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Nas questões de 1 a 50, marque, em cada uma, a única opção�correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações,
use, caso deseje, o rascunho acima e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
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A Atenção Básica constitui o primeiro nível da atenção1

à saúde no Sistema Único de Saúde (SUS), compreendendo

um conjunto de ações de caráter individual e coletivo, que

engloba a promoção da saúde, a prevenção de agravos, o4

tratamento, a reabilitação e manutenção da saúde.

A Saúde da Família, estratégia priorizada pelo

Ministério da Saúde para organizar a Atenção Básica, tem7

como principal desafio promover a reorientação das práticas

e ações de saúde de forma integral e contínua, levando-as

para mais perto da família e, com isso, melhorar a qualidade10

de vida dos brasileiros. Incorpora e reafirma os princípios

básicos do SUS — universalização, descentralização,

integralidade e participação da comunidade — mediante o13

cadastramento e a vinculação dos usuários.

Internet: <www.dtr2004.saude.gov.br> (com adaptações).

Em relação ao texto acima, assinale a opção incorreta.

A O emprego da vírgula logo após “(SUS)” (R.2) isola oração

reduzida de gerúndio.

B O emprego de vírgulas na linha 4 justifica-se por isolar

elementos de mesma função gramatical componentes de uma

enumeração.

C Em “levando-as” (R.9), o pronome “as” retoma o antecedente

“estratégia” (R.6).

D As formas verbais “Incorpora” e “reafirma”, ambas na

linha 11, têm como sujeito “Saúde da Família” (R.6).

��������


Considerando que os fragmentos incluídos nas opções abaixo, na

ordem em que estão apresentados, são partes sucessivas de um

texto, adaptado do sítio www.dtr2004.saude.gov.br, assinale a

opção gramaticalmente correta.

A O enfoque histórico da abordagem em saúde, reconstituindo

políticas, personalidades, documentos, fatos, cenários e

serviços, permitem avaliar avanços e desafios, atores e

estratégias.

B Assim, contextualiza a atual realidade e a importância da

participação e do controle social na sustentabilidade do SUS

e na sua apropriação como, um patrimônio do povo brasileiro,

fruto de uma política de Estado que visa universalidade,

integralidade e eqüidade em saúde.

C O patrimônio cultural de um povo lhes confere identidade e

orientação, pressupostos básicos para que se reconheça como

comunidade, inspiram valores ligados à pátria, à ética e à

solidariedade e estimula o exercício da cidadania.

D No Brasil, o Ministério da Saúde firmou Termo de

Cooperação com o Ministério da Cultura, com o objetivo de

promover ações em prol da identificação, preservação,

valorização e divulgação do patrimônio cultural da saúde e,

conseqüentemente, da história da saúde pública no país.
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As duas últimas décadas foram marcadas por intensas
transformações no sistema de saúde brasileiro, intimamente
relacionadas com as mudanças ocorridas no âmbito político-
institucional. Simultaneamente ao processo de redemocratização
iniciado nos anos 80, o país passou por grave crise na área
econômico-financeira.

No início da década de 80, procurou-se consolidar o
processo de expansão da cobertura assistencial iniciado na
segunda metade dos anos 70, em atendimento às proposições
formuladas pela OMS na Conferência de Alma-Ata (1978), que
preconizava “Saúde para todos no ano 2000”, principalmente por
meio da Atenção Primária à Saúde.

Nessa mesma época, começou o Movimento da Reforma
Sanitária Brasileira, constituído inicialmente por uma parcela da
intelectualidade universitária e dos profissionais da área da saúde.
Posteriormente, incorporaram-se ao movimento outros segmentos
da sociedade, como centrais sindicais, movimentos populares de
saúde e alguns parlamentares.

Idem, ibidem (com adaptações).

Com referência às idéias do texto acima, assinale a opção correta.

A As transformações no sistema de saúde brasileiro, nas duas
últimas décadas, ocorreram desligadas das mudanças político-
institucionais.

B O processo de expansão da cobertura assistencial teve início
na década de 80.

C O Brasil procurou obedecer às proposições formuladas pela
OMS no que diz respeito a “Saúde para todos no ano 2000”.

D O movimento da Reforma Sanitária Brasileira nasceu nas
centrais sindicais.
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Considerando que os fragmentos incluídos nas opções abaixo, na
ordem em que estão apresentados, são partes sucessivas de um
texto, adaptado do sítio www.dtr2004.saude.gov.br, assinale a
opção gramaticalmente incorreta.

