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CARGO: PSICÓLOGO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Concurso Público: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 09h00min com término às 12h00min. A duração mínima para 

realização da prova é de 1h00min (uma) hora, com tempo máximo de 03h00 (três horas). A 

Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 05 (cinco) 

Informática 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 

Total de Questões 40 (quarenta) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1 - Desde 1º de janeiro de 2016, o novo acordo ortográfico é o único formato da língua reconhecido 

no Brasil. O acordo vigorou desde 2009, quando o trema da linguiça, o acento das europeias e o hífen 

do dia a dia desapareceram. Seu objetivo é unificar a nossa escrita e a das demais nações de língua 

portuguesa: Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe e 

Timor-Leste. Nesse sentido e de acordo com as normas ortográficas vigentes, assinale a alternativa 

na qual todos os vocábulos estão corretos: 

a) idéia / heroi  / heroico / micro-ondas / leem / reeditar 

b) ideia / heroi  / heroico / micro-ondas / leem / reeditar 

c) ideia / herói / heroico / micro-ondas / leem / reeditar 

d) ideia / herói  / heroico / microondas / leem / re-editar 

e) idéia / herói  / heroico / micro-ondas / lêem / re - editar 

2 - Temos respectivamente 8 letras e 7 fonemas, EXCETO  em: 

a) hipótese  

b) arranhar 

c) lâmpadas  

d) exemplos 

e) computar 

3 - As palavras, na ordem apresentada, que completam corretamente o sentido dos excertos abaixo 

encontram-se, respectivamente, na alternativa:  

 I. ____________ moral é a debilidade do cérebro. (Arthur Rimbaud)  

II.  ___________ livros escritos para evitar espaços vazios na estante. (Carlos Drummond de 

Andrade) 
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III. A mentira é o único _________________________do homem sobre todos os outros animais. 

(Fiódor Dostoiévski) 

IV. Ninguém pode ser sábio de ___________________________vazio. (George Eliot) 

V. Não há mentira pior do que uma verdade ________________________compreendida por 

aqueles que a ouvem. (Henry James) 

Fonte:http://www.revistabula.com/324-50-frases-classicas-de-escritores-celebres/. Acesso em 03/08/2017 

a) A - Há – privilégio – estômago - mal 

b) A - Há – previlégio – estomago - mal 

c) O - Há – privilégio – estomâgo - mau 

d) O - Há – previlégio – estômago - mal 

e) A - A – privilégio – estômago - mau 

4 - Considerando a ortografia e gramática em vigência, assinale a alternativa a qual apresenta uma 

assertiva falsa: 

a) as palavras vinagre, aguardente e planalto são formadas pelo processo de composição por 

aglutinação.  

b) o plural de segunda-feira é segundas-feiras. 

c) todas as palavras a seguir possuem dígrafos: marinheiro, corcunda, chave, telhado, chumbo. 

d) há dígrafos consonantais em: anterior, campestre, temperatura. 

e) alface é um substantivo feminino. 

5 - Analise o emprego das palavras em destaque e assinale o recurso linguístico utilizado para criar o 

humor. Esse recurso permite que o leitor ative conhecimentos  de mundos diferentes que resultarão 

em mundos textuais distintos e opostos em algum sentido.   

Papo de padres  

O padre de uma cidade perdida no meio do mato vai visitar o colega da paróquia vizinha: 
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 — Então, padre Luís? Como vão as coisas? Muito movimento?  

— Que nada! A mesma vida de sempre... Rosário, a pinga...  

Depois, grita em direção à cozinha:                                                             

— Rosário, traz essa pinga logo! 

a) Sinonímia 

b) Antonímia 

c) Paronímia 

d) Metafórico 

e) Homonímia 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

6 - Carlos gastou  para fazer um percurso entre duas cidades, imprimindo uma velocidade 

média de . Luís gastou  para fazer o mesmo percurso. A velocidade média 

desenvolvida por Luís foi de: 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  

7 - Maria fez uma aplicação de R$ 20 000,00 a juros simples de 1,4% ao mês durante 12 dias. O 

rendimento obtido no período foi de: (considere 1 mês com 30 dias). 

a) R$ 108,00  

b) R$ 102,50  

c) R$ 98,00  

d) R$ 112,00  

e) R$ 94,30  
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8 - A tabela abaixo mostra a altura dos atletas de uma equipe de futsal. 

 

FREQUÊNCIA ALTURA (em metros) 

2 1,65 

1 1,70 

4 1,75 

3 1,80 

2 1,86 

 

A média aritmética das alturas dos atletas é: 

a)   

b)   

c)   

d)   

e)   

9 - Em uma brincadeira de crianças Joel perguntou para a Sabrina: qual é a sua idade? Ela respondeu: 

minha idade é um terço da idade de minha mãe. Então Joel foi e perguntou para a mãe de Sabrina 

qual era sua idade e obteve a seguinte resposta: eu tenho 3 anos a menos que a idade do pai de 

Sabrina. Curioso para saber a idade de Sabrina, Joel perguntou ao pai dela qual era sua idade e ele 

respondeu: a minha idade mais a idade de minha esposa mais a idade de minha filha é igual a 80. Joel 

montou a equação e descobriu que a idade de Sabrina é de: 

a) 14 anos 

b) 13 anos 

c) 11 anos 

d) 15 anos 

e) 9 anos 
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10 - Um artesão dispõe de  de arame para fazer uma armação com formato de um ―esqueleto‖ 

de paralelepípedo conforme a figura. 

 

 

Este artesão quer que o comprimento tenha o triplo da altura e que a largura meça  a mais que a 

altura. Sabe-se que 5% do arame serão destinados aos nós nos vértices das arestas. As medidas do 

comprimento, largura e altura serão respectivamente: 

a)  

b)   

c)   

d)   

e)  

INFORMÁTICA 

11 - O que acontece com pressionamento das teclas SHIFT e ESC (SHIFT + ESC) quando utilizadas 

usando o Google Chrome: 

a) Abre o histórico de navegação 

b) Abre uma nova guia para digitar endereço para navegação  

c) Abre o gerenciador de tarefas do Chrome  

d) Abre a opção de localização do browser 

e) Abre as opções de impressão 

12 - Pishing (pescar), é um software mal intencionado (malware) que consiste em roubar/acessar 

dados pessoais, financeiros ou de cartão de crédito, entre outros, de computadores ou 

microcomputadores e disponibiliza-los através da rede ou internet. Qual das opções abaixo melhor 

caracteriza ou facilita a instalação de um Pishing em um microcomputador ou computador: 
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a) Abertura de sites falsos ou e-mails de origem duvidosa 

b) Acesso a ferramentas de busca 

c) Não atualização do sistema operacional 

d) Cópias de CDs ou DVDs não originais 

e) Uso de softwares ou sistemas bancários 

13 - Para que serve o sinal de subtração ao pesquisar no mecanismo de busca da Google a expressão:  

