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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder às questões seguintes, assinale APENAS UMA alternativa correta e marque o número 
correspondente no Cartão-Resposta.                                                                 

 

 

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

No primeiro dia de aula fui indagado por uma aluna: “Professor, até hoje ninguém conseguiu me explicar 1 

o que é Filosofia?” Não era surpresa. Respondi que a resposta que ela estava buscando estava dentro dela mesma e 2 

em nenhum outro lugar. “Mas como assim?” Voltou a indagar. 3 

Observando outras aulas, como de física por exemplo, a professora falava da importância em estudar 4 

aquele determinado conteúdo que certamente seria conteúdo de prova de vestibular. Percebi certo interesse e 5 

atenção dos alunos, que estavam sendo provocados pelo desejo de passar no vestibular. 6 

Em meio a tudo isso, surgiu o questionamento que certamente está presente constantemente nos alunos 7 

de Ensino Médio: “Para que estudar Filosofia se não cai no vestibular?” Eles têm razão. Filosofia não cai no 8 

vestibular assim como a matemática, o português, a história, a geografia e outras disciplinas. 9 

Vamos avançando na reflexão. Será que Filosofia não aparece no vestibular? Por que então estudar essa 10 

disciplina? 11 

Na interpretação da questão de física, na produção da redação, na interpretação do texto de português, na 12 

equação matemática, sempre há um toque de Filosofia. 13 

Aquele que não consegue seguir o raciocínio lógico da matemática, por exemplo, não teve uma boa aula 14 

de Filosofia. 15 

Filosofia não se estuda com descobertas cientificas, frases, respostas prontas. A Filosofia não se limita às 16 

verdades ligadas as condições humanas, ou a ciência, que por sua vez possuem limitações. 17 

A sua preocupação está voltada a uma verdade maior, uma verdade que transcende os limites da razão 18 

humana, à qual somos instigados a buscar constantemente. Essa busca e essa verdade não são finitas, por isso 19 

enquanto o homem existir, e isso penso ser maravilhoso, ele vai estar sempre em busca dessa verdade maior. 20 

A nossa vida não se limita ao 2+2=4, pois a verdade, o bem, o belo, não podem ser entendidos e 21 

interpretados como simples equações matemáticas. 22 

Eles exigem uma reflexão maior, convidando-nos a olharmos para nós mesmos, para o nosso íntimo, onde 23 

se encontra a razão de nosso existir. 24 

Quanto mais nos voltarmos para nós mesmos e nos remetermos ao transcendente, tanto mais teremos que 25 

caminhar. Essa caminhada é infinita, vai abrindo os horizontes à medida que caminhamos. 26 

É preciso estudar Filosofia para entendermos melhor a vida. Entender e compreender seu real e imenso 27 

valor que possui em si. 28 

Sem Filosofia nossa vida seria limitada a simples cálculos, o que nos tornaria calculistas, frios e sem vida. 29 

A Filosofia abre os horizontes e nos guia para uma verdade que transcende todas as verdades da ciência. A verdade 30 

de nossa existência, a força que nos move para uma busca infinita. 31 

Parece ser difícil compreender Filosofia com tantos dizeres filosóficos e pensamentos. Porém a sua 32 

compreensão exige essa busca. 33 

Só entenderemos o sentido da Filosofia quando entendermos que não podemos somar ou subtrair, 34 

multiplicar nem dividir nossa verdade, o bem, o belo, o amor, a existência. Os sentimentos podem ser expressados 35 

nas mais diversas formas, mas nunca numa equação matemática, nem numa composição química ou física. 36 

Nossas relações se tornam frias e calculistas porque na sociedade vive-se dessa maneira. Muitos dizem 37 

que pensar é coisa de quem não tem o que fazer. Porém, a reflexão ajuda a compreender as coisas da forma como 38 

nenhuma ciência ajuda a compreender. 39 
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Hoje, questões ligadas à vida, a ética, a moral, aos direitos humanos exigem muita reflexão, a qual a 40 

filosofia ajuda, e sem a qual caímos no dogmatismo ou não compreendemos a vida na sua essência. 41 

Aos poucos vamos percebendo melhor quanto a Filosofia faz parte da nossa vida. Muitos usam a Filosofia 42 

sem nunca terem estudado algo especificamente ligado a ela. É difícil encontrar um termo para definir Filosofia, 43 

porém, não podemos compreendê-la separada da nossa realidade, do nosso cotidiano, da nossa vida, pois ela é 44 

intrínseca a nós. Não somos nós que escolhemos a Filosofia, mas é ela quem nos escolhe. 45 

[...] 46 

Deve haver um equilíbrio entre razão e emoção. Quando usamos só a razão nos tornamos insensíveis 47 

diante de muitas realidades, mas, só o uso da emoção também não favorece nas escolhas. 48 

Temos preguiça de pensar. Não usamos nossa capacidade de raciocínio e por isso, em tantos casos, nos 49 

damos mal. A escola se preocupa muito com o decorar as coisas. Saber regras de cor, mas na vida é preciso refletir 50 

diante de fatos, pois não podemos aplicar a tudo as mesmas respostas. A vida não é padronizada e quem a faz assim 51 

sofre muito. Há opções a serem feitas; leis a serem cumpridas. Sem a reflexão seremos meros executores, sem 52 

sabermos o porque de todas essas coisas. 53 

[...] 54 

Existem inúmeros exemplos a esse respeito. Numa relação de Amizade, por exemplo. Se não há um 55 

conhecimento maior de ambas as partes, esse sentimento morre logo. Quando nos conhecemos melhor interiormente 56 

e conhecemos também o outro, as dificuldades e dúvidas que aparecerão serão superadas e entendidas com maior 57 

facilidade, pois sabemos que em cada pessoa há um bem maior e que pode, deve e precisa ser conhecido. Uma 58 

amizade que fica só nas aparências é como uma casa construída sobre a areia. Na primeira tempestade, na primeira 59 

ventania, desmorona. Cai por terra. Uma amizade alicerçada na verdade, no conhecimento interior do outro e de si, 60 

as tempestades vindouras não terão forças suficientes para destruir. O que permanece é aquilo que está alicerçado 61 

