, 05 (cinco) Conhecimentos Gerais e 20(vinte) questões de Conhecimentos Específicos; 
e) Cada questão apresenta 4 (quatro) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-

RESPOSTA, marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem 
da prova, conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 40, que será o 
único documento válido para sua correção e sua assinatura; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

i) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica para o processamento dos resultados, não 
podendo conter rasuras e ou marcações incorretas; 

j) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta. 

k) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
l) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar; 
m) Somente utilize caneta azul ou preta; 
n) O caderno de prova, CARTÃO-RESPOSTA e o CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
o) O candidato poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação do gabarito do 

candidato; 
p) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 
 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO 
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova. 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (10 questões) 
 

QUESTÃO 01. Da frase de Monteiro Lobato “Quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê” é incorreto afirmar que:  
 
(A) É um incentivo ao hábito da leitura.  
(B) Que a falta de leitura tem consequências em interpretar o que se ouve. 
(C) Que quem não lê mal pode associar o que vê à sua própria realidade pensante.  
(D) Que ler mal é prejudicial à saúde.  
 
QUESTÃO 02. Assinale a alternativa que apresenta conjunção subordinativa final:  
 
(A) Abriu a porta para que a amiga entrasse. 
(B) Somos felizes à medida que amamos.  
(C) Falou tão alto que acordou o bebê.  
(D) Estou tão triste quanto exausto.  
 
QUESTÃO 03. Indique a alternativa que apresenta pronome indefinido:  
 
(A) Enquanto você trabalha, ela dorme.  
(B) Vivi alguns anos em Seara.  
(C) Cada um puxa a brasa para seu assado.  
(D) Sempre confiei em ti.  
 

QUESTÃO 04. Assinale a alternativa que não apresenta erro de grafia:  
 

(A) Cuide para sempre sortir as prateleiras.  
(B) Ele foi preso em fragrante.  
(C) O mandado do prefeito é de quatro anos.  
(D) A cessão na câmara de vereadores já iniciou. 
 

QUESTÃO 05. O adjetivo que não substitui sem alteração de sentido a palavra abundantes na frase abaixo é: 
“As chuvas foram abundantes e houve inundações em vários locais.” 

 

(A) copiosas 
(B) fartas 
(C) abundosas 
(D) frugais.  
 

QUESTÃO 06. Relacione as colunas, ligando as locuções adjetivas aos adjetivos correspondentes:  
 

COLUNA 1 COLUNA 2 
(1) de bronze. 
(2) de cobre. 
(3) de fogo. 
(4) de marfin. 

(    ) ebóreo. 
(    ) êneo. 
(    ) cúprico. 
(    ) ígneo. 

 

(A) 4 – 2 – 1 – 3. 
(B) 4 – 1 – 2 – 3.  
(C) 2 – 4 – 3 – 1.  
(D) 3 – 2 – 1 – 4.  
 

QUESTÃO 07. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas: O cão foi morto ____ bala e os 
meios de comunicação fizeram duras críticas ___ população que não cuida de seus animais. Porém esta 
situação é igual ____ tantas outras e logo cai no esquecimento.  

 
(A) a – à – à.  
(B) a – à – a. 
(C) à – à – a. 
(D) a – a – à. 
 



QUESTÃO 08. Analise as afirmativas abaixo quanto ao uso e interpretação dos numerais e assinale a 
alternativa correta.  

 
I. Recebi o tércio-décimo salário.  
II. Neste sesquicentenário em que completamos cem anos de atividades, queremos agradecer aos 

colaboradores.  
III. Esta é a centésima ajuda que lhe dou.  
IV. Havia uma grosa de lápis na caixa.  
 
(A) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.  
(B) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
QUESTÃO 09. Assinale a alternativa que apresenta objeto direto pleonástico:  
 
(A) Preciso de seu abraço.  
(B) Cumpri com minhas obrigações. 
(C) Meu carro, não o empresto a ninguém.  
(D) Esta é a mulher a quem sempre amei.  
 
QUESTÃO 10. Na frase “A crítica ao jogador foi injusta” há:  
 
(A) Adjunto adnominal.  
(B) Complemento nominal.  
(C) Agente da passiva. 
(D) Aposto especificativo.  
 