A O capítulo dedicado à saúde na nova Constituição Federal,
promulgada em outubro de 1988, retrata o resultado de todo
o processo desenvolvido ao longo de duas décadas, criando o
SUS e determinando que “a saúde é direito de todos e dever
do Estado” (art. 196).

B A Constituição prevê o acesso universal e igualitário as ações
e serviços de saúde, com regionalização e hierarquização,
decentralização, participação da comunidade e atendimento
integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem
prejuíso dos serviços assistenciais.

C A Lei n.º 8.080, promulgada em 1990, operacionaliza as
disposições constitucionais. É atribuição do SUS, em seus três
níveis de governo, além de outras, ordenar a formação de
recursos humanos na área de saúde.

D No entanto, um conjunto de fatores — como problemas
ligados ao financiamento, ao clientelismo, à mudança do
padrão epidemiológico e demográfico da população, aos
crescentes custos do processo de atenção, ao corporativismo
dos profissionais da saúde, entre muitos outros — tem
constituído obstáculo expressivo para avanços maiores e mais
consistentes.
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É necessário desenhar estratégias para superar o1

desafio da transformação a ser realizada, e uma delas diz
respeito ao gerenciamento do setor da saúde. É preciso criar
um novo espaço para a gerência, comprometida com o4

aumento da eficiência do sistema e com a geração de
eqüidade.

Dessa forma, entre outras ações, torna-se7

imprescindível repensar o tipo de gerente de saúde adequado
para essa nova realidade e como deve ser a sua formação.

Esse novo profissional deve dominar uma gama de10

conhecimentos e habilidades das áreas de saúde e de
administração, assim como ter uma visão geral do contexto
em que elas estão inseridas e um forte compromisso social.13

Sob essa lógica, deve-se pensar também na
necessidade de as organizações de saúde (tanto públicas
como privadas) adaptarem-se a um mercado que vem se16

tornando mais competitivo e às necessidades de um país
em transformação, em que a noção de cidadania vem-se
ampliando dia a dia.19

Nesse contexto, as organizações de saúde e as pessoas
que nelas trabalham precisam desenvolver uma dinâmica de
aprendizagem e inovação, cujo primeiro passo deve ser a22

capacidade crescente de adaptação às mudanças observadas
no mundo atual.

Idem, ibidem (com adaptações).

Em relação às idéias e às estruturas do texto acima, assinale a
opção correta.

A O emprego da expressão “eqüidade” (R.6) está relacionado à
idéia de respeito à igualdade de direitos, à equanimidade.

B Ao novo profissional de saúde são dispensáveis os
conhecimentos relativos à área de administração.

C A noção de cidadania, que vem se ampliando dia a dia, não
interfere na atuação das organizações de saúde.

D Na linha 23, o sinal indicativo de crase em “às mudanças”
justifica-se pela regência de “capacidade”.
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O setor da saúde no Brasil vive hoje um momento1

peculiar. O SUS constitui um moderno modelo de
organização dos serviços de saúde que tem como uma de suas
características primordiais valorizar o nível municipal.4

Contudo, apesar de seu alcance social, não tem sido possível
implantá-lo da maneira desejada, em decorrência de sérias
dificuldades relacionadas tanto com seu financiamento quanto7

com a eficiência administrativa de sua operação. Essa situação
fez com que fossem ampliados, nos últimos anos, os debates
sobre o aumento do financiamento do setor público da saúde10

e sobre a melhor utilização dos limitados recursos existentes.
Idem, ibidem (com adaptações).

Em relação ao texto acima, assinale a opção incorreta.

A Entre o primeiro e o segundo período do texto, subentende-se
uma relação sintática que pode ser explicitada pelo termo
Porquanto.

B Estaria gramaticalmente correta a substituição do termo
“Contudo” (R.5) por qualquer um dos seguintes: Porém,
Todavia, No entanto. 

C Em “apesar de seu” (R.5) e em “implantá-lo” (R.6), os
pronomes “seu” e “lo” referem-se ao termo antecedente
“SUS” (R.2).

D No trecho “fossem ampliados, nos últimos anos, os debates”
(R.9), as vírgulas isolam aposto explicativo.
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A epidemiologia é uma disciplina básica da saúde1

pública voltada para a compreensão do processo saúde-
doença no âmbito de populações, aspecto que a diferencia da
clínica, que tem por objetivo o estudo desse mesmo processo,4

mas em termos individuais. Como ciência, a epidemiologia
fundamenta-se no raciocínio causal; já como disciplina da
saúde pública, preocupa-se com o desenvolvimento de7

estratégias para as ações voltadas para a proteção e promoção
da saúde da comunidade. A epidemiologia constitui também
instrumento para o desenvolvimento de políticas no setor da10

saúde. Sua aplicação, nesse caso, deve levar em conta o
conhecimento disponível, adequando-o às realidades locais.