na razão e no coração ao mesmo tempo. O restante é passageiro e ilusório. 62 

[...] 63 

A Filosofia acontece no dia-a-dia da nossa vida, basta nos darmos conta disso. Filosofia é refletir sobre 64 

as coisas que acontecem, são ditas e ouvidas. Não se limita apenas a perguntarmos POR QUÊ?, mas precisamos ir 65 

mais adiante. Precisamos nos perguntar do nível de verdade daquilo que a TV apresenta. Aquilo que muitas revistas 66 

trazem em suas páginas. Não podemos nos esquecer que eles têm seu ponto de vista e seus interesses, mas estes 67 

não deveriam ocultar a verdade. A interpretação de uma notícia, seu posicionamento crítico e argumentação, é uma 68 

forma de fazer Filosofia. Aceitar tal e qual tudo o que jornais, TV e revistas nos apresentam é uma forma de 69 

ignorância. Precisamos ter cuidado. Isso não quer dizer que todos e em todas as ocasiões mentem, ou faltam com a 70 

verdade. Porém, sempre, sem exceção precisamos nos perguntar pela verdade dos fatos. 71 

Quantas vezes os repórteres são induzidos a manipularem notícias sobre determinados acontecimentos e 72 

assuntos. Sempre que possível seria importante ler ou assistir mais de um jornal e depois fazer um paralelo entre 73 

eles. Isso exige tempo e vontade. Podemos discutir com outras pessoas para ouvir seu ponto de vista que ajuda-nos 74 

a abrir nossos horizontes. Quanto mais nos fechamos em nós mesmos, em nosso mundo individual, mais ignorantes 75 

nos tornamos. A abertura, a experiência, o diálogo, a leitura, nos tornam pessoas abertas e conhecedoras da verdade. 76 

Buscar sempre a verdade dos acontecimentos, dos fatos é uma atitude filosófica. 77 

Se pararmos e pensarmos neste momento o quanto refletimos sobre tudo o que acontece, ouvimos e 78 

vemos, nos daremos conta que nem sempre fazemos isso e não fazemos porque simplesmente não queremos, pois 79 

todos nós podemos e sabemos. 80 

[...] 81 

Precisamos nos perguntar qual o nível de conhecimento que uma pessoa tem dos acontecimentos 82 

históricos quando escreve novela, filme, minissérie. Será que aquilo é a verdade? Será que é a melhor forma de ver 83 

o acontecimento? 84 

Estes e outros inúmeros fatos fazem parte do nosso cotidiano.85 
(Hermes José Novakoski) 

FONTE: http://www.profdoni.pro.br/home/index.php/menu-principal/filosofia-2/252-para-que-estudar-filosofia 

http://www.profdoni.pro.br/home/index.php/menu-principal/filosofia-2/252-para-que-estudar-filosofia
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01) Constitui uma  afirmação com respaldo no texto 

 

(A) O objetivo original da Filosofia é o da reflexão, 

porém, nas questões que envolvem o cotidiano, 

ela não tem sido capaz de responder às 

necessidades da sociedade. 

(B) A Filosofia permite ao ser humano compreender 

melhor a si mesmo, a sociedade e o mundo que o 

cerca, por isso não precisa de outros estímulos 

para uma maior autonomia do pensar, agir e se 

comportar. 

(C) A ideia de que razão e emoção não podem 

caminhar juntas é uma premissa que dá 

sustentação ao ponto de vista defendido pelo 

autor. 

(D) A disciplina de filosofia não tem sido o centro do 

ensino e é questionada por ser considerada pouco 

prática. 

 

02) Está contida no texto 

 

(A) informação publicitária. 

(B) Exposição de fatos. 

(C) interpretação de teses científicas. 

(D) Narrativa que envolve personagens. 

 

03) Expressa uma relação de 

PROPORCIONALIDADE a frase 

 

(A) “Aquele que não consegue seguir o raciocínio 

lógico da matemática, por exemplo, não teve uma 

boa aula de Filosofia.” (L.14/15) 

(B) “A nossa vida não se limita ao 2+2=4, pois a 

verdade, o bem, o belo, não podem ser entendidos 

e interpretados como simples equações 

matemáticas.” (L. 21/22). 

(C) “Quanto mais nos fechamos em nós mesmos, em 

nosso mundo individual, mais ignorantes nos 

tornamos.” (L.75/76). 

(D) “Buscar sempre a verdade dos acontecimentos, 

dos fatos é uma atitude filosófica.” (L.77). 

 

 

 

04) Possui predicado verbal a oração 

 

(A) “No primeiro dia de aula fui indagado por uma 

aluna” (L.1). 

(B) “Essa caminhada é infinita” (L.26). 

(C) “A vida não é padronizada” (L.51). 

(D) “aquilo é a verdade?” (L.83). 

 

05) Exerce a mesma função sintática de “de 

vestibular” (L.5) 

 

(A) “da questão” (L.12). 

(B) “da redação” (L.12). 

(C) “de raciocínio” (L.49). 

(D) “dos acontecimentos” (L.77). 

 

06) Exerce função predicativa a o termo na 

alternativa 

 

(A) “cientificas” (L.16). 

(B) “calculista” (L.29). 

(C)  “humanos” (L.40). 

(D) “vindouras” (L.61). 

 

07) É paciente da ação nominal o termo 
 

(A) “por uma aluna” (L.1). 

(B) “da importância” (L.4). 

(C) “de prova” (L.5). 

(D) “a nós” (L.45). 
 

08) Sobre os mecanismos linguísticos usados no 

texto, é correto afirmar o que se afirma em 
 

(A) “tantos’ (L.49) expressa valor numérico. 

(B) “O” em “O que permanece” (L.61) e “O”, em “O 

restante é passageiro e ilusório” (L.62) têm o 

mesmo valor morfológico.  

(C) Em “vive-se dessa maneira” (L.37), o vocábulo 

“se” é marca de indeterminação do sujeito. 