Brasil –economia  

a) classificar a pesquisa dos links pela expressão economia 

b) retornar links mais antigos relacionados a economia 

c) retornar links que possuam a palavra economia e não façam menção a palavra Brasil 

d) irá retornar um gráfico sobre o desempenho da bolsa ou economia no dia anterior ao da 

pesquisa no Brasil 

e) retornar links que possuam a palavra Brasil e não façam menção a palavra economia  

14 - Dentro as opções a seguir, qual melhor caracteriza a ação da BIOS após o computador ou 

microcomputador ser ligado: 

a) verificar apenas se a voltagem da fonte de alimentação esta correta 

b) verifica o funcionamento do disco rígido apenas 

c) verifica somente o funcionamento do microprocessador 

d) verifica os hardwares, relógio interno e inicializa o sistema operacional 

e) responsável armazenamento dos dados do computador 

15 - Qual das opções melhor caracteriza um software malicioso do tipo RANSOMWARE: 

a) lentidão no acesso aos dados e problemas na rede  

b) o sequestro e criptografia dos dados com pedido de resgate 
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c) perda de dados e a necessidade de reinstalação de softwares 

d) roubo de dados financeiros ou pessoais sem o usuário perceber 

e) necessidade de atualização do firmware dos equipamentos atingidos 

CONHECIMENTOS GERAIS 

16 - A Constituição Federal de 1988 teve o artigo 41 alterado pela Emenda Constitucional nº 19, de 

1998. A mesma prevê que os servidores públicos nomeados para cargo de provimento efetivo em 

virtude de concurso público adquirem estabilidade após um determinado período de tempo de efetivo 

exercício. Deste dispositivo, extrai-se que o servidor público estável só perderá o cargo diante de 

algumas situações, são elas:  

I. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 

II. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa; 

III. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, 

assegurada ampla defesa. 

É CORRETO afirmar que: 

a) As alternativas I e III estão corretas. 

b) Apenas I; II e III estão corretas. 

c) Apenas I está correta. 

d) Apenas II e III estão corretas. 

e) Apenas II está correta. 

17 - A União Europeia é uma união econômica e política de características únicas, formada por 

diversos países europeus. Num dos países elencados abaixo, em 2016, foi realizada uma votação para 

saber se a população de tal país deveria ou não permanecer na União Europeia. Em decisão histórica, 

que tem potencial para mudar o rumo da geopolítica mundial pelas próximas décadas, a população 

decidiu em referendo deixar a União Europeia. O nome do país que deixou a União Europeia é:  

a) Alemanha 

b) Austrália 
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c) Rússia 

d) Japão  

e) Reino Unido 

18 - Juiz, titular da 13ª Vara Criminal de Curitiba, no Paraná, ganhou notoriedade tanto nacional 

quanto internacional por comandar o julgamento em primeira instância dos crimes identificados na 

Operação conhecida como Lava Jato, deflagrada em março de 2014. Segundo o Ministério Público 

Federal, é o maior caso de corrupção e lavagem de dinheiro apurado no Brasil. 

a) Alexandre de Moraes  

b) Gilmar Mendes 

c) Joaquim Barbosa 

d) Sergio Moro 

e) Sergio Cabral 

19 - Donald Trump, contrariando pesquisas e previsões, vence Hillary Clinton e é eleito presidente 

dos Estados Unidos (EUA). Ele tornou-se o 45º presidente dos EUA eleito pelo partido:  

a) Partido Republicano 

b) Partido Cristão 

c) Partido Conservador 

d) Partido Democrata 

e) Partido Socialista 

20 - No Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Irani (Lei Complementar nº 030/2007), art. 

9º, temos a seguinte redação: ―A nomeação far-se-á‖: 

I. Em caráter efetivo, quando se tratar de cargo constante do Quadro Permanente de Pessoal, 

aprovado em prévio concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e 

a complexidade do cargo;  

II. Em comissão, para cargos em comissão, assim declarados em Lei, de livre nomeação e 

exoneração; 
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III. Em funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, 

nos termos da legislação que as instituem. 

As assertivas CORRETAS são:  

a) Apenas as alternativas II e III. 

b) Apenas as alternativas I e III. 

c) As alternativas I; II e III. 

d) Apenas a alternativa II. 

e) Apenas a alternativa I. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

PSICÓLOGO 

21 - Segundo Jaspers, ―as ideias de delirantes ou delírio são juízos patologicamente falseados‖. 

Deste modo, o delírio é um erro do ajuizar, que tem origem na doença mental. Sua base é mórbida, é 

motivado por fatores patológicos. Neste sentido, conforme Kendler e colaboradores (1983), 

propuseram uma série de vetores da atividade delirante, que seriam indicadores da gravidade do 

delírio. São eles: 

a) Convicção, Extensão, Bizarrice, Desorganização, Componentes psicóticos, Resposta afetiva 

e Comportamento desviante; 

b) Convicção, Extensão, Bizarrice, Desorganização, Pressão, Resposta afetiva e 

Comportamento desviante; 

c) Convicção, Extensão, Componentes Psicóticos, Componentes neuróticos, Pressão, Resposta 

afetiva e Comportamento desviante; 

d) Convicção, Extensão, Componentes Psicóticos, Desorganização, Pressão, Resposta afetiva e 

Comportamento desviante; 

e) Convicção, Extensão, Componentes neuróticos, Desorganização, Pressão, Resposta afetiva e 

Comportamento desviante. 

22 - Os transtornos do neurodesenvolvimento são um grupo de condições com 

início no período do desenvolvimento. Os transtornos tipicamente se manifestam em geral antes da 

criança ingressar na escola. Neste sentido, é correto afirmar que a edição mais recente do Manual 

Diagnóstico e Estatístico DSM V (2015), abarca na Seção dos Transtornos do Neurodesenvolvimento 

as seguintes patologias: 
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a) Deficiências Intelectuais: Deficiência Intelectual (Transtorno do Desenvolvimento 

Intelectual), Atraso Global do Desenvolvimento e Deficiência Intelectual (Transtorno do 

Desenvolvimento Intelectual) Não especificada; Transtornos da Comunicação: Transtorno da 

Linguagem, Transtorno da Fala, Transtorno da Fluência com início na infância (Gagueira), 

Transtorno da Comunicação Social (Pragmática) e Transtorno da Comunicação Não 

Especificado; Transtorno do Espectro Autista: Transtorno do Espectro Autista; Transtorno de 

Déficit de Atenção/Hiperatividade: Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, Outro 

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade Especificado e Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade Não Especificado; Transtorno Específico da Aprendizagem: 

Transtorno Específico da Aprendizagem; 

 

b) Deficiências Intelectuais: Deficiência Intelectual (Transtorno do Desenvolvimento 

Intelectual), Atraso Global do Desenvolvimento e Deficiência Intelectual (Transtorno do 

Desenvolvimento Intelectual) Não especificada; Transtornos da Comunicação: Transtorno da 

Linguagem, Transtorno da Fala, Transtorno da Fluência com início na infância (Gagueira), 

Transtorno da Comunicação Social (Pragmática) e Transtorno da Comunicação Não 

Especificado; Transtorno do Espectro Autista: Transtorno do Espectro Autista; Transtorno de 

Déficit de Atenção/Hiperatividade: Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, Outro 

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade Especificado e Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade Não Especificado; Transtorno Específico da Aprendizagem: 

Transtorno Específico da Aprendizagem; Transtornos Psicóticos: Esquizofrenia, Transtorno 

Delirante. 