Idem, ibidem (com adaptações).

Em relação ao texto acima, assinale a opção correta.

A O pronome “a”, em “que a diferencia” (R.3), refere-se ao
antecedente “saúde pública” (R.1-2).

B As duas ocorrências de “se”, nas linhas 6 e 7, têm a mesma
função sintática: completam formas verbais pronominais.

C Em “adequando-o” (R.12), o pronome “o” retoma o
antecedente “setor da saúde” (R.10-11). 

D Na linha 12, o sinal indicativo de crase em “às realidades”
justifica-se pela regência de “disponível”.
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A trajetória histórica da epidemiologia tem seus1

primeiros registros já na Grécia antiga (ano 400 a.C.), quando
Hipócrates, em um trabalho clássico denominado Dos Ares,
Águas e Lugares, buscou apresentar explicações, com4

fundamento no racional e não no sobrenatural, a respeito da
ocorrência de doenças na população. 

Já na era moderna, uma personalidade que merece7

destaque é o inglês John Graunt, que, no século XVII, foi o
primeiro a quantificar os padrões da natalidade, mortalidade
e ocorrência de doenças, identificando algumas características10

importantes nesses eventos, entre elas: existência de
diferenças entre os sexos e na distribuição urbano-rural;
elevada mortalidade infantil; variações sazonais.13

São também atribuídas a ele as primeiras estimativas
de população e a elaboração de uma tábua de mortalidade.
Tais trabalhos conferem-lhe o mérito de ter sido o fundador16

da bioestatística e um dos precursores da epidemiologia.
Em meados do século XIX, Willian Farr iniciou a

coleta e análise sistemática das estatísticas de mortalidade na19

Inglaterra e País de Gales. Graças a essa iniciativa, Farr é
considerado o pai da estatística vital e da vigilância.

Idem, ibidem (com adaptações).

Com referência às idéias e às estruturas do texto acima, assinale
a opção incorreta.

A Hipócrates procurou fundamentos racionais a respeito da
ocorrência de doenças.

B A expressão “variações sazonais” (R.13) diz respeito às
variações relativas às zonas geográficas.

C A expressão “a ele” (R.14) e o pronome em “conferem-lhe”
(R.16) referem-se a “John Graunt” (R.8).

D A eliminação do nome “Farr” (R.20) mantém a correção
gramatical do período.
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Pode-se afirmar que a vigilância sanitária originou-se1

na Europa dos séculos XVII e XVIII e no Brasil dos séculos

XVIII e XIX, com o surgimento da noção de polícia sanitária,

que tinha como função regulamentar o exercício das4

profissões da saúde, combater o charlatanismo, exercer o

saneamento da cidade, fiscalizar as embarcações, os

cemitérios e o comércio de alimentos, com o objetivo de7

vigiar a cidade para evitar a propagação das doenças. 

Idem, ibidem (com adaptações).

Em relação ao texto acima, assinale a opção incorreta.

A Em “Pode-se afirmar” (R.1), o termo “se” indica que o sujeito

é indeterminado.

B O emprego de vírgula logo após “sanitária” (R.3) isola oração

subordinada explicativa.

C Os acentos gráficos de “sanitária”, de “polícia” e de

“exercício” têm a mesma justificativa.

D As escolhas lexicais e sintáticas, a falta de objetividade e

clareza indicam que a linguagem do texto é inadequada para

correspondências oficiais.
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Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de1

ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde

e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio

ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de4

serviços de interesse da saúde, abrangendo:

I o controle de bens de consumo que, direta ou

indiretamente, se relacionem com a saúde, compreendidas7

todas as etapas e processos, da produção ao consumo;

II o controle da prestação de serviços que se relacionem

direta ou indiretamente com a saúde.10

Idem, ibidem (com adaptações).

Com referência às idéias e às estruturas do texto acima, assinale

a opção que apresenta proposta de substituição incorreta.

A “intervir” (R.3) por intervim

B “abrangendo” (R.5) por que abrange

C “se relacionem” (R.7) por tenham relação

D “compreendidas” (R.7) por incluídas
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Considerado como um dos grandes avanços sociais da

Constituição de 1988, o SUS representa um novo paradigma de

saúde no Brasil. Acerca desse assunto, assinale a opção correta.

A A ênfase do funcionamento do SUS encontra-se na esfera da

União, que é responsável pela totalidade das ações de saúde

(preventivas, assistenciais e de promoção à saúde).

B Os estabelecimentos responsáveis pelas ações de saúde do

SUS municipal devem, obrigatoriamente, pertencer à

prefeitura e ter sede no próprio município.