II - PROVA DE MATEMÁTICA – (05 questões) 
 

QUESTÃO 11. João fez duas aplicações em investimentos, sendo uma em dólares que representa 80% dos 
investimentos e outra em euros que representa 20%. Sabendo que o dólar obteve uma valorização de 8% 
e o euro uma desvalorização de 1%, ambas em relação ao real, é correto afirmar que: 

 
(A) João obteve um ganho total de 6,2%. 
(B) João obteve um ganho total de 8%. 
(C) João obteve um ganho total de 7%. 
(D) João obteve um prejuízo de 6,2%. 
 
QUESTÃO 12. Certa revenda de veículos faturou 13% de lucro sobre a venda de um veículo ao preço de R$ 

35.000,00. Qual seria o percentual de lucro obtido se o vendedor tivesse vendido o mesmo veículo ao 
valor de R$ 36.540,00? 

 
(A) 18% 
(B) 20% 
(C) 25% 
(D) 30% 

 
QUESTÃO 13. Um reservatório vertical de água com a forma de um cilindro circular reto com diâmetro de 6 

metros e profundidade de 10 metros tem a capacidade aproximada de, admitindo-se π=3,14: 
 
(A) 282,60 litros. 
(B) 28.260 litros. 
(C) 282.600,00 litros. 
(D) 28.600,00 litros. 
 



QUESTÃO 14. Determinada prefeitura possui uma arrecadação total de 3,6 milhões e sua despesa total atual 
com gastos de pessoal é de 48% e com a nomeação de novos aprovados no concurso esse percentual 
subirá para 51%. Qual é a despesa atual e a despesa futura em gastos com pessoal? 

 
(A) 1.700.000,00 e 1.800.000,00 
(B) 1.728.000,00 e 1.836.000,00 
(C) 1.720.000,00 e 1.830.000,00 
(D) 1.000.728,00 e 1.000.830,00 
 
QUESTÃO 15. O gari João, varrendo as ruas de Seara, sozinho, consegue cumprir determinada tarefa em um 

dia de trabalho (8 horas), o gari Pedro, realiza a mesma tarefa em 7 horas, e o gari Luiz em 6 horas. 
Trabalhando os três juntos na execução da mesma tarefa conseguem cumpri-la em, aproximadamente:  

 
(A) 2 horas e 18 minutos 
(B) 6 horas 
(C) 2 horas e 20 minutos 
(D) 2 horas e 22 minutos 
 

III - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS – (05 questões) 
 

QUESTÃO 16. Preencha corretamente a lacuna: “Em novembro de 2015 o Brasil aprovou a Lei 13.185, 
considerada um marco jurídico de combate _______________________, sendo a primeira lei nacional que 
objetiva prevenir e combater a prática de intimidação sistemática no pais”.  

 

(A) ao bullying 
(B) a xenofobia 
(C) a discriminação racial 
(D) ao mosquito da dengue 
 

QUESTÃO 17. Assinale “V” para Verdadeiro e “F” para Falso, indicado a alternativa correta:  
 

I. (    ) O efeito estufa é resultante, entre outros fatores, do lançamento de gases poluentes na atmosfera, 
como o gás carbônico e o metano, liberados principalmente pela ação humana em atividades como 
transporte, geração de energia e desmatamento, que cresceram significativamente desde a Revolução 
Industrial.  

II. (    ) Uma das consequências mais drásticas do aquecimento global é o derretimento gradual das calotas 
polares, camadas de gelo que cobrem os polos Sul e Norte.  

III. (    ) O Ártico está se aquecendo menos que a média de aquecimento do planeta, porém seu derretimento 
nos oferece um dos maiores perigos, pois liberaria imensos depósitos de gás carbônico.  

IV. (    ) Com o derretimento das calotas polares, poderá haver uma elevação do nível do mar. No século 20, o 
nível já subiu 50 centímetros e segundo a NASA, o nível do mar está aumentando em média 5 centímetros 
por ano e que poderá causar o desaparecimento de algumas cidades litorâneas.  

 

(A) V – V – V – V.  
(B) V – F – V – F.  
(C) F – V – F – V.  
(D) V – V – F – F.  
 

QUESTÃO 18. Publicada na Revista Exame lista de cidades que integram o seleto grupo, segundo a ONU, dos 
municípios com grau de desenvolvimento “muito alto” no Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 
(IDHM), pois elas têm IDHM superior a 0,8, sendo que a média do Brasil atualmente é de 0,727. Dentre as 
cidades listadas aparece em 8º lugar município próximo de Seara, que é:  

 

(A) Chapecó.  
(B) Concórdia.  
(C) Joaçaba.  
(D) Piratuba. 
 