 

c) Deficiências Intelectuais: Deficiência Intelectual (Transtorno do Desenvolvimento 

Intelectual), Atraso Global do Desenvolvimento e Deficiência Intelectual (Transtorno do 

Desenvolvimento Intelectual) Não especificada; Transtorno do Espectro Autista: Transtorno do 

Espectro Autista; Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade: Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade, Outro Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade Especificado e 

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade Não Especificado; Transtorno Específico da 

Aprendizagem: Transtorno Específico da Aprendizagem; Transtornos Motores: Transtorno do 

Desenvolvimento da Coordenação, Transtorno do Movimento Esteriotipado e Transtornos de 
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Tique, incluindo o Especificado e Não Especificado. Transtornos Psicóticos: Esquizofrenia, 

Transtorno Delirante. 

 

d) Deficiências Intelectuais: Deficiência Intelectual (Transtorno do Desenvolvimento 

Intelectual), Atraso Global do Desenvolvimento e Deficiência Intelectual (Transtorno do 

Desenvolvimento Intelectual) Não especificada; Transtorno do Espectro Autista: Transtorno do 

Espectro Autista; Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade: Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade, Outro Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade Especificado e 

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade Não Especificado; Transtornos Motores: 

Transtorno do Desenvolvimento da Coordenação, Transtorno do Movimento Esteriotipado e 

Transtornos de Tique, incluindo o Especificado e Não Especificado. Transtornos Psicóticos: 

Esquizofrenia, Transtorno Delirante. 

 

e) Deficiências Intelectuais: Deficiência Intelectual (Transtorno do Desenvolvimento 

Intelectual), Atraso Global do Desenvolvimento e Deficiência Intelectual (Transtorno do 

Desenvolvimento Intelectual) Não especificada; Transtornos da Comunicação: Transtorno da 

Linguagem, Transtorno da Fala, Transtorno da Fluência com início na infância (Gagueira), 

Transtorno da Comunicação Social (Pragmática) e Transtorno da Comunicação Não 

Especificado; Transtorno do Espectro Autista: Transtorno do Espectro Autista; Transtorno de 

Déficit de Atenção/Hiperatividade: Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade, Outro 

Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade Especificado e Transtorno de Déficit de 

Atenção/Hiperatividade Não Especificado; Transtorno Específico da Aprendizagem: 

Transtorno Específico da Aprendizagem; Transtornos Motores: Transtorno do 

Desenvolvimento da Coordenação, Transtorno do Movimento Esteriotipado e Transtornos de 

Tique, incluindo o Especificado e Não Especificado. 

 

23 - Segundo a Resolução n. 007/2003, do Conselho Federal de Psicologia (CFP), que institui o 

Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo, decorrente da avaliação 

psicológica, adverte no artigo 3º e parágrafo único que: “Toda e qualquer comunicação por escrito 

decorrente de avaliação psicológica deverá seguir as diretrizes descritas neste manual. A não 

observância da presente norma constitui falta ético-disciplinar, passível de capitulação nos 
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dispositivos referentes ao exercício profissional do Código de Ética Profissional do Psicólogo, sem 

prejuízo de outros que possam ser arguidos” (CFP, 2003, p.11). 

Neste sentido institui-se como Modalidades de Documentos: 

a) Declaração e Atestado Psicológico (estes não são decorrentes de avaliação Psicológica); 

Parecer Psicológico; Relatório/Laudo Psicológico; 

b) Atestado Psicológico e Parecer Psicológico (estes não são decorrentes de avaliação 

Psicológica); Declaração; Relatório/Laudo Psicológico; 

c) Declaração e Parecer Psicológico (estes não são decorrentes de avaliação Psicológica); 

Atestado Psicológico; Relatório/Laudo Psicológico; 

d) Declaração e Parecer Psicológico; Atestado Psicológico; Relatório/Laudo Psicológico (todos 

são decorrentes de avaliação psicológica); 

e) Declaração e Parecer Psicológico; Atestado Psicológico; Relatório/Laudo Psicológico (todos 

não são decorrentes de avaliação psicológica); 

 

24 - A American Psychological Association (APA) elaborou, em 2004, um conjunto de 

recomendações para os psicólogos adequarem sua assistência à população mais velha. 

Em 2013, diretrizes revisadas foram adotadas pela APA (2014), Em relação aos complementos que 

incentivam os psicólogos podemos citar alguns deles:  

a) Familiarizarem-se sobre os aspectos biológicos e de saúde do envelhecimento; as pesquisas 

são irrelevantes nesta faixa etária; entenderem a importância da interface com outras 

disciplinas por meio de referências e/ou trabalhos em equipes colaborativas, dentre outros; 

b) Os aspectos biológicos inexistem em saúde do envelhecimento; buscarem evidências de 

pesquisas atuais que mostrem a eficácia de métodos de intervenção para esta faixa etária; 

entenderem a importância da interface com outras disciplinas por meio de referências e/ou 

trabalhos em equipes colaborativas, dentre outros; 

c) Familiarizarem-se sobre os aspectos biológicos e de saúde do envelhecimento; buscarem 

evidências de pesquisas atuais que mostrem a eficácia de métodos de intervenção para esta 

faixa etária; entenderem que somente a psicologia se responsabilizará por práticas nesta 

área, dentre outros; 

d) Familiarizarem-se sobre os aspectos biológicos e de saúde do envelhecimento; buscarem 

evidências de pesquisas atuais que mostrem a eficácia de métodos de intervenção para esta 
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faixa etária; entenderem a importância da interface com outras disciplinas por meio de 

referências e/ou trabalhos em equipes colaborativas, dentre outros; 

e) Os aspectos biológicos inexistem em saúde do envelhecimento; buscarem evidências de 

pesquisas atuais que mostrem a eficácia de métodos de intervenção para esta faixa etária; 

entenderem que somente a psicologia se responsabilizará por práticas nesta área, dentre 

outros.  