(D) “A expressão “exemplos” (L.55) continuará 

exercendo a mesma função sintática se o verbo  

existir, presente no contexto em que se encontra, 

for substituído pelo verbo  haver, 
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09)  

 

“há um toque de Filosofia.” (L.13) 

 

A única variação estrutural correta para a expressão 

destacada na oração em evidência é 

(A) Haverão uns toques de Filosofia. 

(B) Existirão uns toques de Filosofia. 

(C) Terão uns toques de Filosofia. 

(D) Existirá uns toques de Filosofia. 

 

10) Sobre as funções de linguagem, predominam no 

texto 

 

(A) fática e metalinguística. 

(B) poética e apelativa. 

(C) denotativa e poética. 

(D) referencial e emotiva. 

 

11) Os termos “Porém” (L.38)  e “apenas” (L.65) 

expressam, respectivamente, ideia de  

 

(A) Ressalva e restrição. 

(B) Oposição e modo. 

(C) Adversidade e adição.  

(D) Adição e síntese. 

 

12) Funciona, no texto, como agente da ação verbal 

 

(A) “pelo desejo” (L.6). 

(B) “por terra” (L.60). 

(C) “pela verdade” (L.71). 

(D) “os repórteres” (L.72). 

 

13) Há correspondência modo-temporal entre a 

forma verbal simples “conseguiu” (L.1),  e a 

composta 

 

(A) tivesse conseguido. 

(B) teria conseguido. 

(C) tem conseguido. 

(D) terá conseguido. 

 

14) Do ponto de vista formal da língua portuguesa, há 

erro na alternativa 

 

(A) “Quando usamos só a razão nos tornamos 

insensíveis diante de muitas realidades,” 

(L.47/48). 

(B) “seria importante ler ou assistir mais de um 

jornal” (L.73). 

(C) “Quantas vezes os repórteres são induzidos a 

manipularem notícias sobre determinados 

acontecimentos e assuntos.” (L.72/73). 

(D) “A abertura, a experiência, o diálogo, a leitura, 

nos tornam pessoas abertas e conhecedoras da 

verdade.” (L.76). 

 

15) No texto, 

 

(A) “à qual” (L.19) retoma “razão humana” 

(L.18/19). 

(B) Em “hoje” (L.1), o “-h” é uma consoante 

brasileira. 

(C) “à medida que caminhamos” (L.26) denota causa. 

(D) “Estudar filosofia” (L.8) tem valor subjetivo. 
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16) Sobre a organização do Sistema Único de Saúde 

(SUS), o planejamento da saúde, a assistência à 

saúde e a articulação interfederativa, é incorreto 

afirmar que: 

 

(A) A humanização do atendimento do usuário será 

fator determinante para o estabelecimento das 

metas de saúde previstas no Contrato 

Organizativo de Ação Pública de Saúde. 

(B) O Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do 

SUS, por meio de serviço especializado, fará o 

controle e a fiscalização do Contrato 

Organizativo de Ação Pública da Saúde. 

(C) O acesso universal, igualitário e ordenado às 

ações e serviços de saúde se inicia pelas Portas de 

Entrada do SUS e se completa na rede 

regionalizada e hierarquizada, de acordo com a 

complexidade do serviço. 

(D) Mapa da Saúde é o conjunto de ações e serviços 

de saúde articulados em níveis de complexidade 

crescente, com a finalidade de garantir a 

integralidade da assistência à saúde. 

 

17) Atualmente, os Conselhos e Conferências de 

Saúde são os principais espaços para o exercício 

da participação e do controle social sobre a 

implementação das políticas de saúde em todas as 

esferas governamentais (BRASIL, 2009).  

 

Em relação  ao tema, não é possível afirmar que: 

(A) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 

(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 

Municipais de Saúde (Conasems) terão 

representação no Conselho Nacional de Saúde. 

(B) A Conferência de Saúde atua na formulação de 

estratégias e no controle da execução da política 

de saúde na instância correspondente, inclusive 

nos aspectos econômicos e financeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(C) Os Conselhos de Saúde são constituídos por 

conselheiros, que se responsabilizam pela 

proposição, discussão, acompanhamento, 

deliberação, avaliação e fiscalização da 

implementação da política de saúde, inclusive em 

seus aspectos econômicos e financeiros. 

(D) A Conferência de Saúde pode ser convocada pelo 

Poder Executivo ou, extraordinariamente, por 

esta ou pelo Conselho de Saúde. 

 

18) O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma 

conquista do povo brasileiro, garantido pela 

Constituição Federal de 1988 

 

Conforme  as disposições da Constitucionais, compete 

ao Sistema Único de Saúde (SUS): 

(A) Participar do controle e fiscalização da produção, 

transporte, guarda e utilização de substâncias e 

produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 

(B) Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido 

o controle de seu teor nutricional, bem como 

bebidas e águas para consumo animal. 

(C) Executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, não incluída as de saúde do 

trabalhador. 

(D) Executar as ações de fiscalização do meio 

ambiente e agronegócio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                  QUESTÕES DE 16 A 20 
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19) Em 2018 o Brasil celebrou 30 anos da criação do 

Sistema Único de Saúde (SUS) Durante esses 

anos, o SUS contribuiu para melhorar os 

indicadores de saúde da população e reduzir as 

desigualdades na distribuição e acesso dos 

recursos de saúde em todo o país.  

 

Em relação ao SUS, e de acordo com as disposições 

da Lei Orgânica da Saúde, é incorreto afirmar que: 

(A) A centralização político-administrativa, com 

direção única em cada esfera de governo é uma 

das diretrizes do SUS. 

(B) Quando as suas disponibilidades forem 

insuficientes para garantir a cobertura assistencial 

à população de uma determinada área, o Sistema 

Único de Saúde (SUS) poderá recorrer aos 

serviços ofertados pela iniciativa privada. 

(C) A identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da saúde é um 

dos objetivos do Sistema Único de Saúde (SUS). 

(D) A Comissão Intergestores Tripartite constitui-se 

em uma Comissão Técnica com o objetivo de 

discutir e elaborar propostas para implantação e 

operacionalização do Sistema Único de Saúde, 

incluindo as questões operacionais, financeiras e 

administrativas da gestão do SUS. 

