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15 QUESTÕES DE SAÚDE PUBLICA    

 

01-No que tange a Constituição Federal Brasileira de 1988 é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem à redução do risco de doença e de outros 

agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para sua promoção, proteção e recuperação. 

B. São de relevância pública as ações e serviços de saúde, 

cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, 

sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, 

devendo sua execução ser feita exclusivamente de 

forma diretamente ou jurídica de direito privado. 

C. As ações e serviços públicos de saúde integram uma 

rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 

sistema único, organizado de acordo com as diretrizes 

de descentralização; atendimento integral e 

participação da comunidade. 

D. Os gestores locais do sistema único de saúde poderão 

admitir agentes comunitários de saúde e agentes de 

combate às endemias por meio de processo seletivo 

público, de acordo com a natureza e complexidade de 

suas atribuições e requisitos específicos para sua 

atuação. 

E. É vedada a participação direta ou indireta de empresas 

ou capitais estrangeiros na assistência à saúde no País, 

salvo nos casos previstos em lei. 

 

02-De acordo com a Lei 8.080/90; Art. 16. A direção nacional 

do Sistema Único da Saúde (SUS) compete definir e coordenar 

os seguintes sistemas, EXCETO: 

 

A. De saúde do Trabalhador. 

B. De redes integradas de assistência de alta 

complexidade. 

C. De rede de laboratórios de saúde pública. 

D. De vigilância epidemiológica. 

E. Vigilância sanitária. 

 

03. O Conselho Nacional de Saúde estadual e municipal deve 

ter representatividade de: 

 

A. 50% usuários; 25% trabalhadores da saúde; 25% 

gestores e prestadores de serviço para ambos. 

B. 60% usuários; 25% trabalhadores da saúde; 15% 

gestores e prestadores de serviço para ambos. 

C. 60% usuários; 15% trabalhadores da saúde; 25% 

gestores e prestadores de serviço para ambos. 

D. 50% usuários; 25% trabalhadores da saúde; 25% 

gestores e prestadores de serviço para o estadual e 

60% usuários; 15% trabalhadores da saúde; 25% 

gestores e prestadores de serviço para municipal. 

E. 60% usuários; 25% trabalhadores da saúde; 15% 

gestores e prestadores de serviço para o estadual e 

60% usuários; 15% trabalhadores da saúde; 25% 

gestores e prestadores de serviço para municipal. 

 

 

04. São Competências da Secretaria de Gestão do Trabalho e da 

educação na saúde, EXCETO: 

 

A. Formação de recursos humanos na área da saúde. 

B. Políticas de formação e desenvolvimento profissional 

C. Atividades relacionadas ao trabalho e à educação na 

área da saúde e o ordenamento de atividades nas duas 

esferas (Federal e Estadual). 

D. Articulação com os órgãos sindicais, educacionais e de 

fiscalização do exercício profissional. 

E. Integração dos setores da saúde e da educação. 

 

05. Foram introduzidos pela NOB-96 (reforma do SUS), 

EXCETO: 

 

A. Gestão Estadual: avançada e plena do sistema 

estadual. 

B. Gestão Municipal: plena da atenção básica e plena do 

sistema municipal. 

C. Reorganização de procedimentos de baixa e média 

complexidade. 

D. Incentivo às ações básicas de vigilância. 

E. Incorporou ações de controle de doenças. 

 

06. A proposta de ampliação da Atenção Básica trazida pela 

NOAS-SUS 01/01 busca definir inequivocamente as 

responsabilidades e ações estratégicas mínimas que todos os 

municípios brasileiros devem desenvolver. São elas, EXCETO:  

 

A. Controle da Tuberculose. 

B. Eliminação da Hanseníase. 

C. Controle da Dengue. 

D. Ações de Saúde Bucal. 

E. Ações de Saúde da Mulher 

 

07. Os principais pontos da NOB/SUS 01/91 são Considerados 

como “municipalizados” dentro do SUS, os municípios que 

atendam os requisitos básicos que NÃO inclui: 

 

A. Criação do Fundo Municipal de Saúde. 

B. Plano Municipal de Saúde aprovado pelos respectivos 

Conselhos. 

