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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Além das desculpas e das falhas 

  

A rede televisiva brasileira foi montada em bases comerciais, apesar de ter recebido grandes 

investimentos do Estado, seja por meio do sistema público de satélites e retransmissoras, por meio 

de concessões gratuitas das frequências ou por isenção de impostos, por financiamento e 

publicidade paga. 

 Segue, em geral, o modelo privado americano. A experiência europeia inicialmente voltou-

se para a TV pública, criada e mantida com os recursos do Estado. Houve exemplos de sucesso, 

alguns de fracasso. O Brasil inicialmente tentou criar emissoras educativas, cujo potencial, em tese, 

estaria voltado à elevação da formação cultural e do conhecimento. A estratégia sofreu muitos 

reveses por décadas, com sucessos pontuais de alguns programas e experiências educacionais. 

(Adaptado de Revista Época, ago. 2018) 

01. Analise as assertivas abaixo: 

I. O Brasil não tem emissoras educativas. 

II. A rede televisiva comercial é mais dinâmica na programação. 

III. O Estado só investe diretamente nas TVs comercias. 

IV. A TV pública não tem sucesso, porque apresenta programas culturais. 

De acordo com o texto, não está correto o que se afirma em: 

A) I e II apenas. 

B) I, II, III apenas. 

C) II, III e IV apenas. 

D) Todas as assertivas estão incorretas. 

 

02. Os vocábulos destacados no enunciado a seguir são respectivamente: “Segue, em geral, o 

modelo privado americano. A experiência europeia inicialmente voltou-se para a TV pública, 

criada e mantida com os recursos do Estado”. 

A) Verbo conjugado no presente do indicativo e adjetivo feminino. 

B) Verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo e substantivo feminino. 

C) Verbo conjugado no pretérito perfeito do indicativo e verbo no particípio. 

D) Verbo conjugado no futuro do pretérito do indicativo e verbo no gerúndio. 
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03. Os vocábulos: televisão, brasileira, concessões e educacionais são formados respectivamente 

pelos processos de: 

A) Aglutinação; composição – sufixação; composição – prefixação; composição – sufixação.   

B) Aglutinação; derivação – sufixação; composição – prefixação; composição – sufixação.   

C) Hibridismo; composição – sufixação; composição – prefixação; derivação – sufixação.   

D) Hibridismo; derivação – sufixação; derivação – prefixação; derivação – sufixação.   

 

04. Com relação à concordância verbal, assinale as alternativas com (V) verdadeiro ou (F) falso.  

(   ) O verbo assistir no sentido de ajudar não aceita preposição.  

(   ) O verbo haver no sentido de existir aceita plural. 

(   ) O verbo aspirar no sentido de desejar é aplicado com a preposição “a”. 

(   ) O verbo preferir no sentido de ter preferência exige a preposição “de”. 

(   ) Os verbos chover e nevar, referindo-se a fenômenos da natureza, recebem plural. 

A) V, F, V, F, F. 

B) V, V, V, F, F. 

C) V, F, V, F, V. 

D) F, F, F, F, F. 

 

05. Marque a alternativa que apresenta pontuação correta: 

A) Na mesma época recebeu um convite para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade, com 

mensalidades, em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

B) Na mesma época, recebeu um convite para dar aulas no Insper, uma conceituada faculdade, com 

mensalidades em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

C) Na mesma época, recebeu um convite, para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade com 

mensalidades em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

D) Na mesma época, recebeu um convite para dar aulas no Insper uma conceituada faculdade com 

mensalidades, em torno de R$ 4 mil. (Adaptado Revista Época, 2018). 

 

06. Assinale a alternativa que apresenta período composto por coordenação e subordinação. 

A) Chegou cedo, pois precisa atender às crianças. 

B) Ocorreu um acidente. A ambulância foi chamada. A vítima não resistiu. 

C) A mãe da criança não veio à escola, mas justificou a ausência. 

D) É necessário que todos participem do evento, pois serão discutidos temas importantes. 
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07. Considere os enunciados: 

I. A equipe de gravação definiu a ordem de apresentação do estudo. 

II. Existem, ainda, elementos deixados na cena do crime. 

III. No ambiente urbano, ocorrem cenas de violência. 

IV. Meus amigos assistiram ao filme de terror calados. 

Os termos sintáticos destacados são respectivamente: 

A) Objeto indireto; sujeito; adjunto adverbial; adjunto adnominal. 

B) Sujeito; objeto direto; adjunto adnominal; adjunto adverbial. 

C) Objeto direto; sujeito; adjunto adnominal; adjunto adverbial. 

D) Objeto direto; sujeito; adjunto adverbial; adjunto adnominal. 

 

08. Assinale o enunciado que apresenta ambiguidade de sentido. 

A) Saiu cedo de casa, pois morava longe do trabalho. 

B) Estava triste, no entanto, sorria para todos que se aproximavam. 

C) Encontrou a mãe e correu para abraçá-la, derrubando-a. 

D) A jovem encontrou o rapaz caído em seu quarto. 

 

09. Considerando o gênero textual, analise os enunciados. 

I. O infográfico apresenta informações visuais, números, imagens, resumindo o texto. 

II. A interpretação da charge depende do conhecimento de mundo e de conteúdo do leitor. 

III. A crônica caracteriza-se por não apresentar uma crítica social. 

IV. O texto informativo diferencia-se do texto opinativo por ser menos objetivo. 

Está correto: 

A) Apenas o que se afirma em IV. 

B) Apenas o que se afirma em III e IV. 

C) Apenas o que se afirma em I e II. 

D) Apenas o que se afirma em II. 

 

10. De acordo com a norma culta padrão, assinale o enunciado que não apresenta inadequação. 

A) Chegou à casa dos pais e foi a cozinha preparar um lanche. 

B) O professor visou o conhecimento dos estudantes quando prestou novas explicações. 

C) Traz contigo o anel, presente de noivado, para ser retificado pelo ourives. 

D) O jornal deverá ser distribuído de forma gratuíta aos associados adimplentes. 
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Matemática 

 

11. Uma turma de Administração da UNOMISTER do Oeste de Santa Catarina – SC, vai realizar 

um estudo estatístico sobre os salários recebidos por 5 vendedores de uma Loja de Móveis. Os 

salários ganhos pelos vendedores são: (2.800 - 1.100 - 2.600 - 2.400 - 1.800). A Média aritmética e 

a Mediana, são as seguintes, respectivamente: 

A) Média = 2.140 e Mediana = 2.600. 

B) Média = 2.140 e Mediana = 2.800. 

C) Média = 2.140 e Mediana = 1.800. 

D) Média = 2.140 e Mediana = 2.400. 

 

12. Temos um Triângulo Retângulo, um Isósceles, um Escaleno. Essas figuras pertencem, 

teoricamente a uma mesma família. Por pertencer a uma “mesma família” podemos encontrar 

algumas características ou uma característica a seguir, “comum para os três Triângulos”. Marcar a 

resposta Correta.   

A) Todos os lados são iguais para as três figuras. 

B) Todos os ângulos são iguais para as três figuras. 

C) Em todos esses triângulos a soma dos ângulos internos é igual a 180 graus. 

D) Em todos esses triângulos a soma dos ângulos internos é igual a 360 graus. 

 

13. Se colocarmos os pontos A(1,8), B(2,1) e C(4,2) e formarmos um triângulo poderemos calcular 

a área por Determinantes (em unidades de área). Nesse caso qual será a área desse triângulo 

formado no Sistema Cartesiano Ortogonal? 

A) Área = 15 unidades de área. 

B) Área = 7,5 unidades de área. 

C) Área = 30 unidades de área. 

D) Área = 1000 unidades de área. 

 

14. Na trigonometria pode-se através do Sistema Cartesiano Ortogonal e seus ângulos formados, 

utilizar o Teorema de Pitágoras. Como sabemos que essa aplicação pode ser realizada, pergunta-se: 

Qual o resultado de Sen²(x) + Cos²(x) = ? 