 

20) A Lei Orgânica da Saúde n.º 8.080/1990 

estabelece a criação de comissões intersetoriais 

com o objetivo de articular as políticas públicas 

relevantes para a saúde. Estas Comissões devem 

ser subordinadas ao:  

 

(A) Comitê Intergestores de Saúde. 

(B) Ministério da Saúde. 

(C) Município. 

(D) Conselho Nacional de Saúde. 
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21) De acordo com a Lei 10216/2001, assinale a 

alternativa correta.  

 

(A) São alguns direitos da pessoa portadora de 

transtorno mental: ter direito à presença médica, 

em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade 

ou não de sua hospitalização involuntária ou 

compulsória; ser tratada em ambiente terapêutico 

pelos meios menos invasivos possíveis; e ser 

tratada, preferencialmente, em serviços 

comunitários de saúde mental. 

(B) Somente a internação psiquiátrica voluntária será 

realizada mediante laudo médico circunstanciado 

que caracterize os seus motivos. 

(C) O término da internação involuntária dar-se-á 

apenas por solicitação escrita do especialista 

responsável pelo tratamento. 

(D) Evasão, transferência, acidente, intercorrência 

clínica grave e falecimento serão comunicados 

pela direção do estabelecimento de saúde mental 

aos familiares, ou ao representante legal do 

paciente, bem como à autoridade sanitária 

responsável, no prazo máximo de vinte e quatro 

horas da data da ocorrência. 

 

22) Podemos afirmar que o psicodrama é uma 

abordagem que se situa na interface entre: 

 

(A) a arte e a ciência. 

(B) o drama e a ação. 

(C) o teatro e o social. 

(D) a filosofia e a fenomenologia. 

 

23) Sobre o Psicodrama, informe se é verdadeiro (V) 

ou falso (F) o que se afirma abaixo e depois 

assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta.  

 

(  ) O Psicodrama surgiu como uma reação aos 

métodos individualistas e racionalistas 

predominantes e privilegiou o estudo do homem 

em relação, como um ser bio - psico - social e 

cósmico.  

 

 

 

 

(  ) O método psicodramático também é um método 

sempre aberto a novas investigações, como é o 

fenomenológico. Por ser um método aberto, 

pode-se concluir que o método psicodramático 

seja caótico e desordenado, mas mesmo assim, 

ele permite acompanhar um mundo em constante 

movimento de criação. 

(  ) No psicodrama, a ênfase é dada na ação dramática 

porque o acting out é a oportunidade de 

exteriorizar o que o paciente trás de suas 

experiências internas. O acting out é terapêutico 

e se dá através da psicodramatização (não é o 

mesmo acting out da Psicanálise, onde é 

considerada uma forma de resistência). Através 

da atuação de uma situação, dentro dos limites 

terapêuticos, pode-se prevenir a atuação racional 

na própria vida.  

(  ) O psicodramatista parte do princípio de que, 

somente revelando o drama que subjaz no 

comportamento é que se pode transformar a 

existência, que reproduz um drama humano 

coletivo. Assim, o psicodrama tem como função 

básica fazer brotar o sujeito espontâneo-criador, 

deixar eclodir a verdade de cada um, que jaz 

mascarada nos papéis, na trama, no enredo do 

drama individual, do qual são todos atores 

inconscientes. 

(  ) Psicodramatizar é um ato de busca, um processo de 

descoberta. É entrar no drama para desmascará-

lo, desmistificar sua trama, mergulhar nos mitos, 

enfrentar fantasmas, etc. Mas o drama sempre 

traduz e reproduz, em última instância, um 

momento sócio - histórico - político coletivo. A 

dimensão terapêutica está ancorada num 

comprometimento social e político, visto que o 

Psicodrama trabalha sempre considerando as 

relações indivíduo - grupo - sociedade, em três 

contextos: social, grupal e psicodramático. 

 

(A) F – V – F – V – F. 

(B) F – V – V – V – V. 

(C) V – F – V – F – V. 

(D) V –F – F – F – V. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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24) São alguns agentes de mudanças mais comuns em 

nas diversas psicoterapias:  

 

(A) Aliança de trabalho; Insight e Psicoeducação. 

(B) Elaboração; Psicoeducação e Observação. 

(C) Psicoeducação; Reestruturação Cognitiva e 

Insight. 

(D) Questionamento socrático; Reestruturação 

Cognitiva e Observação. 

 

25) Sobre a Terapia Cognitiva e a Teoria 

Comportamental, analise as afirmativas abaixo e 

assinale a opção correta. 

 

I. Na Terapia Cognitiva, a noção de que são as 

interpretações, e não os fatos em si, que trazem 

sofrimento ao indivíduo é central para 

compreender a psicopatologia. A forma como os 

eventos são percebidos é expressa por meio dos 

pensamentos automáticos (PA), os quais são 

pensamentos que coexistem com o fluxo de 

pensamentos mais inconscientes. 

II. A Terapia Cognitiva emprega técnicas cognitivas 

e comportamentais, podendo até ser usadas 

técnicas de outras abordagens, mas a escolha de 

cada uma delas deve ser feita a partir da 

conceitualização cognitiva de cada caso. O uso de 

qualquer um desses recursos sem a compreensão 

do funcionamento cognitivo do cliente implica 

redução da sua efetividade. 

III. Na Terapia Comportamental Muitos 

comportamentos são instalados pelas descrições 

de contingências, sem que o indivíduo tenha 

contato direto com estas. São as chamadas regras, 

que também controlam o comportamento pela 

descrição das contingências que ocorrerão se 

determinado comportamento for emitido. 

IV. Por meio da Terapia Comportamental, o paciente 

pode identificar as distorções cognitivas, corrigi-

las e, consequentemente, apresentar melhora 

clínica; ou seja, com a terapia comportamental o 

paciente reavalia e corrige seus pensamentos. É 

ajudado a pensar e a agir de modo mais realista e 

adaptado sobre seus problemas psicológicos, 

reduzindo seus sintomas. 