 

25 - Segundo a Resolução n. 007/2003, do Conselho Federal de Psicologia (CFP), todo documento 

deve ser subsidiado em dados colhidos e analisados, à luz de um instrumental técnico (entrevistas, 

dinâmicas, testes psicológicos, observação, exame psíquico, intervenção verbal), consubstanciado em 

referencial técnico-filosófico e científico adotado pelo psicólogo. No caso do Relatório Psicológico, 

este deve conter no mínimo 5 (cinco) itens. São eles: 

a) Identificação; Exposição de Motivos; Procedimento; Análise e Conclusão; 

b) Identificação; Finalidade do Documento; Procedimento; Análise e Conclusão; 

c) Identificação; Procedimento; Análise; Diagnóstico e Conclusão; 

d) Identificação; Descrição da Demanda; Análise; Diagnóstico e Conclusão. 

e) Identificação; Descrição da Demanda; Procedimento; Análise e Conclusão; 

 

26 - A Semiologia Psicológica da aprendizagem normal baseia-se na premissa de que o 

desenvolvimento psicológico se constrói a partir de 3 (três) grandes fatores. São eles: 

a) Fatores Biológicos e Genéticos; Fatores Subjetivos e Fatores Ambientais; 

b) Fatores Biológicos e Genéticos; Fatores Orgânicos e Fatores Ambientais; 

c) Fatores Biológicos e Genéticos; Fatores Orgânicos e Fatores Sociais; 

d) Fatores Subjetivos; Fatores Orgânicos e Fatores Ambientais; 

e) Fatores Subjetivos; Fatores Orgânicos e Fatores Sociais. 

 

27 - Na Avaliação Psicológica, utiliza-se de instrumentos psicométricos e projetivos / expressivos, 

que são os testes neuropsicológicos e psicológicos, cuja aplicação e levantamento obedecem a dados 

normativos. O processo avaliativo inicia-se com a entrevista de anamnese e posteriormente utiliza-se 

os testes psicológicos e instrumentos necessários para avaliação. Neste sentido, assinale a alternativa 

correta em relação aos testes psicológicos neuropsicológicos disponíveis e mais utilizados 

atualmente, de acordo com Kaefer (2016): 
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a) Testes para avaliação intelectual ou de funções cognitivas: WISC IV, WAIS III e Wisconsin 

de Classificação de Cartas; Testes grafomotores: Teste Gestáltico Visomotor de Bender, 

Desenho da Figura Humana e Figura Complexa de Rey; Testes de Personalidade: Teste de 

Rorschach, de 1931, Testes de Apercepção Temática – TAT, CAT – A e CAT – H. 

b) Testes para avaliação intelectual ou de funções cognitivas: WISC IV, WAIS III e Wisconsin 

de Classificação de Cartas; Testes grafomotores: Teste Gestáltico Visomotor de Bender, 

Desenho da Figura Humana e Figura Complexa de Rey; Testes de Personalidade: Teste de 

Rorschach, de 1931, Testes de Apercepção Temática – TAT, CAT – A e CAT – H, 

Pirâmides Coloridas de Pfister. 

c) Testes para avaliação intelectual ou de funções cognitivas: WISC IV e WAIS III; Testes 

grafomotores: Teste Gestáltico Visomotor de Bender, Desenho da Figura Humana e Figura 

Complexa de Rey; Testes de Personalidade: Teste de Rorschach, de 1931, Testes de 

Apercepção Temática – TAT, CAT – A e CAT – H, Pirâmides Coloridas de Pfister.  

d) Testes para avaliação intelectual ou de funções cognitivas: WISC IV e WAIS III; Testes 

grafomotores: Teste Gestáltico Visomotor de Bender, Desenho da Figura Humana e Figura 

Complexa de Rey; Testes de Personalidade: Teste de Rorschach, de 1931, Testes de 

Apercepção Temática – TAT, CAT – A e CAT – H. 

e) Testes para avaliação intelectual ou de funções cognitivas: WISC IV e WAIS III; Testes 

grafomotores: Teste Gestáltico Visomotor de Bender, Desenho da Figura Humana, Figura 

Complexa de Rey, Wisconsin de Classificação de Cartas; Testes de Personalidade: Teste de 

Rorschach, de 1931, Testes de Apercepção Temática – TAT, CAT – A e CAT – H, 

Pirâmides Coloridas de Pfister. 

 

28 - Em relação ao manejo das crianças com dificuldade de aprendizagem, infere-se a necessidade de 

uma avaliação e acompanhamento multiprofissional em função de que elas suportam múltiplos 

enfoques, e, consequentemente, múltiplos atendimentos. É entendido no momento em que pode ser 

necessário agir sob as dificuldades predominantes em cada caso. Analise as proposições e assinale a 

alternativa correta de acordo com o enfoque e os profissionais inseridos no contexto. 

a) Sensitivo-Sensoriais – atendidas pelo fonoaudiólogo, médico otorrinolaringologista, 

oftalmologista e pelo fisioterapeuta; Perceptomotoras – atendidas pelo psicopedagogo, 

psicomotricista e pelo terapeuta ocupacional; Motoras – atendidas pelo fisioterapeuta, 

psicomotricista, pelo terapeuta ocupacional e pelo médico ortopedista; Emocionais – 
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atendidas pelo psicólogo e psiquiatra; Sociais – atendidas pelo assistente social, que procura 

entre os órgãos governamentais a possibilidade de apoio a família.  

b) Sensitivo-Sensoriais – atendidas pelo fonoaudiólogo, otorrinolaringologista e pelo 

oftalmologista; Perceptomotoras – atendidas pelo psicopedagogo, psicomotricista e pelo 

terapeuta ocupacional; Motoras – atendidas pelo fisioterapeuta, psicomotricista, pelo terapeuta 

ocupacional e pelo ortopedista; Emocionais – atendidas pelo psicólogo e psiquiatra; Sociais – 

atendidas pelo assistente social, que procura entre os órgãos governamentais a possibilidade 

de apoio a família.  

c) Sensitivo-Sensoriais – atendidas pelo fonoaudiólogo, otorrinolaringologista e pelo 

oftalmologista; Perceptomotoras – atendidas pelo psicopedagogo, psicomotricista e pelo 

terapeuta ocupacional; Motoras – atendidas pelo fisioterapeuta, psicomotricista e pelo 

terapeuta ocupacional; Emocionais – atendidas pelo psicólogo e psiquiatra; Sociais – 

atendidas pelo assistente social, que procura entre os órgãos governamentais a possibilidade 

de apoio a família.  

d) Sensitivo-Sensoriais – atendidas pelo fonoaudiólogo, otorrinolaringologista, pelo 

oftalmologista e pelo psicomotricista; Perceptomotoras – atendidas pelo psicopedagogo, 

psicomotricista e pelo terapeuta ocupacional; Motoras – atendidas pelo fisioterapeuta, 

psicomotricista e pelo terapeuta ocupacional; Emocionais – atendidas pelo psicólogo e 

psiquiatra; Sociais – atendidas pelo assistente social, que procura entre os órgãos 

governamentais a possibilidade de apoio a família.  

e) Sensitivo-Sensoriais – atendidas pelo fonoaudiólogo, otorrinolaringologista e pelo 

oftalmologista; Perceptomotoras – atendidas pelo psicopedagogo, psicomotricista e pelo 

terapeuta ocupacional; Motoras – atendidas pelo fisioterapeuta, médico ortopedista e pelo 

terapeuta ocupacional; Emocionais – atendidas pelo psicólogo e psiquiatra; Sociais – 

atendidas pelo assistente social, que procura entre os órgãos governamentais a possibilidade 

de apoio a família.  