Fonte: http://exame.abril.com.br//brasil/noticias/as-50-melhores-cidades-do-brasil-para-se-viver-segundo-onu/lista, acessado em 09 de janeiro de 
2.016.  

http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/as-50-melhores-cidades-do-brasil-para-se-viver-segundo-onu/lista


QUESTÃO 19. Analise as afirmativas abaixo sobre o Município de Seara e assinale a alternativa correta:  
 
I. O segundo maior Museu Entomológico da América Latina está no Distrito de Nova Teutônia, em Seara.  
II. Em 1924 iniciou-se a demarcação das terras e colonização do povoado de Nova Milano, atualmente Seara.  
III. No início, Nova Milano pertencia ao Distrito de Itá, município de Concórdia. 
IV. Em 15 de março de 1944, Nova Milano passou a chamar-se Seara, em homenagem ao Prefeito de 

Concórdia, Sr. Dogello Goss.  
 
(A) Estão corretas apenas as afirmativas I , II e III.  
(B) Estão corretas apenas as afirmativas II e III.  
(C) Estão corretas apenas as afirmativas III e IV.  
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  
 
QUESTÃO 20. A Guerra do Contestado foi um conflito armado entre a população cabocla e os representantes 

do poder estadual e federal brasileiro travado entre 1912 e 1916. Em relação a esta guerra, complete a 
coluna e assinale a alternativa correta: “Figuras estranhas, que levavam uma vida ascética, perambulavam 
pelos estados sulinos e eram chamados de ___________ pela população e o mais famoso foi João Maria 
D´Agostini, imigrante italiano que distribuía caridade.” 

 
(A) Benzedeiros. 
(B) Padres. 
(C) Curandeiros. 
(D) Monges. 

Fonte: Os Guerrilheiros do Contestado, Renato Mocellin, 1 ed. São Paulo: Editora do Brasil, 2014. 

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – (20 questões) 
 

QUESTÃO 21. A Lei Orgânica da Saúde (Lei nº 8080/90) regulamenta a Saúde do Trabalhador, entendendo-a 
como um conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância 
sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à recuperação e 
reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de 
trabalho, abrangendo: 

 
I. Assistência ao trabalhador vítima de acidentes de trabalho ou portador de doença profissional e do 

trabalho. 
II. Avaliação do impacto que as tecnologias provocam à saúde. 
III. Informação às empresas sobre os riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem 

como os resultados de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e 
de demissão, respeitados os preceitos da ética profissional. 

IV. Participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador nas instituições 
públicas.    

 
(A) Todas as alternativas estão corretas. 
(B) Somente as alternativas I e II estão corretas. 
(C) Somente as alternativas II e III estão corretas. 
(D) Somente as alternativas III e IV estão corretas. 
 
QUESTÃO 22. De acordo com os postulados de Vygotsky acerca dos processos de desenvolvimento e 

aprendizagem não é correto afirmar que: 
 
(A) Todas as atividades cognitivas básicas do indivíduo ocorrem de acordo com sua história social e acabam se 

constituindo no produto do desenvolvimento histórico-social de sua comunidade. 
(B) No processo de desenvolvimento cognitivo da criança, a linguagem tem papel crucial, pois existe uma 

inter-relação fundamental entre pensamento e linguagem. 
(C) A zona de desenvolvimento proximal representa a diferença entre a capacidade atual da criança de 

resolver problemas por si própria e a capacidade de resolvê-los futuramente também sem ajuda de outra 
pessoa. 

(D) Uma característica essencial do aprendizado é que ele desperta vários processos de desenvolvimento 
internamente, os quais funcionam apenas quando a criança interage em seu ambiente de convívio.  



QUESTÃO 23. Sobre o processo de desenvolvimento infantil, Piaget entende que:  
 
I. As chaves do desenvolvimento são a própria ação do sujeito e o modo pelo qual isto se converte num 

processo de construção interna, isto é, de formação dentro de sua mente de uma estrutura em contínua 
expansão, que corresponde ao mundo exterior. 

II. As estruturas psicológicas desenvolvem-se gradualmente no processo de interação com o ambiente e são 
compostas de uma série de esquemas integrados. 