 

V. De acordo com a Terapia Cognitiva, A origem 

dos Pensamentos Automáticos, disfuncionais ou 

não, são as crenças centrais ou nucleares, que são 

crenças muito arraigadas, precoces, 

supergeneralizadas e absolutistas em relação a si, 

aos outros e ao mundo. Elas representam o nível 

mais profundo do processamento cognitivo e são 

desenvolvidas a partir da infância, como uma 

tentativa de organização dos dados provenientes 

do mundo externo e interno. 

 

(A) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e V. 

(B) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e IV. 

(C) Estão corretas apenas as afirmativas III, IV e V. 

(D) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III. 

 

26) Sobre a Reforma Psiquiátrica no Brasil é correto 

afirmar. 

 

(A) O processo social conhecido como Reforma 

Psiquiátrica foi iniciado no Brasil no final dos 

anos de 1960, e vem provocando grandes 

transformações no campo da saúde mental e 

atenção psicossocial1. Este processo exerce 

influência direta na assistência em saúde 

oferecida ao sujeito em sofrimento psíquico e 

contribui para a construção de um novo lugar 

social para o “sujeito louco”.  

(B) Três pontos são de suma importância para 

compreender o processo da Reforma Psiquiátrica, 

ainda em curso no Brasil: a centralidade nas 

estratégias de desconstrução da ideia do sujeito 

louco como perigoso para o convívio social; o 

fortalecimento dos serviços substitutivos; e os 

profissionais da saúde e usuários dos serviços. 

(C) No bojo dos anos 1990 o movimento pela 

Reforma Psiquiátrica obteve seus grandes 

avanços políticos e estratégicos na luta por 

serviços substitutivos em saúde mental e na 

construção de experiências de tratamento e 

assistência aos usuários dessa política, que vem 

sendo pautada nos princípios do SUS. 

(D) A Reforma Psiquiátrica pode ser caracterizada 

como um processo complexo, que abrange duas 

dimensões principais: técnico assistencial e 

sócio-cultural.  

 



CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JIJOCA DE JERICOACOARA - CE 

 

 CARGO: PSICÓLOGO                                                                                                                    Página 10 / 16 
 

27) Sobre o Código de Ética Profissional do 

Psicólogo, assinale a alternativa correta.  

 

(A) O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e 

na promoção da liberdade, da dignidade, da 

igualdade e da integridade do ser humano, 

apoiado nos valores que embasam a Declaração 

Universal dos Direitos Humanos e a Constituição 

Federal de 1988. 

(B) O psicólogo, para ingressar, associar-se ou 

permanecer em uma organização, considerará a 

missão, a filosofia, as políticas, as normas e as 

práticas nela vigentes e sua compatibilidade com 

os princípios e regras deste Código. Existindo 

incompatibilidade, cabe ao psicólogo recusar-se a 

prestar serviços e, se pertinente, apresentar 

denúncia ao órgão competente. 

(C) Nos documentos que embasam as atividades em 

equipe multiprofissional, o psicólogo registrará 

todas as informações sobre o trabalho realizado e 

que são necessárias para o cumprimento dos 

objetivos do trabalho multidisciplinar. 

(D) As transgressões dos preceitos deste Código 

constituem infração disciplinar, com a aplicação 

das seguintes penalidades, na forma dos 

dispositivos legais ou regimentais: advertência; 

multa; suspensão do exercício profissional, por 

até 30 dias, ad referendum do Conselho Federal 

de Psicologia; e cassação do exercício 

profissional, ad referendum do Conselho Federal 

de Psicologia. 

 

28) Segundo á legislação e normatizações inerentes 

ao exercício profissional do psicólogo, analise as 

afirmativas abaixo e assinale a opção correta. 

 

I. Os psicólogos, a priori, só podem associar o 

exercício profissional a técnicas ou práticas 

psicológicas cientificamente reconhecidas, e que 

estejam de acordo com os critérios estabelecidos 

no campo científico da Psicologia. Técnicas e 

práticas ainda não reconhecidas poderão ser 

utilizadas em caráter de pesquisa, resguardados 

os princípios éticos fundamentais. 

 

 

II. No que concerne ao atendimento psicológico 

mediado por computador, o Conselho Federal de 

Psicologia elaborou a Resolução CFP nº 

012/2005, como forma de normatizar esse tipo de 

prática. O atendimento psicoterapêutico mediado 

por computador é permitido pelo CFP, para isso, 

o site deve estar obrigatoriamente cadastrado no 

CFP para o recebimento de certificação 

eletrônica. Apenas mediante tal certificação os 

serviços podem ser ofertados ao público. 

III. A avaliação psicológica para a obtenção de porte 

ou uso de arma de fogo é determinada pela Lei 

Federal nº 10826/2003 e Decreto nº 5123/2004, e 

normatizada pela Polícia Federal (Instrução 

Normativa nº 23, de 2005, e Ordem de Serviço nº 

01/2004). O CFP também normatizou essa 

atividade através das Resoluções nº 18/2008, nº 

002/2009 e nº 10/2009, que vedam ao psicólogo 

o estabelecimento de qualquer vínculo com os 

Centros e Escolas de Formação de Vigilantes ou 

de Segurança Privada, que possa gerar conflito de 

interesses em relação aos serviços prestados. Para 

realizar tal atividade, além da inscrição no CRP 

onde atuam, todos os psicólogos precisam do 

credenciamento na Polícia Federal. 

IV. O exercício da profissão, fora da área de 

jurisdição do Conselho Regional de Psicologia 

em que o profissional tem inscrição principal, 

também o obriga à inscrição secundária no 

Conselho competente. As atividades que se 

desenvolvam em tempo inferior a 90 dias por ano, 

em cada região, serão consideradas de natureza 

eventual e, por conseguinte, não sujeitarão o 

psicólogo à inscrição secundária. 

V. A pessoa jurídica registrada ou cadastrada, 

quando da substituição do responsável técnico, 

fica obrigada a fazer a devida comunicação ao 

Conselho Regional de Psicologia no prazo 

máximo de 15 dias, a contar do desligamento do 

responsável anterior. A pessoa jurídica fica 

proibida de executar serviços, enquanto não 

promover a substituição do responsável técnico. 

 

(A) Estão corretas apenas as afirmativas II, IV e V. 