A) 60 graus. 

B) 180 graus. 

C) 0. 

D) 1. 
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15. Qual o volume de uma lata de querosene em forma de cilindro, com raio de 20 centímetros e 

altura de 50 centímetros (usar π = 3,14)?  

A) Volume = 62.800m³. 

B) Volume = 628cm³. 

C) Volume = 62.800cm³. 

D) Volume = 62,8m³. 

 

Conhecimentos gerais 

 

16. O Território do Iguaçu foi um território federal criado pelo Decreto-Lei n.º 5.812, de 13 de 

setembro de 1943, pelo governo brasileiro de Getúlio Vargas e extinto em 18 de setembro de 1946, 

pela Constituição de 1946. O Território do Iguaçu abrangia parte do atual estado do Paraná e parte 

do estado de Santa Catarina. A ideia de criar novos territórios federais estava relacionada 

principalmente com a soberania nacional sobre as regiões de fronteira. O Território do Iguaçu tinha 

como capital a cidade de: 

A) Aparecida dos Portos (atual Cascavel) – PR. 

B) Iguaçu (atual Laranjeira do Sul) – PR. 

C) Cruzeiro (atual Joaçaba) – SC. 

D) Xapecó (atual Chapecó) – SC. 

 

17. Desbravando a mata, abrindo estradas e construindo pontes à base de muito sacrifício, Romeu 

Granzotto, em companhia de seu irmão Rineu, instalou-se na gleba de terra a que deram o nome de 

Romelândia, topônimo derivado do prefixo Romeu e do sufixo lândia que significa (Romelândia – 

terra de Romeu). Romelândia (SC) foi elevado a categoria de Município em 23 de setembro de 

1963, (Fonte – IBGE). Romelândia (SC) foi emancipado do município de: 

A) Campo Erê (SC). 

B) Anchieta (SC). 

C) Chapecó (SC). 

D) São Miguel do Oeste (SC). 

 

18. Na História do Oeste Catarinense destaca-se a riqueza das matas. Araucárias, louros, cedros 

entre outras espécies, foram muito procuradas e moveu, em determinado momento, a economia da 

região. Também a erva mate foi bastante explorada e serviu, entre outros fatores, para dar início a 

colonização do Oeste catarinense. Esse território despertou o interesse da Argentina e do Paraná que 
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se diziam proprietários de parte das terras do Oeste Catarinense durante o processo de colonização. 

Sobre este fato, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso.  

(    ) A disputa pelas terras do oeste catarinense, pelos argentinos ficou conhecido como “Questão 

de Missiones”.  

(    ) A disputa pelas terras do oeste catarinense, pelos brasileiros ficou conhecido como “Questão 

de Palmas”. 

(   ) Para justificar a posse das terras do oeste catarinense os argentinos afirmavam que o divisor 

entre Brasil e Argentina era o Rio das Antas, conhecido como Rio Peperi-Guaçu após o “Tratado de 

Santo Ildefonso”. 

(   ) O Conflito entre Brasil e Argentina, sobre as terras do Oeste catarinense, foi resolvido pelo 

Presidente dos Estados Unidos da América – Grover Cleveland. 

(    ) Atualmente, no oeste catarinense o marco divisor entre Paraná e Santa Catarina é o Rio Santo 

Antônio. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, F, V, F, V. 

B) V, F, V, F, V.  

C) V, V, F, V, F. 

D) F, V, V, F, F. 

  

19. A Guerra do Contestado foi um conflito armado entre a população cabocla e os exércitos legais 

do governo brasileiro. O conflito ocorreu entre 1912 e 1916 em uma região rica em madeira e erva-

mate. Referente ao conflito do Contestado assinale a alternativa incorreta. 

A) O conflito do contestado teve característica messiânicas. 

B) Deodato Manuel Ramos, vulgo "Adeodato" foi apontado como um dos últimos líderes dos 

“Revoltosos do Contestado”. 

C) Os caboclos decidiam criar um governo independente à Republica Brasileira sob o comando do 

Monge Antônio Conselheiro. 

D) O primeiro monge que ganhou fama foi João Maria de Agostini que peregrinou pregando e 

atendendo doentes na região do Contestado. 

 

20. Fronteira é um limite (linha) que divide dois países, estados ou cidades. O Brasil possui uma 

extensa fronteira. No total são 15.179km de fronteiras com diversos países da América do Sul. 

Dentre os países abaixo assinale aquele que não faz fronteira com o Brasil. 

A) Suriname. 
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B) Chile. 

C) Venezuela. 

D) Guiana. 

 

Conhecimentos específicos do cargo 

 

21. Segundo a Lei n
o
 8.080, de 19 de setembro de 1.990, o Sistema Único de Saúde (SUS) constitui-

se por um conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

Poder Público. (FONTE: BRASIL. Lei n
o
 8080, de    de setembro de     .  rasília: DF. 1990. 

Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8080.htm. Acesso em: 04 ago. 2018.). 

Acerca da Lei n
o
 8.080, analise se as assertivas seguintes são verdadeiras (V) ou falsas (F): 

(  ) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência e a 

integralidade de assistência são princípios do SUS. 

(   ) A direção do SUS é centralizada apenas na Secretaria de Saúde ou órgão equivalente de cada 

município, com vistas a maior celeridade dos serviços prestados. 

(   ) Compete à direção municipal do SUS colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente 

que tenham repercussão sobre a saúde humana e atuar junto aos órgãos municipais, estaduais e 

federais competentes, para controlá-las. 

(   ) As populações indígenas têm direito a participar dos organismos colegiados de formulação, 

acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de Saúde e os 

Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, quando for o caso. 

(   ) O atendimento e a internação domiciliares devem ser realizados por equipes multidisciplinares, 

com o objetivo de estabelecer apenas medidas preventivas à saúde. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) F – F – F – V – F. 

B) V – F – V – V – F.  

C) F – V – V – F – V.  

D) V – V – F – F – V. 

 

22. A Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou novas recomendações sobre padrões de 

tratamento e cuidados relacionados a mulheres grávidas, com vistas a reduzir o número de cesáreas 

praticadas no mundo, em “intervenções médicas desnecessárias”. Os dados chamam a atenção: em 

média, a taxa de cesáreas na Europa é de 25%, contra 15% há cerca de 20 anos atrás. No Brasil, os 
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dados de 2016 mostram que 55,6% dos partos foram cesáreas, o que representa a segunda maior 

taxa de cesáreas do mundo, superada apenas pela República Dominicana, com 56%. De acordo com 

a OMS, 140 milhões de nascimentos ocorrem no mundo a cada ano, sendo que, a maioria, sem 

complicações. No entanto, nos últimos 20 anos, houve aumento do uso de intervenções para 

acelerar o parto ou cesáreas, anteriormente utilizadas somente em situações de risco. Segundo 

Nothemba Simelela, diretora-geral assistente da OMS, “A crescente medicalização de um processo 

normal de nascimento está minando a capacidade das mulheres de dar a luz e impactando de forma 

negativa sua experiência no nascimento”. (Texto adaptado da FONTE: CHADE, Jamil. Com novas 

recomendações, OMS tenta frear explosão de cesáreas. O Estado de S. Paulo, 15 de Fevereiro, 

2018. Disponível em: https://saude.estadao.com.br/noticias/geral,com-novas-recomendacoes-

omstenta-frear-explosao-de-cesareas,70002190283. Acesso em 04 de agosto de 2018.). O Programa 

de Humanização no Pré-natal e Nascimento (PHPN) foi instituído pelo Ministério da Saúde, em 

01/06/2000, pela Portaria/GM n
o
 569, com o objetivo de desenvolver ações de promoção, prevenção 

e assistência à saúde de gestantes e recém-nascidos, promovendo a ampliação do acesso a estas 

ações, o incremento da qualidade e da capacidade instalada da assistência obstétrica e neonatal, bem 

como sua organização e regulação no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Acerca do PHPN e 

considerando-se a Portaria de Consolidação n
o
 5, de 28 de setembro de 2017, analise as assertivas 

seguintes: 

I. Toda gestante tem direito ao acesso a atendimento digno e de qualidade no decorrer da gestação, 

parto e puerpério. 