III. A criança é o próprio agente de seu desenvolvimento, sendo que os processos assimilativos gradualmente 
estendem seu domínio e a acomodação leva a modificações da atividade.  

IV. Do equilíbrio dos fatores da assimilação e da acomodação advém uma adaptação ao mundo cada vez mais 
adequada e uma consequente organização mental. 

 
(A) Todas as alternativas estão corretas. 
(B) Somente as alternativas I e II estão corretas. 
(C) Somente as alternativas II e III estão corretas. 
(D) Somente as alternativas III e IV estão corretas. 
 
QUESTÃO 24. De acordo com a teoria psicossocial do desenvolvimento humano de Erik Erikson é correto 

afirmar que: 
 
(A) Trata-se de uma teoria comportamentalista do desenvolvimento humano.  
(B) Ela concorda com muitos dos pensamentos de Freud sobre o desenvolvimento sexual e a influência das 

necessidades libidinosas na personalidade.  
(C) O foco é o desenvolvimento do comportamento social.  
(D) As crianças desenvolvem um sentido seguro de identidade quando aprendem o comportamento 

moralmente aceito.  
 
QUESTÃO 25. Carls Rogers faz parte do conjunto de psicólogos que elaboraram a teoria humanista da 

personalidade. Marque a alternativa que não está de acordo com o referido autor: 
 
(A) As pessoas de desenvolvem a serviços das forças inconscientes de seu psiquismo.  
(B) Cada organismo nasce com determinadas aptidões, capacidades e potencialidades natas e que o objetivo 

da vida é realizar esse projeto genético. 
(C) O ser humano forma imagem de si próprio ou autoconceitos que busca realizar, isto é, forma o senso 

consciente do que é e do quer fazer com sua vida. 
(D) Quando o autoconceito da pessoa está intimamente relacionado às suas capacidades inatas há a 

possibilidade dela se tornar pessoa em pleno funcionamento, isto é, autodirecionada.   
 

QUESTÃO 26. Sobre as teorias comportamentalistas não é correto afirmar:  
 

(A) A ideia principal do comportamentalismo é de que a aprendizagem ocorre como uma mudança do 
ambiente social.  

(B) A Teoria Associacionista entende que a aprendizagem consiste na formação de ligações estímulo-resposta, 
e são fixadas ou eliminadas em função das consequências.  

(C) O Behaviorismo de Watson entende que a aprendizagem ocorre a partir de um condicionamento das 
conexões estímulo-resposta herdadas pelos seres humanos, que são chamadas de reflexos. 

(D) O Behaviorismo de Skinner entende que a aprendizagem é basicamente uma mudança de comportamento 
que ocorre através de reforços imediatos e contínuos a uma resposta emitida pelo sujeito.  

 

QUESTÃO  27. A modalidade de grupo centrada na realização de uma tarefa e cujo objetivo é mobilizar um 
processo de mudança, que passa fundamentalmente pela diminuição dos medos básicos da perda e do 
ataque. Desse modo, o grupo caminha em direção a uma adaptação   ativa   à   realidade, rompendo   
estereótipos, redistribuindo papéis, elaborando lutos e vencendo a resistência a mudanças. Assinale a 
alternativa que corresponda a este conceito de grupo: 

 

(A) Grupo terapêutico. 
(B) Grupo de apoio. 
(C) Grupo operativo. 
(D) Terapia familiar. 



 
 
QUESTÃO  28.  Conforme o Manual Diagnóstico e Estatístico dos Transtornos Mentais, em sua quinta edição 

(DSM-V), o diagnóstico dos estados depressivos precisa considerar a existência de cinco ou mais sintomas 
presentes por pelo menos duas semanas e que representam mudanças no funcionamento prévio do 
indivíduo. São sintomas dos estados depressivos, dentre outros: 

 
I. Humor deprimido na maioria dos dias, quase todos os dias, por observação subjetiva ou realizada por 

terceiros. 
II. Acentuada diminuição do prazer ou interesse em todas ou quase todas as atividades na maior parte do 

dia, quase todos os dias (indicado por relato subjetivo ou observação feita por terceiros). 
III. Perda ou ganho de peso acentuado sem estar em dieta ou aumento ou diminuição de apetite quase todos 

os dias. 
IV. Insônia ou hipersônia quase todos os dias. 
 