(B) Estão corretas apenas as afirmativas I e IV. 

(C) Estão corretas apenas as afirmativas I, IV e V. 

(D) Estão corretas apenas as afirmativas II e IV. 
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29) Freud, na primeira concepção sobre a estrutura e 

o funcionamento da personalidade. Essa teoria 

refere-se à existência de três sistemas ou 

instâncias psíquicas: 

 

(A) inconsciente, subconsciente e pré consciente. 

(B) subconsciente, pré consciente e consciente. 

(C) inconsciente, subconsciente e consciente. 

(D) inconsciente, pré-consciente e consciente. 

 

30) Sobre o processo de luto, analise as afirmativas 

abaixo e assinale a opção correta. 

 

I. O conjunto de ações e serviços de saúde, 

prestados por órgãos e instituições públicas 

federais, estaduais e municipais, da 

Administração direta e indireta e das fundações 

mantidas pelo Poder Público, constitui o Sistema 

Único de Saúde (SUS).  Mas não fazem parte as 

instituições públicas federais, estaduais e 

municipais de controle de qualidade, pesquisa e 

produção de insumos, medicamentos, inclusive 

de sangue e hemoderivados, e de equipamentos 

para saúde. A iniciativa privada poderá participar 

do Sistema Único de Saúde (SUS), em caráter 

complementar.  

II. As ações e serviços de saúde, executados pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS), seja diretamente 

ou mediante participação complementar da 

iniciativa privada, serão organizados de forma 

regionalizada e hierarquizada em níveis de 

complexidade decrescente.  

III. É vedada a participação direta ou indireta de 

empresas ou de capitais estrangeiros na 

assistência à saúde, salvo através de doações de 

organismos internacionais vinculados à 

Organização das Nações Unidas, de entidades de 

cooperação técnica e de financiamento e 

empréstimos.  

IV. O Sistema Único de Saúde (SUS), de que trata a 

Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, contará, 

em cada esfera de governo, sem prejuízo das 

funções do Poder Legislativo, com as seguintes 

instâncias colegiadas: I - a Secretaria de Saúde; e 

II - o Conselho de Saúde.  

 

 

V. A descentralização dos serviços de saúde para os 

Municípios e a regionalização da rede de serviços 

assistenciais serão promovidas e concretizadas 

com a cooperação técnica da União, tendo em 

vista o direito de acesso da população aos 

serviços de saúde, a integralidade da assistência e 

à igualdade do atendimento.  

 

(A) Estão corretas apenas as afirmativas III  e V. 

(B) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e V. 

(C) Estão corretas apenas as afirmativas IV e V. 

(D) Estão corretas apenas as afirmativas I, IV e V. 

 

31) Sobre a Saúde Mental na Saúde Pública é correto 

afirmar. 

 

(A) Sobre o acolhimento aos portadores de 

sofrimento mental, temos três possibilidades: ou 

a pessoa procura um serviço específico de Saúde 

Mental, como um CAPS ou CERSAM; ou chega 

em serviços de Saúde, como unidades básicas ou 

centros de saúde; ou em hospitais gerais.   

(B) A equipe de saúde não pode organizar-se em 

torno do saber de uma determinada categoria 

profissional. Na Saúde, tradicionalmente, este 

saber era aquele do médico: em torno dele, os 

outros profissionais tinham meramente um 

papel auxiliar. Contudo, na nova lógica de 

cuidados, nenhum saber ocupa o centro. Isto se 

torna ainda mais evidente na Saúde Mental: a 

grande maioria das formas de sofrimento 

mental que são atendidas, não têm causa 

orgânica, nos mesmos moldes de um diabetes 

ou uma pneumonia. Assim, o próprio 

diagnóstico e a condução do tratamento podem 

ser feitos tanto pelo psicólogo, pelo médico, 

pelo terapeuta ocupacional, apenas a prescrição 

de medicamentos sendo atribuição exclusiva do 

médico.  
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(C) Uma rede de atenção à Saúde Mental compõe-

se de ações e de serviços diversos. Contudo, ela 

somente funciona de fato como rede quando é 

criada e ordenada a partir de um Projeto de 

Saúde Mental. Para concretizar-se, esse Projeto 

pode necessitar dos mais variados dispositivos. 

Alguns deles, pertencem de forma mais estrita à 

área da Saúde: consistem nas atividades 

específicas de Saúde Mental que se executam 

em serviços de Saúde, como unidades básicas 

ou hospitais gerais, e também nos serviços de 

Saúde destinados especificamente aos 

portadores de sofrimento mental, como os 

CAPS. Outros, estão relacionados a 

participação da sociedade.  

(D) Os pacientes mais graves, em crise ou não, 

devem ser atendidos nos CAPS possibilitam 

tanto uma mediação dessas crises, quanto um 

acompanhamento próximo e intensivo do 

paciente em crise – acolhendo-o em regime de 

permanência-dia, e, quando necessário, 

permanência-noite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32) De acordo com os níveis de assistência da Saúde 

Pública no Brasil, numere a segunda coluna de 

acordo com a primeira: 

 

1º Coluna 2º Coluna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 1 ) – Nível Primário 

( 2 ) – Nível 

Secundário 

( 3 ) – Nível 

Terciário 

 

 

 

 

 

(   ) Neste nível, os 

profissionais são 

altamente capacitados 

para executar 

intervenções que 

interrompam situações 

que colocam a vida dos 

pacientes em risco. 

Trata-se de cirurgias e 

de exames mais 

invasivos, que exigem 

a mais avançada 

tecnologia em saúde. 

(   ) Neste nível são 

realizados 

procedimentos de 

intervenção bem como 

tratamentos a casos 

crônicos e agudos de 

doenças. 

 (  ) Neste nível existem 

tecnologias médicas e 

profissionais capazes 

de atender a casos mais 

raros ou complexos. 

(   ) A organização deste 

nível é feita com base 

em macro e 

microrregiões de cada 

Estado, devendo 

apresentar tanto 

ambulatórios como 

hospitais. 

(   ) As unidades de urgência 

e emergência  

pertencem a esse nível. 