C São considerados gestores do SUS os representantes dos

níveis de governo (municipal, estadual, do Distrito Federal)

e da União.

D As instituições privadas e filantrópicas não podem participar

do SUS, que deve ser constituído apenas por entidades

públicas (municipais, estaduais ou federais).

��������	


Acerca da conferência de saúde e do conselho de saúde, que são

órgãos (instâncias) colegiados do SUS, assinale a opção correta.

A A conferência de saúde é uma instância permanente.

B O conselho de saúde funciona transitoriamente, mediante

convocação pelo Poder Executivo.

C Ambas as instâncias têm competência deliberativa.

D Os órgãos em questão possibilitam a participação da

comunidade na gestão e no controle social do SUS.
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O atual status de funcionamento da área de atendimento às

urgências e emergências no Brasil não inclui

A triagem de risco para atender os casos mais graves em

primeiro lugar.

B crescente demanda por esse tipo de serviços decorrente do

aumento da violência urbana e de acidentes.

C assistência feita predominantemente nos serviços de pronto-

socorro.

D aumento do número de unidades de pronto atendimento sem

estruturação física e sem recursos humanos adequados.
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Com relação ao serviço de atendimento pré-hospitalar

móvel (SAMU), assinale a opção correta.

A Constitui parte do programa de saúde da família que atende às

urgências e emergências.

B Deve estar vinculado a uma central de regulação de urgências

e emergências.

C Realiza atendimento exclusivamente nas vias públicas.

D Basicamente, é composto por uma frota de ambulâncias de

suporte avançado (UTIs móveis) e de equipes formadas por

médicos socorristas e enfermeiros graduados, pois tem como

fim o atendimento de urgências e emergências de alta

complexidade exclusivamente.
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As áreas de atuação do SUS que foram legalmente disciplinadas

pela Lei n.º 8.080/1990 não incluem a

A orientação familiar.

B criação de centros de pesquisa biomédica básica.

C vigilância epidemiológica.

D participação na área de saneamento.
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As normas operacionais visam basicamente disciplinar o

processo de implementação do SUS, definindo estratégias e

operacionalizando o sistema. Nesse sentido, a Norma

Operacional de Assistência (NOAS-SUS 2001) é responsável

pelo(a)

A ampliação e qualificação da atenção básica.

B criação da autorização de internação hospitalar (AIH).

C instituição do sistema de informação ambulatorial (SAI). 

D estabelecimento do fator de apoio ao município (FAM).
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As mensagens para uso em campanhas de educação em saúde

devem ser positivas e o mais simples possível. Nesse sentido, as

intervenções que podem ser utilizadas na educação em saúde

incluem

I mensagens audiovisuais na televisão.

II mensagens escritas contendo palavras ou acompanhadas de

fotos em panfletos e pôsteres.

III discussões em grupo entre pessoas atingidas por uma

determinada doença (diabetes melito, por exemplo), nas quais

os grupos-alvo tenham papel ativo. 

IV mensagens em programas de rádio, conversas com um

indivíduo ou grupo de pacientes em centros de saúde.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1. B 2. C 3. D 4.
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Os profissionais de saúde devem buscar prevenir-se, por meio de

medidas de barreira, sempre que houver possibilidade de contato

com biorriscos. Com relação às chamadas precauções-padrão,

assinale a opção incorreta.

A Entre outros aspectos, visam reduzir o risco de transmissão de

agentes patogênicos que contaminam o sangue.

B Devem ser empregadas sempre que houver risco de contato

com sangue, fluidos corporais (secreções e excreções, exceto

suor), pele lesada e mucosas. 

C Devem ser aplicadas somente a paciente hospitalizado com

diagnóstico de doença infectocontagiosa diagnosticada

(ou suspeita) que apresente risco de disseminação do

respectivo agente etiológico.

D O uso de óculos de segurança em procedimentos com risco de

borrifos ou respingos de sangue nos olhos é um exemplo de

precaução-padrão.
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Em laboratórios biomédicos ou de microbiologia, a avaliação do

risco visa basicamente prevenir as infecções relacionadas a esses

locais. Nessa avaliação de biorriscos, os fatores que devem ser

considerados incluem a

I patogenicidade do agente infeccioso ou suspeito.

II capacidade de sobrevivência do agente infeccioso no meio

ambiente, por tempo extra.

III dose infecciosa do microrganismo.

IV existência de uma profilaxia eficaz ou de uma intervenção

terapêutica específica para o agente infeccioso.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1. B 2. C 3. D 4.
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Em relação ao erro médico, julgue os itens subseqüentes.