(A) Todas as alternativas estão corretas. 
(B) Somente as alternativas I e II estão corretas. 
(C) Somente as alternativas II e III estão corretas. 
(D) Somente as alternativas III e IV estão corretas. 
 
QUESTÃO  29. Sobre a Análise Institucional não é correto afirmar: 
 
(A) Faz parte do Movimento Institucionalista, que define uma série de teorias, práticas e experiências que têm 

como premissa a autogestão e a autoanálise, objetivando impulsionar experiências coletivas criadoras de 
novos saberes. 

(B) Ao invés de manter uma lógica identitária, a Análise Institucional busca a lógica da diferença, procurando 
desencadear rupturas objetivas e subjetivas em modos estabelecidos de experiências institucionais, 
contrapondo à alienação a autonomia e a expressão da alteridade. Assim, diferentes espaços são criados e 
ganham nova ordem de significados. 

(C) Utiliza uma concepção relacional do poder, que entende que o mesmo se exerce por relações de forças, 
redes que se instauram em um espaço com multiplicidade de pontos de resistência. 

(D) Tem compromisso com a melhoria do desempenho dos processos de produção econômica vigentes. 
 
QUESTÃO 30.  O Código de Ética Profissional do Psicólogo prevê que: 
 
(A) Para realizar atendimento não eventual de criança, adolescente ou interdito, o psicólogo deverá obter 

autorização de ao menos um de seus responsáveis, observadas as determinações da legislação vigente: 
§1° – No caso de não se apresentar um responsável legal, o atendimento deverá ser efetuado e 
comunicado às autoridades competentes; 13 §2° – O psicólogo não responsabilizar-se-á pelos 
encaminhamentos que se fizerem necessários para garantir a proteção integral do atendido, devendo 
serem estes providenciados pela chefia do serviço ao qual o profissional está vinculado. 

(B) É dever do psicólogo fornecer, quando solicitado, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, 
informações concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional.  

(C) É dever do psicólogo informar, a quem solicitar, os resultados decorrentes da prestação de serviços 
psicológicos, transmitindo somente o que for necessário para a tomada de decisões que afetem o usuário 
ou beneficiário.  

(D) Em caso de interrupção do trabalho do psicólogo, por quaisquer motivos, ele deverá zelar pelo destino dos 
seus arquivos confidenciais. § 1° – Em caso de demissão ou exoneração, o psicólogo deverá repassar todo 
o material ao psicólogo que vier a substituí-lo, ou lacrá-lo para posterior utilização pelo psicólogo 
substituto. § 2° – Em caso de extinção do serviço de Psicologia, o psicólogo responsável informará ao 
Conselho Regional de Psicologia, que providenciará a destinação dos arquivos confidenciais. 
 

 
  



QUESTÃO  31. O desenvolvimento histórico das políticas de saúde demonstra que os modelos de atenção 
podem ser compreendidos em relação às condições socioeconômicas e políticas produzidas nos diversos 
períodos históricos de organização da sociedade brasileira. A partir disso, não é correto afirmar que: 

 
(A) O modelo biomédico, estruturado durante o século XIX, reduz o processo saúde-doença à sua dimensão 

anatomofisiológica, excluindo as dimensões histórico-sociais, focando suas estratégias de intervenção no 
corpo doente.  

(B) O modelo preventivista expandiu o paradigma microbiológico da doença para as populações, constituindo-
se como um saber epidemiológico e sanitário, visando à organização e à higienização dos espaços 
humanos bem como promovendo intensas transformações na infraestrutura social no sentido de 
condições de vida digna para todos.   

(C) O modelo campanhista foi influenciado por interesses agroexportadores no início do século XX e baseou-
se em campanhas sanitárias para combater as epidemias, implementando programas de vacinação 
obrigatória, desinfecção dos espaços públicos e domiciliares e outras ações de medicalização do espaço 
urbano, que atingiram, em sua maioria, as camadas menos favorecidas da população. Esse modelo 
predominou no cenário das políticas de saúde brasileiras até o início da década de 1960. 

(D) O modelo previdenciário-privatista teve seu início na década de 1920 sob a influência da medicina liberal e 
tinha o objetivo de oferecer assistência médico-hospitalar a trabalhadores urbanos e industriais, na forma 
de seguro-saúde/previdência. Esse modelo é conhecido também por seu aspecto hospitalocêntrico. 