(   ) Neste nível estão as 

Unidades Básicas de 

Saúde (UBSs). 
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A sequência correta, de cima para baixo, é: 

(A) 3,3,3,2,2,1. 

(B) 2,3,3,1,3,1. 

(C) 3,2,3,2,2,1. 

(D) 2,2,3,2,1,1. 

 

33) Sobre a Psicopatologia assinale a alternativa 

correta.  

 

(A) A entrevista, juntamente com a observação 

cuidadosa do paciente, é, de fato, o principal 

instrumento de conhecimento da psicopatologia. 

A entrevista psicopatológica permite a realização 

dos dois principais aspectos da avaliação: a 

avaliação neurológica e o exame psíquico.  

(B) A consciência pode se alterar tanto por processos 

fisiológicos, normais, como por processos 

patológicos. Os processos patológicos se dão 

tanto por alterações patológicas quantitativas da 

consciência quanto por alterações qualitativas da 

consciência. J á nos processos fisiológicos ocorre 

apenas as alterações qualitativas da consciência. 

(C) Os transtornos da personalidade podem ser 

agrupados em três grandes subgrupos, que são: A 

–esquisitos e/ou desconfiados; B – instáveis e/ou 

manipuladores; C – ansiosos e/ou controlados 

controladores. 

(D) O característico do ataque é que ele produz 

sequelas irreversíveis, danos à personalidade e/ou 

à esfera cognitiva do indivíduo. 

 

34) Sobre as síndromes psiquiátricas, informe se é 

verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma abaixo 

e depois assinale a alternativa que apresenta a 

sequência correta. 

 

( ) As funções psíquicas mais afetadas nos transtornos 

psico-orgânicos são nível de consciência, 

inteligência, atenção, psicomotricidade e 

pensamento. 

(  ) Transtornos do humor (depressão e transtorno 

bipolar), transtorno obsessivo compulsivo 

(TOC), esquizofrenia e transtorno de déficit de 

atenção/hiperatividade (TDAH) são os que mais 

apresentam alterações da atenção. 

(  ) No estado de êxtase, há perda das fronteiras entre 

o eu e o mundo exterior. Nesse caso (que também 

pode ser classificado como transtorno da 

consciência do eu), o sujeito sente como se 

estivesse fundido ao mundo exterior. 

(  ) A psicose reativa caracteriza-se, portanto, por um 

delírio geralmente organizado e sistematizado, às 

vezes com temática complexa, que permanece 

como que “encistado”, “cristalizado”, em um 

domínio da personalidade do doente.  

(  ) A depressão endógena é uma depressão crônica, 

geralmente de intensidade leve, muito duradoura. 

Começa no início da vida adulta e persiste por 

vários anos. 

 

(A) F – V - V – F – F. 

(B) V – V – F – V – F. 

(C) F – F – V – F – V. 

(D) V – F – F – F – F. 

 

35) Analise as afirmativas abaixo e assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) O acesso às diferentes modalidades de tratamento 

e recuperação, reinserção social e ocupacional 

deve ser identificado, qualificado e garantido 

como um processo contínuo de esforços 

disponibilizados, de forma permanente, para os 

dependentes, com investimento técnico e 

financeiro de forma centralizada.  

(B) Na etapa da recuperação, deve-se destacar e 

promover ações de reinserção familiar, social e 

ocupacional, em razão de sua constituição como 

instrumento capaz de romper o ciclo 

consumo/tratamento, para grande parte dos 

envolvidos, por meio de parcerias e convênios 

com órgãos governamentais e organizações não-

governamentais, assegurando a distribuição 

centralizada de recursos técnicos e financeiros. 

(C) A promoção de estratégias e ações de redução de 

danos, voltadas para a saúde pública e direitos 

humanos, deve ser realizada de forma articulada 

inter e intra-setorial, visando à redução dos riscos, 

das consequências adversas e dos danos 

associados ao uso de álcool e outras drogas para 

a pessoa, a família e a sociedade.  
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(D) A efetiva prevenção é fruto do comprometimento 

dos órgãos governamentais, federal, estadual e 

municipal, fundamentada na filosofia da 

“Responsabilidade Compartilhada”, com a 

construção de redes sociais que visem à melhoria 

das condições de vida e promoção geral da saúde.  

 

36) Sobre a Psicologia do Desenvolvimento, informe 

se é verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma 

abaixo e depois assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta. 

 

( ) O desenvolvimento humano refere-se ao 

desenvolvimento fisiológico e a maturação 

cognitiva. 

(  ) Para Vigotski, as funções psicológicas emergem e 

se consolidam no plano da ação entre pessoas e 

tornam-se entendidas, isto é, transformam-se para 

constituir o funcionamento interno. O plano 

interno pode ser uma reprodução do plano 

externo.  Do plano interpsíquico, as ações passam 

para o plano intrapsíquico. Considera, portanto, 

as relações sociais como constitutivas das 

funções psicológicas do homem. Essa visão de 

Vigotski deu o caráter interacionista à sua teoria. 

(  ) O desenvolvimento humano deve ser entendido 

como uma globalidade, mas, para efeito de 

estudo, tem sido abordado a partir de quatro 

aspectos básicos: aspecto físico-motor; aspecto 

intelectual;  aspecto afetivo-emocional; e  aspecto 

social.   

(  ) A teoria de Piaget não apresenta a dimensão 

interacionista, uma vez que sua ênfase é colocada 

na interação do sujeito com o objeto físico; e, 

além disso, não está clara em sua teoria a função 

da interação social no processo de conhecimento.  

(  ) Vários fatores indissociados e em permanente 

interação afetam todos os aspectos do 

desenvolvimento. São eles: hereditariedade; 

crescimento orgânico;  maturação 

neurofisiológica; e meio.  

 

(A) F – V - V – F – F. 

(B) V – F – F – V – F. 

(C) V – V – V – F – V. 

(D) F – F – V – F – V. 

 

37) As fases do ciclo vital da família dividem-se em: 

 

(A) individuação do adulto, casamento, nascimento 

do primeiro filho, família com filhos pequenos, 

família com filhos adolescentes e família da 

maturidade. 