II. Todo recém-nascido tem direito à assistência neonatal de forma humanizada e segura. 

III. A primeira consulta de pré-natal deve ser realizada até o 5
o
 mês de gestação, sendo obrigatórias, 

no mínimo, 03 (três) consultas de acompanhamento pré-natal ao longo da gestação. 

IV. Havendo risco de saúde, a mulher poderá realizar até 01 (uma) consulta no puerpério, em cerca 

de 42 dias após o nascimento de seu filho. 

V. No caso de gestantes classificadas como de risco, deverá ser garantido o atendimento ou acesso à 

unidade de referência para atendimento ambulatorial e/ou hospitalar à gestação de alto risco.  

Sobre as assertivas anteriores, quais estão corretas? 

A) As assertivas I e II estão corretas. 

B) As assertivas I, III e IV estão corretas. 

C) As assertivas I, II e V estão corretas. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 
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23. “Ansiedade, desânimo, insônia, sensação de desamparo, desespero, falta de esperança, 

sentimento de solidão. Oito em cada dez estudantes de graduação relataram que já tiveram algum 

desses problemas emocionais, segundo levantamento, feito em todas as regiões do país, pela 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes). Outras 

questões apresentadas pelos jovens foram sensação de desatenção, desorientação, confusão mental, 

tristeza permanente, além de timidez excessiva. Pelo menos 10% dos graduandos também já 

tiveram dificuldades alimentares, sentiram medo ou pânico. Mais de 6% dos alunos relataram ter 

ideias de morte e cerca de 4% já tiveram pensamentos suicida. O resultado aponta para um 

problema que tem desafiado as universidades do país: a saúde mental dos estudantes. O desafio tem 

ficado mais exposto com a divulgação, nos últimos meses, de vários casos de suicídios e tentativas 

de autoextermínio em diferentes faculdades do país”. (FONTE:  RITO, Débora. Casos de suicídio 

motivam debate sobre saúde mental nas universidades. Agência Brasil - EBC, Brasília, 08/08/2018. 

Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/saude/noticia/2018-08/casos-de-suicidio-motivam-

debate-sobre-saude-mental-nas-universidades. Acesso em 08 de agosto de 2018.). Os casos de 

suicídio têm aumentado consideravelmente nos últimos anos, constituindo-se em um problema 

grave de saúde pública. No Brasil, as Diretrizes Nacionais para Prevenção do Suicídio estão 

previstas na Portaria de Consolidação MS n
o
 02/2017. Acerca dessas diretrizes, analise se as 

assertivas seguintes são verdadeiras (V) ou falsas (F): 

(   ) A implementação das Diretrizes Nacionais para Prevenção do Suicídio é uma responsabilidade 

exclusiva das Secretarias Municipais de Saúde, que podem mobilizar o apoio de organizações da 

sociedade civil.  

(   ) Orienta-se o desenvolvimento de estratégias de informação, de comunicação e de sensibilização 

da sociedade, entendendo-se o suicídio como um problema de saúde pública que pode ser 

prevenido. 

(  ) Orienta-se a identificação da prevalência dos determinantes e condicionantes do suicídio e 

tentativas, assim como os fatores protetores e o desenvolvimento de ações intersetoriais de 

responsabilidade pública, sem excluir a responsabilidade de toda a sociedade. 

(    ) Orienta-se a organização de linha de cuidados visando exclusivamente a recuperação da saúde, 

no nível da atenção básica e especializada, com modalidades terapêuticas voltadas ao uso de 

medicamentos psicotrópicos. 

(  ) Orienta-se a educação permanente dos profissionais de saúde que atuam em situações de 

urgência e emergência, de acordo com os princípios da integralidade e da humanização, e que estes 

profissionais serão responsáveis por disseminar seus conhecimentos aos demais profissionais da 

saúde.  
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A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) F – V – V – F – F.  

B) V – V – F – V – V.  

C) F – F – V – V – F.  

D) V – F – F – F – V.   

 

24. Em junho de 2018, a Organização Mundial da Saúde (OMS) publicou a 11ª versão da 

Classificação Internacional de Doenças (CID). Entre as alterações da nova versão, as identidades 

trans deixaram de ser consideradas como “transtorno de gênero” e passaram a ser diagnosticadas 

como “incongruência de gênero”, entendendo-se como uma condição relativa à saúde sexual. A 

“incongruência de gênero” é apresentada como uma situação “caracterizada por uma incongruência 

acentuada e persistente entre o sexo experienciado de um indivíduo e o sexo atribuído”. Ainda de 

acordo com o texto, “o comportamento variante de gênero e preferências, por si, só não são uma 

base para atribuir os diagnósticos neste grupo”. A utilização do termo “incongruência” e a 

manutenção da questão de gênero na CID, ainda que não como doença, geram discussões, visto que 

não se alcançou a despatologização por completo. De acordo com a OMS, a manutenção do termo 

“incongruência de gênero” busca garantir que a população trans tenha sua condição reconhecida 

pelos médicos e hospitais, no momento em que procurem atendimento nos diferentes sistemas de 

saúde. (FONTE: MARTINS, Helena. Decisão da OMS sobre identidade trans deve reforçar 

políticas públicas. Agência Brasil - EBC, Brasília, 19/06/2018. Disponível em: http://agenciabrasil. 

ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2018-06/decisao-da-oms-sobre-identidade-trans-deve-reforcar-

politicas . Acesso em 03 de agosto de 2018.). De acordo com a Portaria de Consolidação no 

02/2017, analise as assertivas seguintes sobre a Política Nacional de Saúde Integral LGBT e 

identifique a assertiva incorreta: 

A) Um dos objetivos da Política Nacional de Saúde Integral LGBT é instituir mecanismos de gestão 

para atingir maior equidade no SUS, com especial atenção às demandas e necessidades em saúde da 

população LGBT, incluídas as especificidades de raça, cor, etnia, territorial e outras congêneres. 

B) Na elaboração dos planos, programas, projetos e ações de saúde, será observada a diretriz do 

fortalecimento da representação do movimento social organizado da população LGBT nos 

Conselhos de Saúde, Conferências e demais instâncias de participação social. 

C) Compete aos Conselhos de Saúde dos municípios incluir ações educativas, que devem ser 

eventuais, nos serviços de saúde voltados à população LGBT, de modo a atenuar o preconceito e 

favorecer maior participação social. 

D) Compete aos municípios incluir conteúdos relacionados à saúde da população LGBT, com 
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recortes étnico-racial e territorial, no material didático usado nos processos de educação permanente 

para trabalhadores de saúde. 

 

25. A Atenção Básica é entendida como o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e 

coletivas que envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, 

redução de danos, cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de 

cuidado integrado e gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à 

população em território definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. 

(FONTE: BRASIL. Portaria de Consolidação MS 02/2017. Ministério da Saúde. 2017. Disponível 

em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saude legis/gm/2017/prc0002_03_10_2017.html. Acesso em: 03 

de agosto de 2018.). Sobre a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB), analise se as assertivas 

seguintes são verdadeiras (V) ou falsas (F): 

(   ) A integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção Básica é uma condição essencial para o 

alcance de resultados que atendam às necessidades de saúde da população, na ótica da integralidade 

da atenção à saúde e visa estabelecer processos de trabalho que considerem os determinantes, os 

riscos e danos à saúde, na perspectiva da intra e intersetorialidade. 