I Erro médico é um comportamento profissional inadequado

que presume uma inobservância técnica e que é capaz de

causar dano à vida ou à saúde do paciente.

II Acidente imprevisível caracteriza-se por ser uma situação

incontornável, de evolução inexorável, própria do curso do

caso, sem solução pela ciência e(ou) pela competência

profissional, no momento de seu acontecimento.

III Resultado incontrolável é a conseqüência lesiva resultante de

ocorrência eventual ou de força maior, que não pode ser

previsto ou evitado, qualquer que seja o autor em condições

semelhantes.

IV O erro médico pode ocorrer por imprudência, imperícia ou

negligência.

Estão certos apenas os itens

A I e II.

B I e IV.

C II e III.

D III e IV.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Texto para as questões de 21 a 23

Em um hospital estadual, os serviços de crescimento e
desenvolvimento do ambulatório de pediatria, o ambulatório de
cardiologia e a enfermaria pediátrica contam, cada um, com um
psicólogo em suas equipes, que trabalham de acordo com as
seguintes rotinas.
< Ambulatório de pediatria: nos serviços de crescimento e

desenvolvimento desse ambulatório, todas as mães cujos
filhos são reconhecidos pelo pediatra como pacientes com
demandas para atendimento psicológico são encaminhadas
para o psicólogo, cuja sala fica no mesmo corredor, sendo o
atendimento feito nos mesmos dias e horários do atendimento
médico. Após a avaliação da queixa, o psicólogo inicia ou
agenda o atendimento à mãe e seu filho, conforme sua
conduta e orientação teórica. A evolução do atendimento fica
registrada em prontuário, que é acessível a toda a equipe.

< Ambulatório de cardiologia: a equipe de cardiologia geral
conta com um nutricionista e um fisioterapeuta, além do
médico e do psicólogo. O cardiologista encaminha para os
diferentes profissionais aqueles pacientes que ele reconhece
ter demanda por assistência nas outras áreas. Cada um dos
profissionais mencionados atende em dias diferentes. Para os
portadores de hipertensão arterial sistêmica, o psicólogo
oferece sessões grupais para ensinar técnicas de manejo da
ansiedade, do estresse e do controle não medicamentoso da
pressão arterial. Nessas sessões, participam o nutricionista e
o fisioterapeuta. Cada sessão é programada depois que os três
profissionais discutem os prontuários dos pacientes agendados
para aquela sessão, de modo que o conteúdo das sessões varia
conforme as necessidades e características do grupo atendido
no dia.

< Enfermaria pediátrica: na enfermaria de pediatria clínica,
existe uma rotina de reuniões semanais onde são apresentados
casos clínicos e as possibilidades terapêuticas,
medicamentosas, nutricionais, cirúrgicas e outras. O psicólogo
do serviço assiste a todas essas apresentações e, com isso,
entende melhor a condição clínica dos pacientes, as
características e ônus do tratamento, e o prognóstico das
crianças. Quando tem dúvidas, o psicólogo pergunta e é
esclarecido pela equipe.
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Julgue os itens seguintes, relativos às características das equipes
descritas no texto acima.

I A equipe dos serviços de crescimento e desenvolvimento do
ambulatório de pediatria é interdisciplinar.

II A equipe do ambulatório de cardiologia que lida com
pacientes com de hipertensão arterial é interdisciplinar.

III A equipe de cardiologia geral, exceto o grupo que trabalha
com pacientes com hipertensão arterial sistêmica, é
multidisciplinar.

IV A equipe da enfermaria pediátrica é multidisciplinar.

A quantidade de itens certos é igual a

A 1.
B 2.
C 3.
D 4.
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O nível da intervenção feita pelo psicólogo com o grupo de

pessoas com hipertensão arterial sistêmica é

A primário.

B secundário.

C terciário.

D quaternário.
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Para o tratamento da hipertensão arterial em grupo, como o

referido no texto, é inadequado o uso de

A relaxamento por visualização e aconselhamento.

B discussão sobre modos de enfrentamento para situações

estressantes.

C modificação do comportamento alimentar.

D role playing utilizando estímulos estressantes.
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Apresentação de palestras, grupos de teatro e musicais para

crianças e adolescentes são ações de prevenção secundária

apropriadas para crianças e adolescentes

A que nunca experimentaram qualquer tipo de droga ilícita

psicotrópica, com o objetivo de evitar a primeira experiência.

B  que experimentaram algum tipo de droga ilícita psicotrópica

em uma única oportunidade, com o objetivo de evitar que a

dependência se estabeleça.

C que apresentam evidências clínicas e emocionais de

dependência química, com o objetivo de sensibilizá-las para

o tratamento.