C. Programação e Orçamentação da Saúde (PROS) como 

detalhamento do Plano de Saúde. 

D. Contrapartida de recursos para a saúde do seu 

orçamento. 

E. Constituição de Comissão de Elaboração do Plano de 

Carreira, Cargos e Salários (PCCS) com o prazo de 

quatro anos para a sua implantação. 

 

08. Fortalecer a gestão do SUS, compartilhada e pactuada entre 

os governos municipais, estaduais e federais, por meio das 

Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite como espaços 

permanentes de negociação e pactuação entre gestores; 

Entre as principais características observadas na NOB/SUS 

01/96 temos, EXCETO: 
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A. Transfere aos municípios habilitados como Plena da 

Atenção Básica, os recursos financeiros com base per 

capita relativos a esta responsabilidade, criando o PAB 

(Piso Assistencial Básico), repassado fundo a fundo de 

forma regular e automática, e com base em valor 

nacional per capita para a população coberta. 

B. Reorganiza a gestão dos procedimentos de média 

complexidade ambulatorial (Fração Ambulatorial 

Especializada - FAE). 

C. Reorganiza a gestão dos procedimentos de alta 

complexidade ambulatorial com a criação da 

Autorização de Procedimentos de Alta 

Complexidade/Custo (APAC). 

D. Incorpora as ações de Vigilância Ambiental, criando o 

Incentivo para as ações básicas de Vigilância 

Ambiental. 

E. Incorpora as ações de Epidemiologia e Controle de 

Doenças. 

 

09. De acordo com a Lei 8.080/90, Do Subsistema de Atenção 

à Saúde Indígena é INCORRETO afirmar: 

 

A. As ações e serviços de saúde voltados para o 

atendimento das populações indígenas, em todo o 

território nacional, coletiva ou individualmente, 

obedecerão ao disposto nesta Lei. 

B. Caberá à União, com seus recursos próprios, financiar 

o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 

C. O SUS promoverá a articulação do Subsistema 

instituído por esta Lei com os órgãos responsáveis 

pela Política Indígena do País. 

D. Os Estados, Municípios, outras instituições 

governamentais e não-governamentais poderão atuar 

complementarmente no custeio e execução das ações. 

E. Dever-se-á, se possível, levar em consideração a 

realidade local e as especificidades da cultura dos 

povos indígenas e o modelo a ser adotado para a 

atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma 

abordagem diferenciada e global, contemplando os 

aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, 

nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de 

terras, educação sanitária e integração institucional. 

 

10. Todos os cidadãos têm direito ao acesso às ações e aos 

serviços de promoção, proteção e recuperação da saúde 

promovidos pelo Sistema Único de Saúde inclusos abaixo, 

EXCETO: 

 

A. O acesso se dará prioritariamente pelos Serviços de 

Saúde da Atenção Básica próximos ao local de 

moradia. 

B. Nas situações de urgência/emergência, o atendimento 

se dará de forma incondicional, em qualquer unidade 

do sistema. 

C. Em caso de risco de vida ou lesão grave, deverá ser 

assegurada a remoção do usuário em condições 

seguras, que não implique maiores danos, para um 

estabelecimento de saúde com capacidade para recebê-

lo. 

 

D. O encaminhamento à Atenção Especializada e 

Hospitalar será estabelecido em função da necessidade 

de saúde e indicação clínica, levando-se em conta 

critérios de vulnerabilidade e risco com apoio de 

centrais de regulação ou outros mecanismos que 

facilitem o acesso a serviços de retaguarda. 

E. Quando houver limitação circunstancial na capacidade 

de atendimento do serviço de saúde, fica sob 

responsabilidade do gestor municipal a pronta 

resolução das condições para o acolhimento e devido 

encaminhamento do usuário do SUS, devendo ser 

prestadas informações claras ao usuário sobre os 

critérios de priorização do acesso na localidade por ora 

indisponível. A prioridade deve ser baseada em 

critérios de vulnerabilidade clínica e social, sem 

qualquer tipo de discriminação ou privilégio. 