 

29 - De acordo com Ohlweiler (2016), em um processo neuropsicológico do ato de aprender, 

algumas características tornam-se essenciais para que o ato ocorra. Analise as proposições e assinale 

a alternativa correta: 

a) São elas: Sensopercepção, Memória e as Funções Executivas; 

b) São elas: Atenção, Sensopercepção e as Funções Executivas; 
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c) São elas: Percepção, Memória e a Sensopercepção; 

d) São elas: Percepção, Memória e as Funções Executivas. 

e) São elas: Atenção, Memória e as Funções Executivas; 

 

 

30 - De acordo com Soifer, a luz da psicanálise, a saúde na criança e no adolescente depende do: 

“(...) grau de organização psíquica, de desenvolvimento libidinal e de aptidões psicofísicas 

adequados à sua idade cronológica”, ou seja, o ego da criança teve de assimilar as aprendizagens 

pertinentes à sua idade cronológica, pertinente a capacidade psicomotora, inteligência esperada, a 

afetividade e o respectivo grau de resolução da simbiose. Considerando este entendimento, assinale a 

alternativa correta em relação ao desenvolvimento adequado a partir da segunda infância:  

a) Na segunda infância: deve ocorrer um nível de socialização, capacidade para o esporte, artes 

(de acordo com a idade); Na puberdade e na adolescência: normalidade dos estudos, destreza 

em geral e inserção social e na Juventude: boa inserção no trabalho, estudos, adequação nas 

relações sentimentais. 

b) Na segunda infância: a socialização ainda não é percebida; Na puberdade e na adolescência: 

normalidade dos estudos, destreza em geral e inserção social e na Juventude: boa inserção no 

trabalho, estudos, adequação nas relações sentimentais. 

c) Na segunda infância: deve ocorrer um nível de socialização, porém é normal que as crianças 

nesta faixa etária demonstrem seus sentimentos por meio do corpo, por exemplo mordendo; 

Na puberdade e na adolescência: normalidade dos estudos, destreza em geral e inserção social 

e na Juventude: boa inserção no trabalho, estudos, adequação nas relações sentimentais. 

d) Na segunda infância: deve ocorrer um nível de socialização, capacidade para o esporte, artes 

(de acordo com a idade); Na puberdade e na adolescência: deve ocorrer a reedição de 

conflitos infantis, por exemplo o Complexo de Édipo, e nesta fase o adolescente sempre 

enfrentará prejuízos sociais e afetivos e na Juventude: boa inserção no trabalho, estudos, 

adequação nas relações sentimentais. 

e) Na segunda infância: a socialização ainda não é percebida; Na puberdade e na adolescência: 

deve ocorrer a reedição de conflitos infantis, por exemplo o Complexo de Édipo, e nesta fase 

o adolescente sempre enfrentará prejuízos sociais e afetivos e na Juventude: boa inserção no 

trabalho, estudos, adequação nas relações sentimentais. 
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31 - Ao observar crianças de 4 anos conversando entre elas, verifica-se que cada uma pode emprestar 

definições diferentes às mesmas palavras, e que não procuram avaliar essa diferença. Verifica-se a 

mesma coisa no jogo de regras: cada uma segue as suas próprias, sem parecer sentir necessidade de 

regular as diferentes condutas a partir de uma referência única. Piaget, define esta fase como: 

a) Fase Operatória; 

b) Fase Pré Operatória; 

c) Fase Operatória Formal; 

d) Fase Pós Operatória; 

e) Fase da Alfabetização. 

 

32 - Observa-se a notória complexidade do cuidado em saúde mental, uma vez que, em muitos casos 

são necessários tratamentos poli- medicamentosos, suporte terapêutico e ocupacional de longo prazo. 

Nesse sentido o processo de assistência destes pacientes deve ser otimizado visando à reabilitação e 

interação psicossocial. No Brasil, algumas das propostas da Política Nacional de Saúde Mental, 

apoiada na lei 10.216/02, centram-se na qualificação, expansão e fortalecimento da rede extra-

hospitalar de serviços com assistência humanizada, das quais pode-se citar: 

a) Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) e Unidades Psiquiátricas em Hospitais Gerais 

(UPHG); inclusão das ações da saúde mental na atenção básica e a reinserção social de 

pacientes longamente institucionalizados na família e na comunidade, além da Reabilitação 

Psicossocial; 

b) Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), e Unidades Psiquiátricas em Hospitais Gerais 

(UPHG); inclusão das ações da saúde mental na atenção básica e a reinserção social de 

pacientes longamente institucionalizados na família e na comunidade, além da Reabilitação 

Psicossocial; 

c) Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) e 

Unidades Psiquiátricas em Hospitais Gerais (UPHG); inclusão das ações da saúde mental na 

atenção básica e a reinserção social de pacientes longamente institucionalizados na família e 

na comunidade, além da Reabilitação Psicossocial 

d) Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) e 

Unidades Psiquiátricas em Hospitais Gerais (UPHG);  

e) Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs), 

também inclusão das ações da saúde mental na atenção básica e a reinserção social de 
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pacientes longamente institucionalizados na família e na comunidade, além da Reabilitação 

Psicossocial 

 

33 - A Política Nacional de Saúde Mental, apoiada na lei 10.216/02, busca consolidar um modelo de 

atenção à saúde mental aberto e de base comunitária. Isto é, que garante a livre circulação das 

pessoas com transtornos mentais pelos serviços, comunidade e cidade. Considerando os CAPS 

existentes, em relação a quantidade de habitantes é correto afirmar que: 

a) CAPS I – Serviço de atenção a saúde mental em municípios com população: 70 mil a 

200 mil habitantes. CAPS II – Serviço de atenção a saúde mental em municípios com 

população: de 20 mil até 70 mil habitantes. CAPS III – Serviço de atenção a saúde 

mental em municípios com população: 200 mil habitantes. CAPS ad – serviço 

especializado para adultos. (de 70 mil a 200 mil habitantes). CAPS i - serviço 

especializado para crianças, adolescentes e jovens (até 25 anos). Acima de 200 mil 

habitantes.  