D recém-saídas de clínicas de desintoxicação e acolhidas no seio

da família, com o objetivo de evitar a recaída, e promover a

reinserção social desses jovens.
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Assinale a opção incorreta em relação aos sintomas incluídos

nos critérios diagnósticos do autismo infantil.

A Linguagem receptiva ou expressiva anormal ou comprometida

quando usada na comunicação social.

B Excesso de jogos de imitação social e jogos de faz-de-conta

espontâneos e variados.

C Adesão excessiva a rotinas.

D Desenvolvimento anormal do jogo funcional ou simbólico.
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Com relação ao adoecimento psicossomático de crianças sob o

enfoque do modelo sistêmico familiar, é incorreto afirmar que

A a manutenção rigorosa dos padrões de interação familiar onde

ocorre o adoecimento de uma criança favorece a reabilitação

dessa criança por manter a estabilidade do sistema. 

B a organização familiar pode encorajar a somatização por meio

da superproteção constante a todos os seus membros, quando

há elevado grau de preocupação constante com a saúde e bem

estar de todos.

C o sistema familiar, em famílias com filhos esquizofrênicos ou

autistas, afeta tanto a manutenção quanto a exacerbação das

dificuldades desses filhos.

D atitudes como segregação e piedade em relação a um filho

doente dificultam o desenvolvimento social, emocional e

sexual dessa criança. 
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Assinale a alternativa correta acerca de conceitos relativos a

interconsulta em psicologia.

A É sempre uma iniciativa que parte do psicólogo.

B É uma técnica de avaliação do nível de competência do

doente.

C Parte de um profissional que requer o auxílio de outro na

solução de um problema.

D O interconsultor é a autoridade em comando na situação da

interconsulta.
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Acerca da reforma psiquiátrica no Brasil é correto afirmar que

A os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são unidades

autônomas em relação à rede hospitalar e se mostram como

solução suficiente para o problema da segregação e exclusão

social do louco. 

B a internação psiquiátrica voluntária é considerada a melhor

forma de tratamento dos doentes mentais, desde que lhes seja

assegurado tratamento humanizado e acolhedor durante a

internação. 

C ao doente mental deve ser assegurado o livre acesso a todas

as formas de comunicação e informações sobre sua doença e

tratamento. 

D qualquer tratamento do doente mental, após a conclusão da

reforma psiquiátrica, passou a ser realizado em centros

comunitários, porque mantém sua proximidade com a

sociedade e a família. 
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De acordo com os pressupostos da psicologia sociohistórica, é
correto afirmar que

A a violência intrafamiliar é determinada historicamente por
problemas de saúde mental de pelo menos um dos cônjuges
da família em questão.

B a violência é um fenômeno social relevante para a construção
da individualidade de crianças e adolescentes. 

C a violência tem causa proximal que exclui as variações
políticas e econômicas da sociedade.

D o comportamento violento se desenvolve por aprendizagem
de acordo com o modelo.
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Um psicólogo atende um paciente internado no serviço de
emergência, socorrido pela família após uma tentativa de suicídio.
O paciente está fora de perigo e o psicólogo começa o
procedimento de avaliação. 

Assinale a opção correta em relação ao atendimento a esse caso
hipotético.

A O psicólogo não deve perguntar abertamente ao paciente
sobre a possibilidade de nova tentativa de suicídio, sob pena
de fortalecer possíveis pensamentos suicidas ainda existentes.

B O psicólogo deve focar sua intervenção no comportamento
manipulador do paciente, que, provavelmente, obteve ganho
social com o incidente. 

C Se o paciente aparentar calma e interesse pela vida, o
psicólogo pode assumir que o perigo de auto-extermínio
passou.

D O psicólogo deve investigar se o paciente deu indícios de sua
intenção, pois as pessoas que tentam ou que se matam
comunicam essa intenção de alguma forma a amigos,
conhecidos ou familiares. 
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De acordo com a teoria binocular da mudança, na psicoterapia
familiar breve o processo terapêutico e a percepção dos padrões
é mediada por dois conceitos correlatos:

A a sensibilização e a cooperação.
B a exposição e o isomorfismo.
C o isomorfismo e a cooperação.
D a exposição e a sensibilização.
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O mercado conta com diferentes instrumentos para avaliar a
inteligência verbal e não-verbal. Entre as opções abaixo, assinale
a que inclui um teste de inteligência não-verbal.