 

11. De acordo com a Portaria nº. 399, de 22 de fevereiro de 

2006.  As ações do Pacto em Defesa do SUS devem 

contemplar: 

 

I. Articulação e apoio à mobilização social pela 

promoção e desenvolvimento da cidadania, tendo a 

questão da saúde como um direito; 

II. Estabelecimento de diálogo com a sociedade, além dos 

limites institucionais do SUS; 

III. Ampliação e fortalecimento das relações com os 

movimentos sociais, em especial os que lutam pelos 

direitos da saúde e cidadania; 

IV. Elaboração e publicação da Carta dos Direitos dos 

Usuários do SUS; 

V. Regulamentação da EC nº 29 pelo Congresso 

Nacional, com aprovação do PL nº 01/03, já aprovado 

e aprimorado em três comissões da Câmara dos 

Deputados; 

VI. Aprovação do orçamento do SUS, composto pelos 

orçamentos das três esferas de gestão, explicitando o 

compromisso de cada uma delas em ações e serviços 

de saúde de acordo com a Constituição Federal.  

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I e VI. 

B. II e III. 

C. I, III, IV e V. 

D. III, V, VI. 

E. I, II, III, IV, V, VI. 

 

12. A Regionalização é uma diretriz do Sistema Único de 

Saúde e um eixo estruturante do Pacto de Gestão e deve 

orientar a descentralização das ações e serviços de saúde e os 

processos de negociação e pactuação entre os gestores. 

As regiões compostas por mais de um município, dentro de um 

mesmo estado é denominada: 

 

A. Regiões Intramunicipais. 

B. Regiões Intermunicipais. 

C. Regiões Intraestaduais. 

D. Regiões Interestaduais. 

E. Regiões Fronteiriças. 
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13. O componente federal do Sistema Nacional de Auditoria 

(SNA) é o Departamento Nacional de Auditoria do Sistema 

Único de Saúde (DENASUS), responsável por avaliar as ações 

gerenciais e procedimentos relacionados a, EXCETO: 

 

A. Assistência ambulatorial e hospitalar. 

B. Programas estratégicos/projetos/atividades ou 

segmentos. 

C. Emitir parecer sobre a promoção e a assistência à 

saúde. 

D. Constatar a regularidade das contas, da execução de 

contratos, acordos, convênios e a probidade na 

aplicação dos dinheiros públicos. 

E. Ampliar as responsabilidades das três esferas de 

governo quanto aos resultados da saúde. 

 

14. Mecanismo de regulação da operadora que consiste em 

avaliação da solicitação antes da realização de determinados 

procedimentos de saúde. Nota: é fornecida formalmente pela 

operadora mediante solicitação do profissional assistente. 

Esta é a definição de: 

 

A. Aviso de beneficiário identificado. 

B. Autorização prévia de procedimento de saúde. 

C. Autorização de funcionamento de operadora. 

D. Autogestão por RH. 

E. Cadastro de Operadoras de Planos Privados de 

Assistência à Saúde. 

 

15. Os principais objetivos do processo de Programação 

Pactuada e Integrada - PPI, segundo a portaria GM/MS nº 

1.020/02 são, EXCETO: 

 

A. Buscar a eqüidade de acesso da população brasileira às 

ações e serviços de saúde em todos os níveis de 

complexidade. 

B. Orientar a alocação de recursos financeiros federais de 

custeio da assistência à saúde pela lógica de 

atendimento às necessidades de saúde da população. 

C. Explicitar os recursos federais, estaduais e municipais, 

que compõem o montante de recursos do SUS 

destinados às ações e serviços de saúde. 

D. Consubstanciar as diretrizes de regionalização da 

assistência à saúde, mediante a adequação dos critérios 

de distribuição dos recursos, dando concretude à 

conformação de redes assistenciais regionalizadas e 

hierarquizadas. 