(   ) A diretriz denominada de longitudinalidade do cuidado reforça a importância da Atenção 

Básica ser resolutiva, utilizando e articulando diferentes tecnologias de cuidado individual e 

coletivo, por meio de uma clínica ampliada capaz de construir vínculos positivos e intervenções 

clínica e sanitariamente efetivas, centradas na pessoa, na perspectiva de ampliação dos graus de 

autonomia dos indivíduos e grupos sociais.  

(  ) Compete às secretarias municipais de saúde a coordenação do componente municipal da 

Atenção Básica, no âmbito de seus limites territoriais, de acordo com a política, diretrizes e 

prioridades estabelecidas. 

(   ) Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) podem ser organizados nas modalidades 

NASF 1, NASF 2 e NASF 3, seguindo parâmetros e critérios específicos. 

(    ) A Equipe de Saúde da Família (ESF) constitui-se como estratégia prioritária de atenção à saúde 

e deve ser composta, no mínimo, por médico, enfermeiro e auxiliar e/ou técnico de enfermagem e 

agente comunitário de saúde. Podendo fazer parte da equipe o agente de combate às endemias, os 

profissionais de saúde bucal e profissionais psicólogos.  

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V – F – V – V– F. 

B) F – V – F – F – V.  

C) F – V – V – V – F.  
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D) V – F – F – F – V.   

 

26. O número de casos confirmados de sarampo na Região das Américas cresceu exponencialmente 

em 2018, conforme Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Para controlar os surtos e 

ampliar as coberturas vacinais, o Ministério da Saúde do Brasil implementou uma Campanha 

Nacional Contra a Poliomielite e Sarampo com o objetivo de imunizar pelo menos 95% das 11,2 

milhões de crianças de 1 a 5 anos de idade, independente da situação vacinal das mesmas, de modo 

a criar uma barreira sanitária de proteção da população brasileira. (Texto adaptado da FONTE: 

Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Casos de sarampo nas Américas chegam a 5 mil e 

OPAS amplia recomendações aos países. 21/08/2018. Disponível em: https://www.paho.org/bra/ 

index.php?option=com_content&view=article&id=5742:casos-de-sarampo-nas-americas-chegam-a-

5-mil-e-opas-amplia-recomendacoes-aos-paises&Itemid=812. Acesso em: 21 de agosto de 2018.). 

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança (PNAISC) tem por objetivo promover e 

proteger a saúde da criança e o aleitamento materno, mediante a atenção e cuidados integrais e 

integrados, com especial atenção à primeira infância e às populações de maior vulnerabilidade, 

visando à redução da morbimortalidade e um ambiente facilitador à vida com condições dignas de 

existência e pleno desenvolvimento. Sobre a PNAISC, analise as assertivas seguintes e identifique a 

assertiva correta: 

A) Para fins de atendimento em serviços de pediatria no Sistema Único de Saúde (SUS), a PNAISC 

contempla crianças e adolescentes até a idade de 0 (zero) a 9 (nove) anos, ou seja, de 0 (zero) até 

completar 10 (dez) anos ou 120 (cento e vinte) meses, sendo este limite etário passível de alteração 

de acordo com as normas e rotinas do estabelecimento de saúde responsável pelo atendimento.  

B) O Método Canguru é um modelo de assistência perinatal voltado para o cuidado humanizado 

que reúne estratégias de intervenção bio-psico-social. A posição canguru consiste em manter o 

recém-nascido de baixo peso, em contato pele-a-pele, na posição vertical junto ao peito dos pais ou 

de outros familiares. Deve ser realizada de maneira orientada, segura e acompanhada de suporte 

assistencial por uma equipe de saúde adequadamente treinada.  

C) A PNAISC estrutura-se em 7 (sete) eixos estratégicos, sendo um deles a atenção integral à 

criança em situação de violências, prevenção de acidentes e promoção da cultura de paz, que 

consiste em articular um conjunto de ações e estratégias da rede de saúde para prevenir 

adoecimentos infantis e para realizar encaminhamentos que visem a punição dos responsáveis pela 

falta de atenção adequada às crianças. 

D) Garantir a permanência de um profissional da saúde junto de cada recém-nascido, 24 (vinte e 

quatro) horas por dia, é um dos critérios para que os estabelecimentos de saúde públicos e privados 
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estejam habilitados à Iniciativa Hospital Amigo da Criança (IHAC), devendo o estabelecimento de 

saúde ter normas e rotinas escritas a respeito, que sejam rotineiramente transmitidas a toda equipe 

de cuidados de saúde. 

 

27. Sobre os direitos dos usuários da saúde, conforme a Portaria de Consolidação 01/2017, analise 

as assertivas seguintes: 

I. É direito da pessoa, na rede de serviços de saúde, ter atendimento humanizado, acolhedor, livre de 

qualquer discriminação, restrição ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, religião, 

orientação sexual, identidade de gênero, condições econômicas ou sociais, estado de saúde, de 

anomalia, patologia ou deficiência. 

II. É direito da pessoa a informação a respeito de diferentes possibilidades terapêuticas de acordo 

com sua condição clínica, baseado nas evidências científicas e a relação custo-benefício das 

alternativas de tratamento, com direito à recusa, a ser atestado na presença de testemunha. 

III. Toda a pessoa tem garantido o direito de se expressar e ser ouvido nas suas queixas denúncias, 

necessidades, sugestões e outras manifestações por meio das ouvidorias, urnas e qualquer outro 

mecanismo existente, sendo sempre respeitado na privacidade, no sigilo e na confidencialidade. 

IV. Quando houver internação, deve ser garantido o recebimento de visita de outros profissionais de 

saúde que não pertençam àquela unidade hospitalar sendo facultado a esse profissional o acesso ao 

prontuário. 

Sobre as assertivas anteriores, quais estão corretas? 

A) As assertivas I e II estão corretas. 

B) As assertivas I e III estão corretas. 

C) As assertivas II, III, IV estão corretas. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

28. O câncer de mama é o câncer que mais acomete as mulheres brasileiras, excetuando-se o câncer 

de pele não melanoma. Em 2014, o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) registrou 

14.622 casos de óbitos em mulheres por câncer de mama. Nas últimas três décadas, a mortalidade 

por esse tipo de câncer aumentou nas cinco macrorregiões brasileiras. Os principais fatores de risco 

para a doença, idade avançada da primeira gestação, baixa paridade e amamentar por períodos 

curtos, são menos passíveis a intervenções de saúde pública, principalmente nas sociedades 

modernas onde as mulheres têm aumentado sua participação profissional e social. Outros fatores 

conhecidamente de risco para a doença (o uso de álcool, o excesso de peso e a inatividade física 

após a menopausa) já são alvo de ações de prevenção para as demais doenças crônicas não 
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transmissíveis. Dessa forma, a detecção e tratamento precoces são geralmente considerados os 

meios mais efetivos para a redução da mortalidade por câncer de mama. (Texto adaptado da 

FONTE: MIGOWSKI, Arn et al. Diretrizes para detecção precoce do câncer de mama no Brasil. II - 

Novas recomendações nacionais, principais evidências e controvérsias. Cad. Saúde Pública, Rio de 

Janeiro, v. 34, n. 6, 2018. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script =sci_arttext&pid 

=S0102-311X2018000600502&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 11 de agosto de 2018.). A Política 

Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher (PNAISM) foi elaborada a partir de diagnóstico 

epidemiológico da situação da saúde da mulher no Brasil e do reconhecimento da importância de 

diretrizes técnicas que orientassem as políticas de Saúde da Mulher. Sobre a legislação que ampara 

a busca por saúde integral da mulher, incluindo a PNAISM, analise se as assertivas seguintes são 

verdadeiras (V) ou falsas (F): 

(  ) A mulher tem o direito, em toda a rede do SUS e conveniados, a realizar cirurgia para 

esterilização quando desejar, contanto que seja maior de trinta anos de idade e tenha, pelo menos, 

três filhos vivos, e se em convivência conjugal, com o consentimento do marido. A esterilização 

também será possível quando houver risco de vida ou à saúde da mulher.  