 
QUESTÃO  32 Sobre os princípios previstos na Lei nº 8080/90 (Lei Orgânica da Saúde) para o desenvolvimento 

das ações e serviços que integram o Sistema Único de Saúde, assinale “V” para verdadeiro e “F” para falso, 
indicando a sequência correta, de cima para baixo: 

 
I. ( ) Igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos e com privilégio de acordo com o nível 

socioeconômico.   
II. (  ) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde. 
III. (  ) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência. 
IV. (  ) Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a 

orientação programática. 
 
(A) V – V – V – V. 
(B) F – V –V – V. 
(C) V – F – V – F. 
(D) V – F – F – V. 
 

QUESTÃO  33. De acordo com a Lei n° 8.080/1990, o Sistema Único de Saúde deve contar, em cada esfera de 

governo, sem prejuízo das funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: a 

Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde. Sobre elas é correto afirmar: 

(A) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada dois anos com a representação dos trabalhadores da saúde, 
para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis 
correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 
Saúde.  

(B) O Conselho de Saúde, em caráter provisório e consultivo, órgão colegiado composto por representantes 
do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e 
no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído 
em cada esfera do governo.  

(C) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será minoritária em relação ao 

conjunto dos demais segmentos.  

(D) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão repassados para os Municípios, Estados e Distrito, 

mas para tal estes entes deverão contar com: Fundo de Saúde; Conselho de Saúde, com composição 

paritária; plano de saúde; relatórios de gestão; contrapartida de recursos para a saúde no respectivo 

orçamento; e Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS). 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8080.htm


QUESTÃO  34. O Decreto nº 7.508, de 28 de junho 2011, regulamenta a Lei no 8.080/1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde, o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a articulação 
interfederativa, e dá outras providências. Sobre este documento não é correto afirmar que: 

 
(A) Portas de Entrada são serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS. 
(B) Mapa da Saúde é a descrição geográfica da distribuição de recursos humanos e de ações e serviços de 

saúde ofertados pelo SUS e pela iniciativa privada, considerando-se a capacidade instalada existente, os 
investimentos e o desempenho aferido a partir dos indicadores de saúde do sistema. 

(C) Região de Saúde é o espaço geográfico contínuo constituído por agrupamentos de bairros 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.   

(D) Rede de Atenção à Saúde é o conjunto de ações e serviços de saúde articulados em níveis de 
complexidade crescente, com a finalidade de garantir a integralidade da assistência à saúde. 

 
QUESTÃO 35. Os conceitos de Saúde Pública e de Saúde Coletiva se referem a diferentes movimentos no 

campo da saúde no mundo. É correto afirmar que: 
 

(A) A Saúde Pública tem origem em vários movimentos que surgiram na Europa, na África e nas Américas 
como forma de controlar, a priori, as endemias que ameaçavam a ordem econômica vigente e depois 
como transformação social, buscando a erradicação da miséria, desnutrição e analfabetismo e a 
distribuição de renda.  

(B) Já antes da Saúde Coletiva, os vários modelos de Saúde Pública conseguiram estabelecer uma política de 
saúde democrática efetiva que ultrapassou os limites disciplinares, ou seja, superaram o atendimento 
centrado na figura hegemônica do médico.  

(C) A Saúde Coletiva é um movimento que surgiu no século XIX contestando os atuais paradigmas de saúde 
existentes na Europa.  

(D) A Saúde Coletiva surge devido à necessidade de construção de um campo teórico-conceitual em saúde 
frente ao esgotamento do modelo científico biologicista da saúde pública. 

 

QUESTÃO  36. A Lei 10.216/2001 trata sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos 
mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Nela está previsto que: 

 

I. Nos atendimentos em saúde mental, de qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis, 
quando solicitarem, serão formalmente cientificados dos direitos enumerados na referida lei. 

II. É direito da pessoa portadora de transtorno mental ser tratada com humanidade e respeito e no interesse 
exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família.   

III. É direito da pessoa portadora de transtorno mental ser tratada, preferencialmente, em serviços 
comunitários de saúde mental. 

IV. A internação psiquiátrica somente será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize 
os seus motivos, sendo que a internação compulsória se refere àquela determinada pela Justiça. 

 

(A) Todas as alternativas estão corretas. 
(B) Somente as alternativas I e II estão corretas. 
(C) Somente as alternativas II e III estão corretas. 
(D) Somente as alternativas III e IV estão corretas. 
 