E. Definir os limites financeiros globais para assistência 

de todos os municípios, compostos por parcela 

destinada ao atendimento à população do próprio 

município, em seu território e pela parcela 

correspondente à programação das referências de 

outros municípios, de acordo com o previsto na 

NOAS/SUS 01/01. 

 

 

 

 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

 

16-As alterações emocionais no puerpério manifestam-se de 

várias formas. O “baby blues” é o mais freqüente, acometendo 

de 50 a 70% das puérperas. É definido como estado depressivo 

mais brando, transitório, que aparece em geral no terceiro dia 

do pós-parto e tem duração aproximada de duas semanas. 

Caracteriza-se por, EXCETO: 

 

A. Fragilidade. 

B. Hiperemotividade. 

C. Sentimento de desvalia ou culpa excessiva. 

D. Falta de confiança em si própria. 

E. Sentimentos de incapacidade. 

 

17-Os principais sinais de advertência para o risco de 

transtorno do humor que, eventualmente, pode resultar em 

suicídio são, EXCETO:  

 

A. Mudanças acentuadas na aparência. 

B. Alterações nos padrões de sono. 

C. Alterações nos hábitos alimentares. 

D. Prejuízo no rendimento escolar. 

E. Pânico ou ansiedade agudos ou crônicos. 

 

18-O Modelo da Resolução de Problemas (1957) distingue-se 

do que era a então prática profissional, ao enfatizar não só o 

tratamento com os problemas presentes do cliente, como 

também as dificuldades que este encontra no problema, 

existindo menos ênfase na motivação irracional e interna, ou 

seja, nos processos da mente. Contudo, classifica-se como 

psicodinâmico, tendo em conta a base psicológica da profissão 

aceite na altura da formulação deste modelo. Perlman realça 

neste modelo a importância de quatro aspectos de situação que 

inclui, EXCETO: 

 

A. A pessoa com quem o trabalho é realizado. 

B. O problema apresentado. 

C. A resolução do problema. 

D. O local onde o trabalho é feito. 

E. O processo de trabalho. 

 

19-Na psicologia do Ego; a intervenção centra-se em, 

EXCETO: 

 

I. Providenciar esperança e motivação. 

II. Promover a autonomia, a resolução de problemas e a 

capacidade de adaptação ao ambiente. 

III. Providenciar um modelo e uma boa experiência que 

pode corrigir más experiências passadas. 

IV. Promover a mudança da personalidade. 

V. Mobilizar recursos para apoiar o cliente. 

VI. Modificar o ambiente. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, II, IV, V apenas. 

B. II, III, V, VI apenas. 

C. III e V apenas. 

D. I, IV, VI apenas. 

E. Todas estão corretas. 
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20-Sintomas psiquiátricos podem se manifestar no 

hipotireoidismo, EXCETO:  

 

A. Depressão. 

B. Demência. 

C. Transtorno bipolar. 

D. Mudança de personalidade. 

E. Franca psicose. 

 

 21-Às vezes, quando as pessoas sentem-se ameaçadas por um 

impulso opressor, podem combatê-lo indo para o extremo 

oposto, e denunciando-o vigorosamente em outras pessoas. 

Assim, funcionários que trabalham sem motivação e de forma 

relapsa, pode ridicularizar seu companheiro de trabalho que 

cometeu algum deslize ou que também é relapso. 

 

Este é o mecanismo: 

 

A. Sublimação 

B. Racionalização 

C. Projeção 

D. Deslocamento 

E. Formação de reação 

 

22-Sobre o período das operações concretas é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. A infância propriamente dita – 7 a 11 ou 12 anos. 

B. Nessa idade a criança está pronta para iniciar um 

processo de aprendizagem sistemática.  

C. A criança adquire uma autonomia crescente em 

relação ao adulto, passando a organizar seus próprios 

valores morais.  

D. A grupalização com o sexo oposto diminui.  

E. É capaz de lidar com conceitos como liberdade, 

justiça, etc. 