(   ) Toda mulher que já tiver iniciado sua vida sexual, de qualquer idade, tem direito a fazer, o 

exame de colo uterino, gratuitamente na rede do SUS. A partir dos 40 anos de idade, toda mulher 

tem direito também à mamografia, gratuitamente pelo SUS.  

(   ) A mulher que, em decorrência de câncer, tiver os seios total ou parcialmente retirados, tem 

direito à reconstrução destes por meio de cirurgia plástica, em clínica privada especializada e em até 

90 (noventa) dias após a retirada dos seios. 

(   ) A atenção ao pré-natal de alto risco será realizada de acordo com as singularidades de cada 

usuária, com integração à atenção básica, a qual cabe a coordenação do cuidado, com garantia de 

atenção à saúde progressiva, continuada e acessível a todas as mulheres.  

(   ) A Rede Cegonha, instituída no âmbito do Sistema Único de Saúde, consiste numa rede de 

cuidados que visa assegurar à mulher o direito ao planejamento reprodutivo e à atenção humanizada 

à gravidez, ao parto e ao puerpério.  

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V – F – V – V– F. 

B) V – V – F – F – V.  

C) F – F – V – F – F.  

D) F – V – F – V – V.   
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29. Estudo do Ministério da Saúde do ano de 2015, com uma população 6.141 homens, apontou que 

1/3 (31%) dos participantes não procuravam serviços médicos regularmente e, desses, 55% 

informaram que não necessitavam de tais serviços. (Texto adaptado da FONTE: Ministério da 

Saúde (MS). Ministério da Saúde incentiva homens a cuidar da saúde. 2016. Disponível em: 

http://portalms.saude.gov.br/noticias/agencia-saude/26209-ministerio-da-saude incentiva-homens-a-

cuidar-da-saude. Acesso em: 11 de agosto de 2018). Entre os adoecimentos mais comuns na 

população de homens estão as alterações de próstata, que poderiam ser prevenidas e/ou tratadas 

com maior efetividade se houvesse acompanhamento médico periódico por parte dos homens. No 

Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens e apresenta número crescente 

de casos, sendo que, em 2018, serão cerca de 68 mil novos diagnósticos, segundo o Instituto 

Nacional de Câncer (INCA). (Texto adaptado da FONTE: Instituto Nacional de Câncer (INCA). 

Tipos de Câncer – Próstata. 2018. Disponível em: http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/ 

tipos decancer/site/home/prostata. Acesso em: 11 de agosto de 2018.). A Política Nacional de 

Atenção Integral à Saúde do Homem (PNAISH), regulamentada através do Anexo XII da Portaria 

de Consolidação nº 2, de 28 de setembro de 2017, constitui-se em uma das estratégias do Ministério 

da Saúde para os cuidados e a prevenção da saúde do homem. Acerca da PNAISH, analise as 

assertivas seguintes: 

I. Estimular, na população masculina, o cuidado com a própria saúde, visando a realização de 

exames preventivos regulares e a adoção de hábitos saudáveis é um dos objetivos da PNAISH. 

II. Estimular e apoiar, juntamente com o Conselho Municipal de Saúde, o processo de discussão 

com participação de todos os setores da sociedade, com foco no controle social, nas questões 

pertinentes à PNAISH, é uma das responsabilidades dos municípios. 

III. A reorganização das ações de saúde, por meio de uma proposta inclusiva, na qual os homens 

considerem os serviços de saúde também como espaços masculinos e, por sua vez, os serviços de 

saúde reconheçam os homens como sujeitos que necessitem de cuidados, é uma das diretrizes da 

PNAISH. 

IV. Estimular a participação e a inclusão do homem nas ações de planejamento de sua vida sexual e 

reprodutiva, enfocando as ações educativas, inclusive no que toca à paternidade e incluir o enfoque 

de gênero, orientação sexual, identidade de gênero e condição étnico-racial nas ações 

socioeducativas são objetivos da PNAISH. 

Sobre as assertivas anteriores, quais estão corretas? 

A) As assertivas I, II e III estão corretas. 

B) As assertivas I, II e IV estão corretas. 

C) As assertivas III e IV estão corretas. 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0002_03_10_2017.html
http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0002_03_10_2017.html
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D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

30. A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) tem a finalidade de criação, ampliação e articulação de 

pontos de atenção à saúde para pessoas com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aquelas 

com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único 

de Saúde (SUS). (FONTE: BRASIL. Portaria de Consolidação n
o
 03, de 28 de setembro de 2017. 

Brasília: DF. 2017. Disponível em: http://bvsms.saude. gov.br/bvs/saudelegis/gm/2017/prc0003_03 

_10_2017.html. Acesso em: 04 ago. 2018.). Sobre a RAPS, analise as assertivas seguintes e 

identifique aquela que está incorreta: 

A) A RAPS é constituída pelos seguintes componentes: Atenção Básica em Saúde, Atenção 

Psicossocial, Atenção de Urgência e Emergência, Atenção Residencial de Caráter Transitório, 

Atenção Hospitalar, Estratégias de Desinstitucionalização e Estratégias de Reabilitação 

Psicossocial. 

B) A Equipe de Consultório na Rua é constituída por profissionais que atuam de forma itinerante, 

ofertando ações e cuidados de saúde para a população em situação de rua, considerando suas 

diferentes necessidades de saúde, sendo responsabilidade dessa equipe, no âmbito da Rede de 

Atenção Psicossocial, ofertar cuidados em saúde mental. 

C) Os Centros de Atenção Psicossocial realizam prioritariamente atendimento às pessoas com 

transtornos mentais graves e persistentes e às pessoas com sofrimento ou transtorno mental em 

geral, não incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, 

em sua área territorial.  

D) O hospital psiquiátrico pode ser acionado para o cuidado das pessoas com transtorno mental nas 

regiões de saúde enquanto o processo de implantação e expansão da Rede de Atenção Psicossocial 

ainda não se apresenta suficiente, devendo estas regiões de saúde priorizar a expansão e 

qualificação dos pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial para dar continuidade ao 

processo de substituição dos leitos em hospitais psiquiátricos. 

 

31. O Transtorno do Espectro Autista (TEA) está classificado no Manual Diagnóstico e Estatístico 

de Transtornos Mentais (DSM V) como um transtorno do neurodesenvolvimento. Estima-se que, 

em todo o mundo, uma em cada 160 crianças desenvolve o TEA, dados que podem apresentar 

variações geográficas expressivas. Nos Estados Unidos, por exemplo, segundo o Center of 

Deseases Control and Prevention (CDC), o TEA tem ocorrência em uma para cada 68 crianças. As 

evidências científicas disponíveis sugerem diversos fatores como prováveis a tornar uma criança 

mais propensa a ter um TEA, incluindo os ambientais e genéticos. (Texto adaptado da FONTE: 
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Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS). Folha informativa - Transtornos do espectro autista. 

Abril de 2017. Disponível em:<https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_content&view= 

article&id=5651:fo lha-informativa-transtornos-do-espectro-autista&Itemid=839>. Acesso em: 08 

de agosto de 2018.). Sobre o Transtorno do Espectro Autista (TEA), de acordo com o DSM-V, 

analise as assertivas seguintes: 

I. As características essenciais do Transtorno do Espectro Autista são prejuízo persistente na 

comunicação social recíproca e na interação social e padrões restritos e repetitivos de 

comportamento, interesses ou atividades. 

II. Os sintomas costumam aparecer tardiamente no período de desenvolvimento da infância, mas 

podem não se tornar plenamente manifestos até que as demandas sociais excedam as capacidades 

limitadas ou podem ser mascarados por estratégias aprendidas mais tarde na vida.  

III. Déficits na reciprocidade socioemocional estão claramente evidentes em crianças pequenas com 

o transtorno, que podem apresentar pequena ou nenhuma capacidade de iniciar interações sociais e 

de compartilhar emoções, além de imitação reduzida ou ausente do comportamento de outros.  