(B) diferenciação, casamento, nascimento dos filhos, 

saída dos filhos e família madura. 

(C) individuação, maturidade, casamento, 

nascimento filhos, família com filhos 

adolescentes e ninho vazio. 

(D) diferenciação, maturidade, casamento, família 

com filhos, família sem filho e família da 

maturidade.  

 

38) Complete as lacunas abaixo e assinale a 

alternativa que dá sentido correto ao parágrafo. 

 

Para a Psicologia, o conceito de aprendizagem não é 

tão simples. Há diversas possibilidades de 

aprendizagem, ou seja, há diversos fatores que nos 

levam a apresentar um comportamento que 

anteriormente não apresentávamos, como o 

__________________, _________________, 

_________________, __________________, etc. 

 

(A) desenvolvimento cognitivo, crescimento físico; 

maturidade; aprendizagem. 

(B) crescimento físico; descobertas; tentativas e 

erros; ensino. 

(C) desenvolvimento físico; tentativas e erros; 

motivação; maturidade. 

(D) crescimento físico; motivação; aprendizagem; 

tentativas e erros. 
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39) Sobre Dinâmica Grupal é correto afirmar.  

 

(A) Os objetivos dos grupos são explícitos. Para bem 

produzir, o grupo precisa ter objetivos claros, 

conhecidos. Devem permitir que se meça o 

progresso realizado para alcançá-los. Para a 

escolha de meios de ação eficazes, deve ser 

analisado o ritmo do progresso para atingir os 

objetivos. Fins transparentes e adequados ao 

grupo é o primeiro pré-requisito para uma ação 

grupal eficaz. Devem ser escolhidos e 

construídos pelo próprio grupo, sob o estímulo 

das forças acima citadas (da dinâmica interna e 

externa). 

(B) A particularidade de um grupo baseia-se na 

natureza das relações que unem as pessoas que o 

compõem: comunicação direta, tomada de 

consciência de uma finalidade comum e 

elaboração de uma organização para que o projeto 

tenha êxito. É através dessas características que 

um grupo pode ser identificado. Se esses dados 

forem perdidos de vista, o grupo não 

desaparecerá, mas perderá seu objetivo. 

(C) O objetivo do estudo da dinâmica de grupo, que é 

um ramo da psicologia social, consiste em estudar 

a natureza (ou estrutura) dos pequenos grupos; a 

dinâmica da vida grupal e o seu funcionamento, 

assim como o seu processo de desenvolvimento, 

fenômenos e princípios que lhe regem, as forças 

psicológicas e sociais que lhe influenciam (como 

por exemplo, forças de atração, rejeição, coesão, 

a liderança, a resistência à mudança, a 

interdependência, etc.). 

(D) A produção do grupo se realiza em função de suas 

metas, que podem ser ou não distintas das metas 

individuais, mas que implicam, necessariamente, 

na cooperação entre seus membros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40) Sobre a Norma Operacional Básica do Sistema 

Único de Saúde, assinale a alternativa correta. 

 

(A) A presente Norma Operacional Básica tem por 

finalidade primordial promover e consolidar o 

pleno exercício, por parte do poder público 

municipal da função de gestor da atenção à saúde 

dos seus munícipes (Artigo 30, incisos V e VII, e 

Artigo 32, Parágrafo 1º, da Constituição Federal), 

com a consequente redefinição das 

responsabilidades dos Estados, do Distrito 

Federal e da União, avançando na consolidação 

dos princípios do SUS. Busca-se, dessa forma, a 

plena responsabilidade do poder público 

municipal. Assim, esse poder se responsabiliza, 

como também pode ser responsabilizado, ainda 

que não isoladamente. O poder público federal é 

sempre co-responsável, na respectiva 

competência ou na ausência da função municipal 

(inciso II do Artigo 23, da Constituição Federal). 

Essa responsabilidade, no entanto, não exclui o 

papel da família, da comunidade e dos próprios 

indivíduos, na promoção, proteção e recuperação 

da saúde. 

(B) A atenção à saúde, que encerra todo o conjunto 

de ações levadas a efeito pelo SUS, em todos os 

níveis de governo, para o atendimento das 

demandas pessoais e das exigências ambientais, 

compreende três grandes campos, a saber: o da 

assistência, em que as atividades são dirigidas às 

pessoas, individual ou coletivamente, e que é 

prestada no âmbito ambulatorial e hospitalar, 

bem como em outros espaços, especialmente o 

domiciliar; o das intervenções ambientais, no seu 

sentido mais amplo, incluindo as relações e as 

condições sanitárias nos ambientes de vida e de 

trabalho, o controle de vetores e hospedeiros e a 

operação de sistemas de saneamento ambiental 

(mediante o pacto de interesses, as 

normalizações, as fiscalizações e outros); e o das 

políticas externas ao setor saúde, que interferem 

nos determinantes sociais do processo saúde-

doença das coletividades, de que são partes 

importantes as questões relativas às políticas 

macroeconômicas, ao emprego, à habitação, à 

educação, ao lazer e à disponibilidade e qualidade 

dos alimentos.  
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(C) A totalidade das ações e dos serviços de atenção 

à saúde, no âmbito do SUS, deve ser 

desenvolvida em um conjunto de 

estabelecimentos, organizados em rede 

regionalizada e não hierarquizada e centralizada, 

e disciplinados segundo subsistemas, um para 

cada município (o SUS Municipal) voltado ao 

atendimento integral de sua própria população e 

inserido de forma indissociável no SUS, em suas 

abrangências estadual e nacional. Os 

estabelecimentos desse subsistema municipal, do 

SUS-Municipal, são, obrigatoriamente, de 

propriedade da prefeitura, mas não precisam ter 

sede no território do município.  

(D) A composição harmônica, integrada e 

modernizada do SUS visa, fundamentalmente, 

atingir a três propósitos essenciais à 

concretização dos ideais constitucionais e, 

portanto, do direito à saúde, que são: a 

consolidação de vínculos entre diferentes 

segmentos sociais e o SUS; a criação de 

condições elementares e fundamentais para a 

eficiência e a eficácia gerenciais, com qualidade; 

e assistência universal. 

 

 