  

b) CAPS I – Serviço de atenção a saúde mental em municípios com população: de 20 mil 

até 70 mil habitantes. CAPS II – Serviço de atenção a saúde mental em municípios com 

população: 70 mil a 200 mil habitantes. CAPS III – Serviço de atenção a saúde mental 

em municípios com população: 200 mil habitantes. CAPS ad – serviço especializado 

para usuários de álcool e drogas. (de 70 mil a 200 mil habitantes). CAPS i - serviço 

especializado para idosos (a partir de 60 anos). Acima de 200 mil habitantes.   

 

c) CAPS I – Serviço de atenção a saúde mental em municípios com população: de 20 mil 

até 70 mil habitantes. CAPS II – Serviço de atenção a saúde mental em municípios com 

população: 70 mil a 200 mil habitantes. CAPS III – Serviço de atenção a saúde mental 

em municípios com população: 200 mil habitantes. CAPS ad – serviço especializado 

para adultos. (de 70 mil a 200 mil habitantes). CAPS i - serviço especializado para 

crianças, adolescentes e jovens (até 25 anos). Acima de 200 mil habitantes.  

  

d) CAPS I – Serviço de atenção a saúde mental em municípios com população: de 20 mil 

até 70 mil habitantes. CAPS II – Serviço de atenção a saúde mental em municípios com 

população: 70 mil a 200 mil habitantes. CAPS III – Serviço de atenção a saúde mental 
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em municípios com população: 200 mil habitantes. CAPS ad – serviço especializado 

para usuários de álcool e drogas. (de 70 mil a 200 mil habitantes). CAPS i - serviço 

especializado para crianças, adolescentes e jovens (até 25 anos). Acima de 200 mil 

habitantes.  

 

e) CAPS I – Serviço de atenção a saúde mental em municípios com população: de 20 mil 

até 70 mil habitantes. CAPS II – Serviço de atenção a saúde mental em municípios com 

população: 70 mil a 200 mil habitantes. CAPS III – Serviço de atenção a saúde mental em 

municípios com população: 200 mil habitantes. CAPS ad – serviço especializado para 

adultos. (de 70 mil a 200 mil habitantes). CAPS i - serviço especializado idosos (a partir 

de 60 anos). Acima de 200 mil habitantes.   

 

34 - Os Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF) foram criados pelo Ministério da Saúde em 

2008 com o objetivo de apoiar a consolidação da Atenção Básica no Brasil, ampliando as ofertas de 

saúde na rede de serviços, assim como a resolutividade, a abrangência e o alvo das ações.  

Atualmente regulamentados pela Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 2011, configuram-se como 

equipes multiprofissionais que atuam de forma integrada com as equipes de Saúde da Família (ESF), 

as equipes de atenção básica para populações específicas (consultórios na rua, equipes ribeirinhas e 

fluviais) e com o Programa Academia da Saúde. Em relação ao objetivo dos NASF, é correto 

afirmar: 

a) Esta atuação integrada permite realizar discussões de casos clínicos, possibilita o 

atendimento compartilhado entre profissionais tanto na Unidade de Saúde como nas visitas 

domiciliares, incluindo o apoio e suporte integral dos CAPS; permite a construção conjunta de 

projetos terapêuticos de forma que amplia e qualifica as intervenções no território e na saúde 

de grupos populacionais. Essas ações de saúde também podem ser intersetoriais, com foco 

prioritário nas ações de prevenção e promoção da saúde.  

 

b) Esta atuação integrada permite realizar discussões de casos clínicos, possibilita o 

atendimento compartilhado entre profissionais tanto na Unidade de Saúde como nas visitas 

domiciliares, permite a construção conjunta de projetos terapêuticos de forma que amplia e 

qualifica as intervenções no território e na saúde de grupos populacionais. Essas ações de 

http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt2488_21_10_2011.html
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saúde também podem ser intersetoriais, com foco prioritário nas ações de prevenção e 

promoção da saúde. 

  

c) Esta atuação integrada permite realizar discussões de casos clínicos, possibilita o 

atendimento compartilhado entre profissionais tanto na Unidade de Saúde como nas visitas 

domiciliares, permite a construção conjunta de projetos terapêuticos de forma que amplia e 

qualifica as intervenções no território e na saúde de grupos populacionais. Essas ações de 

saúde também podem ser intersetoriais, com foco prioritário nas ações relacionadas a grupo 

terapêuticos.  

 

d) Esta atuação integrada permite realizar discussões de casos clínicos, possibilita o 

atendimento compartilhado entre profissionais tanto na Unidade de Saúde como nas visitas 

domiciliares, incluindo o apoio e suporte integral dos CAPS; permite a construção conjunta de 

projetos terapêuticos de forma que amplia e qualifica as intervenções no território e na saúde 

de grupos populacionais. Essas ações de saúde também podem ser intersetoriais, com foco 

prioritário nas ações relacionadas a grupo terapêuticos.  

 

e) Esta atuação integrada permite realizar discussões de casos clínicos, possibilita o 

atendimento compartilhado entre profissionais tanto na Unidade de Saúde como nas visitas 

domiciliares, incluindo o apoio e suporte integral dos CAPS e dos CRAS; permite a 

construção conjunta de projetos terapêuticos de forma que amplia e qualifica as intervenções 

no território e na saúde de grupos populacionais. Essas ações de saúde também podem ser 

intersetoriais, com foco prioritário nas ações de prevenção e promoção da saúde.  

 

35 - A Atenção Básica caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 

coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o 

tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde com o objetivo de 

desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de saúde e autonomia das pessoas e nos 

determinantes e condicionantes de saúde das coletividades. Neste sentido, a atenção básica considera 

o sujeito em sua singularidade e inserção sociocultural, buscando produzir a atenção integral. É 

correto afirmar que os fundamento e diretrizes são: 
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a) I - 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 nos determinantes da saúde das coletividades que 

constituem aquele território, sempre em consonância com o princípio da equidade; II - Ser 

resolutiva: identificar riscos, necessidades e demandas de saúde, 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 sanitária; III - Adscrever os 

usuários e desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a 

população adscrita, garantindo a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do 

cuidado. IV - Coordenar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integrando as 

ações programáticas e demanda espontânea; articulando as ações de promoção à saúde, 

prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação e manejo das diversas 

tecnologias de cuidado e de gestão necessárias a estes fins e à ampliação da autonomia dos 

usuários e coletividades; trabalhando de forma multiprofissional, interdisciplinar e em 

equipe; realizando a gestão do cuidado integral do usuário e coordenando-o no conjunto da 

rede de atenção. 