IV. Adultos que desenvolveram estratégias compensatórias para alguns desafios sociais deixam de 

enfrentar dificuldades em situações novas e, geralmente, passam a calcular o que é socialmente 

intuitivo para a maioria dos indivíduos.  

V. O transtorno do espectro autista não é um transtorno degenerativo, sendo comum que 

aprendizagem e compensação continuem ao longo da vida. Em geral, indivíduos com níveis de 

prejuízo menores podem ser mais capazes de viver com certa independência.  

Sobre as assertivas anteriores, quais estão incorretas? 

A) As assertivas I e III estão incorretas. 

B) As assertivas I e V estão incorretas. 

C) As assertivas II e IV estão incorretas. 

D) As assertivas II, III e V estão incorretas. 

 

32. “As síndromes fóbicas caracterizam-se por medos intensos e irracionais, por situações, objetos 

ou animais que objetivamente não oferecem ao indivíduo perigo real e proporcional à intensidade 

de tal medo” (DALGALARRONDO, 2  8, p. 32 ). (FONTE: DALGALARRONDO, Paulo. 

Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. Porto Alegre, Artmed, 2008). Sobre as 

síndromes fóbicas, analise as assertivas abaixo e identifique a única que está incorreta: 

A) No transtorno de ansiedade social ou fobia social, o indivíduo é temeroso, ansioso ou se esquiva 

de interações e situações sociais que envolvem a possibilidade de ser avaliado negativamente pelos 

demais, ficar embaraçado, ser humilhado, rejeitado ou ofender os outros.  
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B) Casos do transtorno de ansiedade social costumam estar associados com taxas baixas de evasão 

escolar e de prejuízos no bem-estar, no emprego, na produtividade no ambiente de trabalho, no 

status socioeconômico e na qualidade de vida, devido à ausência de comorbidades associadas a esta 

fobia.  

C) Na agorafobia, o indivíduo sente medo e angústia de espaços amplos ou com muitas pessoas, 

devido a pensamentos de que pode ser difícil escapar ou de que pode não haver auxílio disponível 

caso desenvolva sintomas do tipo pânico ou outros sintomas incapacitantes ou constrangedores. 

D) Os indivíduos com fobia específica são apreensivos, ansiosos ou se esquivam de objetos ou 

situações circunscritos. Medo, ansiedade ou esquiva é quase sempre imediatamente induzido pela 

situação fóbica, até um ponto em que é persistente e fora de proporção em relação ao risco real que 

se apresenta.  

 

33. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) ofertam serviços centrais à saúde mental da 

população, de modo que favoreceram a Reforma Psiquiátrica brasileira. Entre as estratégias de 

cuidado, a adoção de intervenções grupais tem sido cada vez mais frequente, embora ainda sejam 

possibilidades pouco sistematizadas. Estudos apontam que os grupos assumem importante papel no 

empoderamento do sujeito acerca do seu tratamento, favorecendo posturas ativas e críticas diante do 

processo saúde-doença. (Texto adaptado da FONTE: NASCIMENTO, Thays Maria do; GALINDO, 

Wedna Cristina Marinho. Grupo Operativo em Centros de Atenção Psicossocial na opinião de 

psicólogas. Pesqui. prát. psicossociais, São João delRei, v.12, n.2, p.422-438, ago.2017. Disponível 

em: <http://pepsic.bvsalud.org/ scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1809-89082017000200013& 

lng=pt&nrm=iso>. Acesso em: 19 de agosto de 2018). A modalidade de grupo operativo é 

preconizada como uma das atividades terapêuticas nos CAPS. Acerca da modalidade grupo 

operativo, analise se as assertivas seguintes são verdadeiras (V) ou falsas (F): 

(    ) A técnica dos grupos operativos, proposta por Jacob Levy Moreno, teve início a partir de uma 

experiência no hospital de Las Mercedes, em Buenos Aires. Devido a uma greve de profissionais da 

enfermagem, o médico propôs que pacientes em melhores condições de saúde passassem a realizar 

assistência para aqueles com maiores dificuldades de saúde. 

(    ) Cada pessoa que compõe o grupo operativo traz consigo, a partir dos vínculos que forma no 

decorrer da vida, um Esquema Conceitual Referencial Operativo (Ecro) que a faz pensar e agir de 

determinada maneira e não de outra. 

(  ) A operatividade possibilita mudanças nos participantes do grupo, por mobilizar questões 

latentes e torná-las manifestas, na construção de referências coletivas (Ecro grupal). 
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(    ) A dinâmica grupal, segundo o grupo operativo, envolve os momentos de tarefa e do projeto, 

num contínuo que indica a constituição do grupo. O coordenador assume a função de facilitar o 

vínculo e a autonomia do grupo na realização da tarefa. 

(   ) No grupo operativo, os papeis assumidos por qualquer participante necessitam ser revistos e 

reconsiderados pelo facilitador com foco no bem-estar do grupo, buscando a unicidade e coesão das 

ideias grupais, que se traduzem em comportamentos. 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) F – V – V – F – F.  

B) V – V – F – F – F. 

C) F – F – V – V – V.  

D) V – F – F – V – V.   

 

34. A entrevista de anamnese consiste em um recurso fundamental para o processo de 

psicodiagnóstico, por possibilitar a coleta de informações aprofundadas sobre as áreas mais 

importantes da vida do avaliando e os motivos da busca por atendimento, favorecendo a formulação 

de hipóteses diagnósticas iniciais e a escolha de instrumentos e técnicas para seguir no processo de 

psicodiagnóstico. (Texto adaptado da FONTE: SILVA, Mônica Aparecida; BANDEIRA, Denise R. 

A Entrevista de Anamnese. In C. S Hutz, D. R. Bandeira, C. M. Trentini, & J. F. Krug. 

(Orgs.), Psicodiagnóstico. Porto Alegre - RS: Artmed, 2016, p. 52-67.).  Sobre a entrevista de 

anamnese, analise as assertivas seguintes e escolha a única incorreta:  

A) A anamnese é um tipo de entrevista clínica direcionada a investigar fatos e, por isso, o 

profissional da Psicologia assume uma posição mais ativa nos questionamentos. 

B) Ao se realizar a entrevista de anamnese, deve-se adotar o uso de interpretações e de 

apontamentos, pois é um momento para melhor entender os motivos do atendimento e ter 

indicativos dos resultados. 

C) A entrevista de anamnese geralmente é feita em forma de entrevista semiestruturada, ou seja, há 

um roteiro prévio contendo aspectos essenciais a serem abordados para orientar algumas perguntas 

e esse roteiro pode ser adaptado durante a entrevista. 

D) Ante de iniciar a anamnese, é necessário estabelecer um rapport adequado com o informante, 

explicando os objetivos gerais da entrevista, bem como sua duração e seu papel no processo de 

psicodiagnóstico. 

 

 

 



Concurso Público - Prefeitura Municipal de Romelândia - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 01/2018 

21 

Prova Psicólogo, Psicólogo CRAS e Psicólogo NASF 

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

35. “O trabalho de avaliação psicológica imprime uma força, é uma força. Qualquer trabalho que se 

proponha a interpretar uma situação altera o campo de forças da uela situação, pois a interpretação 

é sempre uma escolha em um campo amplo de possibilidades [...] Avaliamos, portanto, a potência 

de mudanças em vidas e situações singulares. E a potência aumenta ou diminui conforme as 

possibilidades que criamos”. (MACHADO, 2011, p. 73-77). (FONTE: MACHADO, A. M. 