A R-1
B V-47
C G-38
D G-36



UnB/CESPE – SGA/SESACRE / Nome do candidato: 

Cargo 45: Psicólogo Clínico – 8 –

����������

Nos últimos meses de seu primeiro ano de vida, a criança
desenvolve a chamada ansiedade frente a estranhos, que é
expressa por franzir de testa e choro quando alguma pessoa
estranha se aproxima. Assinale a opção que contém uma
explicação aceita como correta para esse comportamento.

A O processo de socialização da criança fica prejudicado nesse
momento.

B A criança está desenvolvendo adequadamente seus processos
cognitivos e mnemônicos.

C O transtorno de ansiedade de separação está se
desenvolvendo.

D A criança está demonstrando sua capacidade de antecipar a
dor ou perigo de afastamento da mãe.
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Para uma criança que se encontra tipicamente no terceiro estágio
do período sensório-motor proposto por Jean Piaget, é incorreto
esperar que ela seja capaz de

A seguir com os olhos um objeto em movimento até que ele
desapareça de seu campo de visão.

B orientar-se para um som às suas costas.
C bater os pés em um móbile para provocar som ou movimento.
D levantar um objeto para alcançar outro que viu ser colocado

naquele lugar.
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Uma jovem de 19 anos de idade queixa-se de episódios
recorrentes de comer compulsivo seguido de vômitos, uso
excessivo de laxantes ou exercícios e nega qualquer outra queixa
ou diagnostico médico. 

Assinale a opção correta acerca do provável diagnóstico para esse
caso hipotético.

A bulimia nervosa tipo purgativo
B anorexia nervosa tipo restritivo
C transtorno do comer compulsivo periódico
D transtorno do jejum voluntário
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Entre as condições de saúde associadas ao trabalho e listadas nas
opções abaixo, assinale aquela que se relaciona principalmente ao
trabalho realizado em turnos.

A lesão por esforço repetitivo – LER
B distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho – DORT
C alteração do ciclo circadiano
D stress ocupacional
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A entrevista clínica em saúde mental tem dois estilos principais.
Um deles é orientado para o insight e outro é orientado para a
investigação de sintomas. Com relação a entrevista orientada para
o insight é correto afirmar que

A o entrevistador busca desvendar conflitos profundos e trazê-
los à consciência do entrevistado.

B o entrevistador observa o comportamento do paciente e o
estimula a detalhar suas queixas.

C o entrevistador classifica as disfunções do paciente de acordo
com as categorias diagnósticas estabelecidas.

D o entrevistador reforça diferencialmente as respostas que
descrevem problemas conscientes.
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Assinale a opção incorreta acerca do comportamento violento.

A A violência pode ser aprendida dentro do contexto
sociocultural e pode ser transmitida entre gerações.

B O agressor, em um contexto de violência, pode ser
considerado uma vítima de reações inadequadas ao estresse,
abuso prévio e inábil para ser relacionar.

C O grupo terapêutico para agressores pode ser mais eficaz do
que a terapia individual.

D O treino em assertividade estimula o agressor a ser ainda mais
agressivo, na defesa de seus direitos e sentimentos.
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Assinale a opção incorreta acerca da hospitalização na infância.

A São considerados estressores para a criança hospitalizada,
além da própria doença, o afastamento dos amigos e da rotina
e o excesso de estimulação presente no ambiente hospitalar.

B A estimulação tátil, visual, motora e auditiva apresentada de
forma sistemática e rotineira, favorece o processo de
desenvolvimento da criança internada. 

C Brincar no hospital favorece o desenvolvimento da criança e
para isso ela tanto pode utilizar brinquedos típicos do seu
meio sociocultural, quanto brinquedos improvisados com
material hospitalar seguro.

D A interação social durante a hospitalização é a maior
vantagem para o desenvolvimento da criança, devido ao
grande número de pessoas que efetivamente interagem com
ela diariamente.

����������

No atendimento a pacientes hospitalizados, as intervenções para
o aumento na sensação de controle do doente sobre o tratamento
e a recuperação são reconhecidamente eficazes na redução da
ansiedade. Assinale o tipo de controle que não é alvo desse tipo
de intervenção.

A Informação ao doente sobre seu diagnóstico, tratamento e
peculiaridades da doença.

B Direcionamento da atenção do paciente para aspectos
positivos do tratamento.

C Treinamento em técnicas para manejo da dor e do desconforto
como relaxamento e respiração.

D Modificação imediata do modo de enfrentamento. 

���������	

Os cuidados com o idoso com vistas a um envelhecimento
saudável e funcional incluem diversas iniciativas. Assinale a
opção incorreta acerca desses cuidados e seus efeitos.

A A intervenção para o melhor envelhecimento deve ser iniciada
ainda na infância com os ensinamentos de adesão ao
tratamento e adoção de hábitos saudáveis.