QUESTÃO  37. A Política Nacional de Humanização (HumanizaSUS) tem como diretrizes de implementação: 
 

(A) Na Atenção Básica, entre outras: incentivar o trabalho de cada profissional de modo individual, de modo a 
aumentar o grau de co-responsabilidade, e com a rede de apoio profissional, visando a maior eficácia na 
atenção em saúde.  

(B) Na Atenção Básica, entre outras: não estabelecer formas de acolhimento e inclusão do usuário que 
promovam a otimização dos serviços, o fim das filas, a hierarquização de riscos e o acesso aos demais 
níveis do sistema, pois a organização da demanda deve ser espontânea.   

(C) Na Atenção Especializada, entre outras: não garantir agenda extraordinária em função da análise de risco e 
das necessidades do usuário para não prejudicar a lista de espera.   

(D) Na Atenção Especializada, entre outras: definir protocolos clínicos, garantindo a eliminação de 
intervenções desnecessárias e respeitando as diferenças e as necessidades do sujeito. 



QUESTÃO  38. Sobre a Atenção Básica em Saúde é correto afirmar: 
 
(A) A Política Nacional de Atenção Básica tem no Centro de Atenção Psicossocial (Saúde Mental) sua 

estratégia prioritária para expansão e consolidação da atenção básica. A qualificação da Estratégia de 
Saúde da Família e de outras estratégias de organização da atenção básica deverão seguir as diretrizes da 
atenção básica e do SUS configurando um processo progressivo e singular que considera e inclui as 
especificidades locorregionais.  

(B) Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF foram criados com o objetivo de ampliar a abrangência e o 
escopo das ações da atenção especializada, bem como sua resolubilidade.  

(C) A Atenção Básica tem como um dos fundamentos e diretrizes: ter território adstrito sobre o mesmo, de 
forma a permitir o planejamento, a programação descentralizada e o desenvolvimento de ações setoriais e 
intersetoriais com impacto na situação, nos condicionantes e determinantes da saúde das coletividades 
que constituem aquele território sempre em consonância com o princípio da equidade. 

(D) Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família - NASF são constituídos por equipes compostas por profissionais 
de diferentes áreas da Medicina, que devem atuar de maneira integrada e apoiando os profissionais das 
Equipes Saúde da Família, das Equipes de Atenção Básica para populações específicas (consultórios na rua, 
equipes ribeirinhas e fluviais, etc.) e academia da saúde, compartilhando as práticas e saberes em saúde 
nos territórios sob responsabilidade destas equipes, atuando diretamente no apoio matricial às equipes 
da(s) unidade(s) na(s) qual(is) o NASF está vinculado e no território destas equipes. 

 
QUESTÃO  39. A assistência social organiza-se pelos seguintes tipos de proteção: social básica e social especial. 

É correto afirmar que: 
 
(A) A proteção social básica atua no desenvolvimento de potencialidades e aquisições e da reconstrução dos 

vínculos familiares e comunitários. 
(B) A proteção social especial se configura como conjunto de serviços, programas e projetos que tem por 

objetivo contribuir para a reconstrução de vínculos familiares e comunitários, a defesa de direito, o 
fortalecimento das potencialidades e aquisições e a proteção de famílias e indivíduos para o 
enfrentamento das situações de vulnerabilidade e risco social. 

(C) A proteção social básica se configura como conjunto de serviços, programas, projetos e benefícios da 
assistência social que visa a prevenir situações de vulnerabilidade e risco social. 

(D) As proteções sociais básica e especial serão ofertadas pela rede socioassistencial, de forma fragmentada, 
diretamente pelos entes públicos e/ou pelas entidades e organizações de assistência social vinculadas ao 
Sistema Único de Assistência Social, respeitadas as especificidades de cada ação.  

 
QUESTÃO  40. Exclui-se das atribuições do psicólogo relativas ao presente concurso público: 
 
(A) Participar de equipe multidisciplinar em programas e ações comunitárias de saúde, objetivando integrar as 

ações desenvolvidas. 
(B) Planejar, orientar, coordenar, supervisionar, acompanhar e avaliar as estratégias de intervenção 

psicossocial, partindo das necessidades da clientela identificada. 
(C) Executar atendimento psicossocial através de orientação de caráter socioeducativo. 
(D) Participar em ações de assessoria, prestando consultoria e emitindo parecer dentro da perspectiva de sua 

área de atuação.  
 
 
 
 