 

b) I - 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 nos determinantes da saúde das coletividades que 

constituem aquele território, sempre em consonância com o princípio da equidade; II - 

Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, 

caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo 

os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas 

necessidades de saúde. III - Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e 

responsabilização entre as equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das 

ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. IV - Coordenar a integralidade em seus 

vários aspectos, a saber: integrando as ações programáticas e demanda espontânea; 

articulando as ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, 

tratamento e reabilitação e manejo das diversas tecnologias de cuidado e de gestão 

necessárias a estes fins e à ampliação da autonomia dos usuários e coletividades; 
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trabalhando de forma multiprofissional, interdisciplinar e em equipe; realizando a gestão do 

cuidado integral do usuário e coordenando-o no conjunto da rede de atenção. 

 

c) I - Ser base: ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de 

descentralização e capilaridade, cuja participação no cuidado se faz sempre necessária; II - 

Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, 

caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo 

os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas 

necessidades de saúde. III - Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e 

responsabilização entre as equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das 

ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. IV - Coordenar a integralidade em seus 

vários aspectos, a saber: integrando as ações programáticas e demanda espontânea; 

articulando as ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, vigilância à saúde, 

tratamento e reabilitação e manejo das diversas tecnologias de cuidado e de gestão 

necessárias a estes fins e à ampliação da autonomia dos usuários e coletividades; 

trabalhando de forma multiprofissional, interdisciplinar e em equipe; realizando a gestão do 

cuidado integral do usuário e coordenando-o no conjunto da rede de atenção. 

 

d) I - 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 nos determinantes da saúde das coletividades que 

constituem aquele território, sempre em consonância com o princípio da equidade; II - 

Possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, 

caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo 

os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas 

necessidades de saúde. III - Adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e 

responsabilização entre as equipes e a população adscrita, garantindo a continuidade das 

ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. IV - Ser base: ser a modalidade de atenção 

e de serviço de saúde com o mais elevado grau de descentralização e capilaridade, cuja 

participação no cuidado se faz sempre necessária;  
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e) I - 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 nos determinantes da saúde das coletividades que constituem 

aquele território, sempre em consonância com o princípio da equidade; II - Possibilitar o 

acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados 

como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, acolhendo os usuários e 

promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas necessidades de saúde. 

III - Ser base: ser a modalidade de atenção e de serviço de saúde com o mais elevado grau de 

descentralização e capilaridade, cuja participação no cuidado se faz sempre necessária; IV - 

Coordenar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integrando as ações programáticas 

e demanda espontânea; articulando as ações de promoção à saúde, prevenção de agravos, 

vigilância à saúde, tratamento e reabilitação e manejo das diversas tecnologias de cuidado e 

de gestão necessárias a estes fins e à ampliação da autonomia dos usuários e coletividades; 

trabalhando de forma multiprofissional, interdisciplinar e em equipe; realizando a gestão do 

cuidado integral do usuário e coordenando-o no conjunto da rede de atenção. 

 

36 - De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Capítulo II ―Do Direito a Liberdade, 

ao Respeito e à Dignidade‖, Art. 18-B. (Artigo acrescido pela Lei nº 13.010, de 26-6-2014) refere: Os 

pais, os integrantes da família ampliada, os responsáveis, os agentes públicos executores de medidas 

socioeducativas ou qualquer pessoa encarregada de cuidar de crianças e de adolescentes, tratá-los, 

educá-los ou protegê-los que utilizarem castigo físico ou tratamento cruel ou degradante como 

formas de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto estarão sujeitos, sem prejuízo 

de outras sanções cabíveis, às seguintes medidas, que serão aplicadas de acordo com a gravidade do 

caso: 

a) I – encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família; II – 

encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; III – encaminhamento a 

internação psiquiátrica; IV – obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado; 

V – advertência. Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo 

conselho tutelar, sem prejuízo de outras providências legais. 

 

b) I – encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família; II – 

encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; III – encaminhamento a cursos ou 
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programas de orientação; IV – obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado; 

V – encaminhamento a internação psiquiátrica. Parágrafo único. As medidas previstas neste 

artigo serão aplicadas pelo conselho tutelar, sem prejuízo de outras providências legais. 

 

c) I – encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família; II – 

encaminhamento a internação psiquiátrica; III – encaminhamento a cursos ou programas de 

orientação; IV – obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado; V – 

advertência. Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo conselho 

tutelar, sem prejuízo de outras providências legais. 

 

d) I – encaminhamento a programa oficial ou comunitário de proteção à família; II – 

encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; III – encaminhamento a cursos ou 

programas de orientação; IV – obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado; 

V – advertência. Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo 

conselho tutelar, sem prejuízo de outras providências legais. 

 

e) I – encaminhamento a Estratégia Saúde da Família (ESF) de seu bairro; II – 

encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico; III – encaminhamento a cursos ou 

programas de orientação; IV – obrigação de encaminhar a criança a tratamento especializado;  

V – advertência. Parágrafo único. As medidas previstas neste artigo serão aplicadas pelo 

conselho tutelar, sem prejuízo de outras providências legais. 

 

37 - De acordo com o Estatuto do Idoso, Capítulo IV ―Do Direito a Saúde‖, Art. 15. Refere: É 

assegurada a atenção integral à saúde do idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde - SUS, 

garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em conjunto articulado e contínuo 12 das ações e 

serviços, para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, incluindo a atenção 

especial às doenças que afetam preferencialmente os idosos. Neste sentido, o § 1.ºnos traz: “A 

prevenção e a manutenção da saúde do idoso serão efetivadas por meio de:” 

Analise as proposições a seguir referente as maneiras de efetivação da prevenção e  

manutenção da saúde do idoso. 

a) I - cadastramento da população idosa em base territorial; II - atendimento geriátrico e 

gerontológico em ambulatórios; III - unidades gerais de referência, com pessoal 
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especializado na área de geriatria; IV - atendimento domiciliar, incluindo a internação, para 

a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para 

idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e 

eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural; V - reabilitação 

orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas decorrentes do agravo da 

saúde. 

 

b) I - cadastramento da população idosa em base territorial; II - atendimento geriátrico e 

gerontológico em ambulatórios; III - unidades gerais de referência, com pessoal 

especializado na área de geriatria; IV - atendimento domiciliar, incluindo a internação, para 

a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para 

idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e 

eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural; V - reabilitação 

orientada pela clínica geral, para redução das sequelas decorrentes do agravo da saúde. 

 

c) I - cadastramento da população idosa em base territorial; II - atendimento geriátrico e 

gerontológico em ambulatórios; III - unidades geriátricas de referência, com pessoal 

especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social; IV - atendimento domiciliar, 

incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se 

locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, 

filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos 

meios urbano e rural; V - reabilitação orientada pela geriatria e gerontologia, para redução 

das sequelas decorrentes do agravo da saúde. 