Avaliação psicológica e as relações institucionais. In: Conselho Federal de Psicologia. Ano da 

avaliação psicológica: Textos geradores. Brasília: Conselho Federal de Psicologia, 2011. Disponível 

em: http://satepsi.cfp.org.br/docs/anoda avaliacao psicologica_prop8.pdf. Acesso em 11 de agosto 

de 2018.). A partir da citação de Machado (2011), sugere-se que a avaliação psicológica se constitui 

em um dos processos de trabalho mais complexos à atuação do profissional da Psicologia. 

Considerando-se tal complexidade, a Resolução do Conselho Federal de Psicologia (CFP) n
o
 9, de 

25 de abril de 2018, veio estabelecer diretrizes para a realização de Avaliação Psicológica e 

regulamentar o Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos. Sobre a Resolução CFP n
o
 9, de 25 de 

abril de 2018, analise as assertivas seguintes: 

I. A avaliação psicológica é definida como um processo estruturado de investigação de fenômenos 

psicológicos, composto de métodos, técnicas e instrumentos, com o objetivo de prover informações 

à tomada de decisão, geralmente definitiva sobre o avaliando, por isso insere-se em um campo de 

forças peculiar. 

II. Na realização da avaliação psicológica, o profissional da Psicologia deve basear as decisões em 

métodos e/ou técnicas e/ou instrumentos psicológicos diversos, sendo obrigatória a divulgação 

sistemática e detalhada de funcionamento dos mesmos em documentos emitidos a outros 

profissionais e à pessoa avaliada. 

III. Um teste psicológico tem por objetivo identificar, descrever, qualificar e mensurar 

características psicológicas, por meio de procedimentos sistemáticos de observação e descrição do 

comportamento humano, nas suas diversas formas de expressão, acordados pela comunidade 

científica.  

IV. Os documentos decorrentes do processo de Avaliação Psicológica deverão ser elaborados em 

conformidade com normas técnicas do CFP, sendo facultativa a manutenção de todos os registros 

dos atendimentos do processo de avaliação psicológica. 

V. A psicóloga e o psicólogo têm a prerrogativa de decidir quais são os métodos, técnicas e 

instrumentos empregados na Avaliação Psicológica, desde que devidamente fundamentados na 

literatura científica psicológica e nas normativas vigentes do CFP. 

Sobre as assertivas anteriores, quais estão corretas? 

A) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
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B) As assertivas I, II, IV e V estão corretas. 

C) As assertivas III e IV estão corretas. 

D) As assertivas III e V estão corretas. 

 

36. A atuação da Psicologia em contextos escolares e educacionais se apresenta em uma 

concomitância de modelos, tanto com propostas mais tradicionais e excludentes, quanto com 

práticas inovadoras e transformadoras dos indivíduos e instituições educacionais. (Texto adaptado 

da FONTE: MARTINEZ, Albertina M. O que pode fazer o psicólogo na escola? Em Aberto, v. 23, 

n. 83, 2010, p. 39-56.). Sobre a atuação em Psicologia Escolar, analise as assertivas seguintes e 

identifique a única correta: 

A) O profissional da Psicologia deve elaborar seu plano de trabalho levando em conta, 

principalmente, aspectos subjetivos dos estudantes e do processo de aprendizagem, de modo que as 

características do corpo docente, do currículo e da instituição tornam-se pouco relevantes à atuação.   

B) No âmbito administrativo, os profissionais da Psicologia Escolar contribuem na análise e 

intervenção no clima educacional, buscando melhor funcionamento do sistema que resultará na 

realização dos objetivos educacionais.  

C) O profissional da Psicologia Escolar deve realizar o seu trabalho integrando conhecimentos 

específicos do campo aos demais profissionais da educação, porém de modo privativo e reservado, 

visto que a interdisciplinaridade pode dificultar os diagnósticos e as intervenções decorrentes.  

D) O profissional da Psicologia Escolar atua em programas de orientação profissional com a 

finalidade de contribuir para o processo de escolha da profissão, levando em conta aspectos 

subjetivos dos participantes dos programas, porém sem considerar as mudanças no contexto de 

trabalho e de empregos contemporâneos. 

 

37. “A emergência e a formação da Psicologia Social Comunitária (PSC) no Brasil, nos últimos 50 

anos, foram marcadas, por um lado, pela contraposição aos dispositivos conceituais, aos locais de 

trabalhado consagrados e às práticas da psicologia social norte-americana ao longo do século XX e, 

por outro, pela inserção da noção de comunidade em seu conjunto de princípios [...]É importante 

lembrar que essa aproximação da Psicologia aos setores denominados menos favorecidos ou 

populares também se concretizou a partir do final da década de 80, com o processo de 

redemocratização do país, a promulgação da nova Constituição e a consolidação de um conjunto de 

políticas sociais, principalmente no setor de saúde, e com a organização do Sistema Único de Saúde 

(SUS).” (FONTE: GONCALVES, Mariana Alves; PORTUGAL, Francisco Teixeira. Alguns 

apontamentos sobre a trajetória da Psicologia social comunitária no Brasil. Psicol. cienc. 
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prof., Brasília, v.32, n. spe, p. 138-153, 2012. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo 

.php?script=sci_arttext&pid=S141498932012000500010&lng=en&nrm=iso>. Acesso em 19 de 

agosto 2018.). As orientações do Conselho Federal de Psicologia acerca da atuação em Psicologia 

Social, especialmente no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), têm possibilitado 

direcionamentos aos profissionais da Psicologia em seus processos de trabalho. Sobre esta atuação, 

especialmente nos Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), analise as assertivas 

seguintes: 

I. A atuação do profissional da Psicologia como trabalhador da Assistência Social tem como 

finalidade básica o fortalecimento dos usuários como sujeitos de direitos e o fortalecimento das 

políticas públicas.  

II. As práticas psicológicas não devem categorizar, patologizar e objetificar as pessoas atendidas, 

mas buscar compreender e intervir sobre os processos e recursos psicossociais, estudando as 

particularidades e circunstâncias em que ocorrem.  

III.  A atuação do profissional da Psicologia necessita ocorrer de forma integrada com o contexto 

local, com a realidade municipal e territorial, fundamentada em seus aspectos sociais, políticos, 

econômicos e culturais. 

IV. A atuação do profissional da Psicologia necessita ocorrer além dos settings convencionais, em 

espaços adequados e viáveis ao desenvolvimento das ações, nas instalações do CRAS, da rede 

sócio-assistencial e da comunidade em geral.  

Sobre as assertivas anteriores, quais estão corretas? 

A) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

B) As assertivas I e II estão corretas. 

C) As assertivas II e IV estão corretas. 

D) As assertivas III e IV estão corretas. 

 

38. A Psicologia da Saúde emergiu na década de 1.970, uma época de grandes mudanças políticas, 

sociais, econômicas e culturais, expandindo a Psicologia para dois campos até então pouco 

considerados: a Saúde como dimensão diferente das doenças; e as Doenças Físicas, como campo 

diferente das Doenças Mentais onde, até então, a Psicologia esteve pouco presente. A Psicologia da 

Saúde movimenta a sua atenção do polo “doença” para o polo "saúde", passando a considerar este 

polo como objeto epistemológico diferente das doenças, com definição própria e métodos de 

intervenção e de avaliação específicos. (Texto adaptado da FONTE: RIBEIRO, José Luís Pais. 

Psicologia da Saúde. In.: ALVES, Railda Fernandes., org. Psicologia da saúde: teoria, intervenção e 

pesquisa [online]. Campina Grande: EDUEPB, 2011. 345 p.).  “A Psicologia da Saúde consiste no 
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conjunto de contribuições educacionais, científicas e profissionais, específicos da psicologia, para a 

promoção e manutenção da saúde, a prevenção e tratamento das doenças, na identificação da 

etiologia e diagnósticos relacionados à saúde, à doença e às disfunções associadas, bem como no 

aperfeiçoamento de políticas da saúde” (FONTE: GRU ITS, Sônia; GUIMARÃES, Liliana A.M.; 

FREIRE, Heloisa B.G. Psicologia da Saúde: conceitos e evolução do campo (p.28). In: GRUBITS, 

Sonia, GUIMARÃES, L.A.M (org.). Psicologia da Saúde. Especificidades e diálogo 

interdisciplinar. São Paulo: Vetor, 2007.). Sobre a atuação em Psicologia da Saúde, identifique a 

única assertiva incorreta: 

A) No nível de intervenção primária, o profissional da Psicologia necessita transcender os 

conhecimentos psicológicos e somar conhecimentos de epidemiologia, de políticas sociais, de 

antropologia da saúde, de sociologia da saúde, de educação para saúde, entre outros conhecimentos. 