B Oferta de atividades intelectuais e estímulo à curiosidade são
ações associadas a menor perda cognitiva.

C Manter a independência e capacidade de fazer escolhas
previne o desamparo aprendido.

D O estilo de vida sedentário e recluso é o principal responsável
pela saúde do sistema nervoso central do idoso.
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É cada vez mais comum encontrar adolescentes e pré-
adolescentes com vida sexual ativa. No atendimento ou
orientação a esses jovens e suas famílias é correto

A promover um ambiente familiar respeitoso no qual pais e
filhos evitem discutir a sexualidade até que os pais se sintam
confortáveis para abordar esse assunto.

B ensinar as crianças que a resposta sexual é normal, e que deve
ter expressão espontânea, de acordo com normas culturais
sobre privacidade do comportamento sexual e abordagem ao
parceiro.

C orientar os pais a serem vigilantes e interromper, sem punição
física, quaisquer iniciativas de auto-estimulação sexual em
crianças menores de 12 anos.

D mostrar, de modo pedagógico, o caráter desviante da resposta
homossexual.

����������

Acerca de stress e eventos estressores, assinale a opção correta.

A Uma doença crônica é sempre mais estressante para o doente
do que uma doença aguda.

B O divórcio é um evento estressor para qualquer casal.
C Pessoas que vivem em zona rural, com a família intacta e em

boas condições de vida não sofrem de stress.
D Problemas cotidianos podem ser fontes significativas de

stress. 

Texto para as questões 44 e 45

Evaldo soube ser portador do vírus HIV e recusa-se a
comunicar sua condição de soropositivo à parceira, preferindo
usar preservativo e dizer a ela que isso é apenas um método de
contracepção. Ele justifica sua atitude dizendo que a parceira
poderia abandoná-lo por outra pessoa se souber de sua condição.
Além disso, começou a beber e a se envolver em diferentes
atividades novas, como forma de mostrar a si mesmo que está
ativo e bem de saúde. Ele afirma que ainda não se decidiu a usar
a medicação.
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Com base no texto, é correto afirmar que o padrão de
enfrentamento de Evaldo é

A focado na emoção
B combativo
C pró-ativo
D focado no problema
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Assinale a opção correta com relação a conduta que o psicólogo
pode ou deve ter no caso de Evaldo.

A Deve comunicar à parceira de Evaldo que ele é soropositivo.
B Pode suspender o atendimento até que Evaldo decida iniciar

o uso da medicação.
C Deve acolher o paciente e fazer o aconselhamento

favorecendo a comunicação da soropositividade à parceira. 
D Deve respeitar seu direito de não querer se expor e ensinar

estratégias de camuflar a soropositividade.
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A adesão a tratamento é mediada por diferentes fatores que
podem favorecer ou dificultar a resposta de adesão do paciente.
Assinale a opção que mostra um indicador de adesão.

A Boa comunicação entre o médico e seu paciente.
B O paciente ser criança, que depende dos cuidados da mãe.
C O regime de tratamento ser complexo, dando idéia de maior

eficácia.
D O paciente não ser aderente a alguma outra orientação

médica.
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Um paciente recebe o diagnóstico de uma cardiopatia e, referindo
sentir-se bem, se recusa a iniciar o tratamento medicamentoso,
fazer atividades físicas prescritas e modificar sua alimentação. De
acordo com o modelo transteórico, assinale a opção que apresenta
o estágio em que o paciente se encontra.

A manutenção
B pré-contemplação
C ação
D contemplação
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Assinale, entre as opções abaixo, aquela que descreve os
conceitos ou técnicas da gestalt terapia.

A diferenciação figura-fundo
B narcisismo
C análise do caráter
D couraça psíquica
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Assinale a opção correta acerca do psicólogo e de seu trabalho no
contexto hospitalar.

A As intervenções psicológicas devem ser inseridas como
rotinas institucionais nos diferentes serviços.

B O saber e modos de ação do psicólogo são específicos da
psicologia e não se alteram no contexto hospitalar.

C A interação contínua com outros profissionais de saúde
requerem que o psicólogo partilhe com eles toda sua
experiência com o paciente.

D Pacientes presidiários, sob vigilância policial, não devem
receber intervenção psicológica. 
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Assinale a opção correta acerca do stress e doenças
cardiovasculares.

A A exposição a um forte estressor abaixa a pressão arterial e
causa o desfalecimento da pessoa. 

B Pessoas assertivas são mais propensas a doenças coronarianas.
C O stress promove a liberação de hormônios nocivos ao

sistema cardiovascular.
D O stress resulta de um sistema cardiovascular adoecido.