 

d) I - cadastramento dos responsáveis pelo idoso em base territorial; II - atendimento geriátrico 

e gerontológico em ambulatórios; III - unidades gerais de referência, com pessoal 

especializado na área de geriatria; IV - atendimento domiciliar, incluindo a internação, para 

a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se locomover, inclusive para 

idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, filantrópicas ou sem fins lucrativos e 

eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos meios urbano e rural; V - reabilitação 

orientada pela geriatria e gerontologia, para redução das sequelas decorrentes do agravo da 

saúde. 
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e) I - cadastramento dos responsáveis pelo idoso em base territorial; II - atendimento geriátrico 

e gerontológico em ambulatórios; III - unidades geriátricas de referência, com pessoal 

especializado nas áreas de geriatria e gerontologia social; IV - atendimento domiciliar, 

incluindo a internação, para a população que dele necessitar e esteja impossibilitada de se 

locomover, inclusive para idosos abrigados e acolhidos por instituições públicas, 

filantrópicas ou sem fins lucrativos e eventualmente conveniadas com o Poder Público, nos 

meios urbano e rural; V - reabilitação orientada pela clínica geral, para redução das sequelas 

decorrentes do agravo da saúde. 

 

38 - A prevenção implica sempre ações localizadas no meio social, ou seja, os dados de uma 

pesquisa podem demonstrar que determinadas condições de trabalho propiciam o aparecimento de 

um certo distúrbio de comportamento. Pode-se falar em prevenção nos mais diversos âmbitos e 

conforme observa-se no Capítulo III: Do Direito a Saúde, no Estatuto da Pessoa com Deficiência, o 

Art. 19 refere que: ―Compete ao SUS desenvolver ações destinadas à prevenção de deficiências por 

causas evitáveis, inclusive por meio de:”. 

Analise as proposições em relação a prevenção de deficiências e assinale a alternativa   correta. 

a) I – acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, com garantia de parto 

humanizado e seguro; II – promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, 

vigilância alimentar e nutricional, prevenção e cuidado integral dos agravos relacionados à 

alimentação e nutrição da mulher e da criança; III – aprimoramento e expansão dos 

programas de imunização e de triagem neonatal; IV – identificação e controle da gestante de 

alto risco. 

 

b) I – acompanhamento da gravidez e do parto, com garantia de parto humanizado e seguro; II 

– promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e 

nutricional, prevenção e cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição 

da mulher e da criança; III – aprimoramento e expansão dos programas de imunização e de 

triagem neonatal; IV – identificação e controle da gestante de alto risco. 

 

 

c) I – acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, com garantia de parto 

humanizado e seguro; II – promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, 



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO URUGUAI CATARINENSE – AMAUC 

EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2017 - PREFEITURA MUNICIPAL DE IRANI - SC 

 

29 
 

vigilância alimentar e nutricional, prevenção e cuidado integral dos agravos relacionados à 

alimentação e nutrição da mulher e da criança; III – aprimoramento e expansão dos 

programas de controle de natalidade; IV – identificação e controle da gestante de alto risco. 

 

d) I – acompanhamento da gravidez e do parto com garantia de parto humanizado e seguro; II – 

promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância alimentar e nutricional, 

prevenção e cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação e nutrição da mulher e 

da criança; III – aprimoramento e expansão dos programas de controle de natalidade; IV – 

identificação e controle da gestante de alto risco. 

 

e) I – acompanhamento da gravidez, do parto e do puerpério, com garantia de parto 

humanizado e seguro, bem como acompanhamento psicológico a familiares conforme a 

necessidade; II – promoção de práticas alimentares adequadas e saudáveis, vigilância 

alimentar e nutricional, prevenção e cuidado integral dos agravos relacionados à alimentação 

e nutrição da mulher e da criança; III – aprimoramento e expansão dos programas de 

imunização e de triagem neonatal; IV – identificação e controle da gestante de alto risco. 

 

39 - De acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo, ao psicólogo é vedado: 

a) Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico científica; Prestar serviços 

profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem    visar benefício 

pessoal; Induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus serviços; Ser perito, 

avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais ou profissionais, atuais 

ou anteriores, possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou a fidelidade aos 

resultados da avaliação. 

 

b) Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico científica; Prestar serviços 

profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem visar benefício 

pessoal; Induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus serviços; Fornecer, a quem 

de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes ao trabalho a ser 

realizado e ao seu objetivo profissional;  
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c) Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico científica; Interferir na validade 

e fidedignidade de instrumentos e técnicas psicológicas, adulterar seus resultados ou fazer 

declarações falsas; Induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus serviços; 

Fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes 

ao trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional;  

 

d) Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico científica; Interferir na validade 

e fidedignidade de instrumentos e técnicas psicológicas, adulterar seus resultados ou fazer 

declarações falsas; Induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus serviços; Prestar 

serviços profissionais em situações de calamidade pública ou de emergência, sem visar 

benefício pessoal; 

 

e) Emitir documentos sem fundamentação e qualidade técnico científica; Interferir na validade 

e fidedignidade de instrumentos e técnicas psicológicas, adulterar seus resultados ou fazer 

declarações falsas; Induzir qualquer pessoa ou organização a recorrer a seus serviços; Ser 

perito, avaliador ou parecerista em situações nas quais seus vínculos pessoais ou profissionais, 

atuais ou anteriores, possam afetar a qualidade do trabalho a ser realizado ou a fidelidade aos 

resultados da avaliação. 

 

40 - De acordo com Ministério da Saúde, a Lei 8.080, de 19/09/1990 e a Lei 8.142, de 28/12/1990 

dispõe sobre:  

a) 8.080 de 19/09/1990 - Lei orgânica da Saúde que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências. 8.142 de 28/12/1990 - Aprova a Norma 

Operacional Básica (NOB 01/96), que redefine o modelo de gestão do Sistema Único de 

Saúde. 

 

b) 8.080 de 19/09/1990 - Aprova a Norma Operacional Básica (NOB 01/96), que redefine o 

modelo de gestão do Sistema Único de Saúde. 8.142 de 28/12/1990 - Dispõe sobre a 

participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as 

transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras 

providências. 
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c) 8.080 de 19/09/1990 - Lei orgânica da Saúde que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências. 8.142 de 28/12/1990 - Dispõe sobre a participação 

da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências. 

 

d) 8.080 de 19/09/1990 - Lei orgânica da Saúde que dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 

correspondentes e dá outras providências. 8.142 de 28/12/1990 – Dispõe que o atendimento e 

a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com expressa 

concordância do paciente e de sua família. 

 

e) 8.080 de 19/09/1990 - Aprova a Norma Operacional Básica (NOB 01/96), que redefine o 

modelo de gestão do Sistema Único de Saúde. 8.142 de 28/12/1990 - Dispõe que o 

atendimento e a internação domiciliares só poderão ser realizados por indicação médica, com 

expressa concordância do paciente e de sua família. 

 