B) As atividades de intervenção secundária são realizadas no atendimento aos usuários derivados 

dos outros níveis de assistência proporcionando-lhes os tratamentos mais específicos, a exemplo das 

assistências psicoterápicas, em suas várias modalidades e para todas as idades. 

C) A intervenção de terceiro nível, no âmbito da Psicologia da Saúde, tem na pesquisa uma de suas 

mais importantes atividades. O psicólogo da saúde investiga os fatores biopsicossociais que 

intervêm na etiologia dos problemas de saúde, analisando como o entorno sociocultural afeta a 

saúde/ doença/cuidado/vida/morte em consequência dos estilos de vida. 

D) A atuação em Psicologia da Saúde constitui-se como uma prática delimitada ao espaço de 

inserção, especialmente no que se refere a prevenção de enfermidades, de modo que o profissional 

se restringe em termos da educação e intervenções individuais ou grupais. 

 

3 . “Máquinas superinteligentes, robôs e softwares que podem desenvolver atividades até agora 

exercidas por humanos já fazem parte da realidade. Pesquisa da consultoria Ernst & Young aponta 

que, até 2025, um em cada três postos de trabalho operacionais serão substituídos por tecnologia 

inteligente. Muitos não acreditam que as máquinas vão roubar todos os empregos, mas é certo que 

profissões terão de ser aprimoradas ou reinventadas. O humano sobreviverá no mundo do trabalho, 

mas aliado à tecnologia” (SA INO, 2  7). (FONTE: SA INO, Marlla. Até 2025, um em cada três 

postos de trabalho serão substituídos por robôs. Correio Brasiliense, 27 de janeiro de 2017. 

Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/app/noticia/economia/2017/01/27/internas_ 

economia,568586/ate-2025-um-em-cada-tres-postos-de-trabalho-serao-substituidos-por-ro.shtml. 

Acesso em 11 de agosto de 2018.). Esse contexto de mudanças estruturais orienta novas relações de 

trabalho: “Uma reconfiguração do trabalho  ue articula a ampliação de grandes contingentes  ue se 

precarizam ou perdem o emprego e vivenciam novos modos de extração de sobretrabalho e da 
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mais-valia, conjuntamente com aqueles setores que atuam inseridos em ambientes de trabalho que 

fazem uso das chamadas tecnologias da informação e comunicação (TIC), dos trabalhadores e 

trabalhadoras em call center, telemarketing, supermercados, empresas de fast-food etc., o que 

denominamos como novo proletariado de serviços, que ganha papel de destaque nas lutas sociais e 

do trabalho no mundo contemporâneo. (Texto adaptado da FONTE: ANTUNES, Ricardo; PRAUN, 

Luci. A sociedade dos adoecimentos no trabalho. Serv. Soc. Soc., São Paulo, n. 123, p. 407-

427, Set. 2015. Disponível em: <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S010166 

282015000300407&lng =en&nrm=iso>. Acesso em 11 de agosto de 2018). Sobre os temas 

abordados nas citações anteriores e considerando a atuação em Psicologia do Trabalho e 

Organizacional, analise se as assertivas seguintes são verdadeiras (V) ou falsas (F): 

(  ) Os adoecimentos mentais decorrentes das novas relações de trabalho têm crescido 

exponencialmente e, entre eles, está a depressão que, segundo estimativas da Organização Mundial 

da Saúde, será o adoecimento mais incapacitante dos trabalhadores até 2020.  

(   ) A falta de trabalho, que pode ser decorrente do desemprego, traz impactos negativos à 

subjetividade e favorece a vulnerabilidade social, incorrendo em adoecimentos mentais. Entre as 

situações que o desemprego pode acarretar estão conflitos no relacionamento familiar e social, o 

isolamento social e o aumento do uso de álcool ou de outras drogas.  

(   ) A síndrome de Burnout, conforme a CID-11 (Internacional Statistical Classification of 

Diseases and Related Health Problems - 11th Revision), está associada aos problemas de emprego 

ou desemprego e se caracteriza por duas dimensões: sentimentos de esgotamento de energia e 

redução da eficácia profissional. 

(    ) Com o aumento da tecnologia e da automação industrial, os trabalhos considerados penosos, 

insalubres e perigosos (artigo 7
o
, inciso XXIII, da Constituição Federal do Brasil de1988) foram 

praticamente extintos das motivações de afastamento laboral.  

(    ) Diante do novo contexto, o home work tem sido uma alternativa que favorece a diminuição da 

pressão por produtividade e os casos de assédio moral no trabalho, os quais impactavam em muitos 

transtornos psicopatológicos, psicossomáticos e comportamentais.  

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V – V – F – F – F. 

B) F – V – V – F – V.  

C) F – F – V – V – F.  

D) V – F – F – V – V.   
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40. O envelhecimento da população brasileira ocorrerá de modo acelerado nos próximos anos, 

conforme apontam dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), em 

julho de 2018. Estima-se que, até 2060, o percentual de pessoas com mais de 65 anos passará dos 

atuais 9,2% para 25,5%, ou seja, 1 em cada 4 brasileiros será idoso. Para mais breve, o número de 

pessoas com mais de 65 anos alcançará 15% da população já em 2034 e 20% em 2046. (Texto 

adaptado da FONTE: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Projeção da População 

2018: número de habitantes do país deve parar de crescer em 2047. Estatísticas Sociais. 2018. 

Disponível em: https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de 

noticias/releases/21837-projecao-da-populacao-2018-numero-de-habitantes-do-pais-deve-parar-de-

crescer-em-2047. Acesso em 12 de agosto de 2018.). Acerca das temáticas relacionadas ao 

envelhecimento e à Psicologia, analise as assertivas seguintes: 

I. A visão reducionista do envelhecimento, enquanto um período puramente de declínios e 

prejuízos, contribuiu historicamente para a homogeneização da visão social sobre a população mais 

velha e inibiu, inclusive, avanços teóricos e práticos da Psicologia na área gerontológica. 

II. Alguns determinantes contextuais são entendidos como potenciais fontes para a promoção do 

envelhecimento saudável, tais como a tecnologia e as condições educacionais, urbanas, 

habitacionais, de trabalho e de assistência à saúde ade uadas ao longo da vida. 

III. Os profissionais da Psicologia podem participar da criação de estratégias de ampliação da rede 

de suporte social para as pessoas mais velhas. Entretanto, não podem articular tais estratégias com a 

participação do poder público, tendo em vista a limitação da legislação.  

IV. A síndrome demencial, descrita no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais 

(DSM-V) na categoria de transtornos neurocognitivos graves, com comprometimentos da 

autonomia e independência do idoso, é um dos adoecimentos mais recorrentes e de interesse da 

Psicologia.  

V. Mesmo considerando as projeções apresentadas em relação ao envelhecimento, a demanda pela 

atuação da Psicologia tende à estagnação ou à diminuição, pois já existe um grande número de 

especialistas em assistência aos acometidos por prejuízos cognitivos ou para orientação aos 

familiares/cuidadores. 

Sobre as assertivas anteriores, quais estão corretas? 

A) As assertivas I e II estão corretas. 

B) As assertivas I, II e IV estão corretas. 

C) As assertivas III, IV e V estão corretas. 

D) As assertivas III e V estão corretas. 

https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/agencia-sala-de-imprensa/2013-agencia-de