 

23-Sobre demência é INCORRETO afirmar: 

 

A. Perda do desempenho cognitivo e intelectual 

suficientemente grave para interferir no desempenho 

social ou ocupacional.  

B. O déficit essencial é constituído pela perda da 

memória, tanto de curto prazo quanto de longo prazo.  

C. O pensamento abstrato e o juízo também se 

encontram freqüentemente comprometidos, havendo 

com freqüência sinais de envolvimento cortical 

diminuído.  

D. Trata-se de uma síndrome que aparece principalmente 

nos idosos, apesar de poder ser diagnosticada em 

qualquer idade após a estabilização do quociente de 

inteligência (Q.I.) (três a quatro anos de idade).  

E. A causa mais comum é a doença de Alzheimer, 

seguida pela demência multiinfarto (DMI) (formas 

mistas também são comuns). A síndrome da 

imunodeficiência adquirida (AIDS) também é uma 

causa comum.  

 

 

 

24-Esta demenciação degenerativa rapidamente progressiva é 

causada por um vírus lento transmissível. O início ocorre, 

usualmente, na quinta ou sexta década de vida. Os primeiros 

sinais desta doença podem ser ansiedade, queixas somáticas 

vagas ou sensações inespecíficas de ansiedade. Outros sinais 

incluem ataxia, sinais extrapiramidais, coreoatetose e disartria. 

Fatal, habitualmente nos dois anos que se seguem ao 

diagnóstico. A TC mostra atrofia cortical e cerebelar. EEG 

característico, nos estágios mais tardios.  

 

Esta é a descrição de: 

 

A. Síndrome de Clerambault. 

B. Doença de Creutzfeldt-Jakob. 

C. Doença de Pick. 

D. Doença de Huntington. 

E. Doença de Parkinson. 

 

25-O principal (mais presente) sintoma psiquiátrico em 

pacientes com enxaqueca é: 

 

A. Delirium. 

B. Alucinações. 

C. Depressão. 

D. Alterações da memória. 

E. Alteração da imagem corporal. 

 

26-O ser humano, no seu processo de desenvolvimento, apesar 

das diferenças individuais, segue algumas tendências que são 

encontradas em todas as pessoas. Algumas delas estão 

destacadas, das quais é INCORRETO afirmar: 

 

A. O desenvolvimento humano é um processo ordenado 

e contínuo, dividido em quatro fases principais: 

infância, adolescência, idade adulta e senescência; 

B. O desenvolvimento humano se realiza da cabeça para 

as extremidades; seqüência céfalo-caudal: a criança 

sustenta primeiro a cabeça, para só então levantar o 

tronco, sentar e andar; progride do centro para a 

periferia do corpo; seqüência distal: a criança 

movimenta primeiro as mãos e os dedos, para depois 

movimentar os braços; 

C. O indivíduo tende a responder sempre de forma mais 

específica às estimulações do meio. Cada vez mais 

vão se especializando os movimentos do corpo para 

respostas específicas. A fala se torna mais abrangente 

em relação aos objetos a serem designados etc. O 

desenvolvimento se dá do geral para o específico; 

D. Os órgãos não crescem de maneira uniforme. 

Enquanto o cérebro, por exemplo, se desenvolve 

rapidamente na infância, as outras partes do corpo 

seguem ritmos diferenciados, às vezes de forma lenta 

em outras aceleradamente; 

E. Cada indivíduo se desenvolve de acordo com um 

ritmo próprio que tende a permanecer constante 

segundo seus padrões de hereditariedade, se não for 

perturbado por influências externas, como má 

alimentação; ou internas, como doenças. 
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27-Todas as ações do indivíduo, desde o início da infância, já 

fazem parte do processo de aprendizagem. O sugar o seio 

materno é o primeiro problema de aprendizagem: terá que 

coordenar movimentos de sucção, deglutição e respiração. Os 

diferentes aspectos do processo primário de socialização na 

família, impõem, desde cedo, a criança numerosas e complexas 

adaptações a diferentes situações de aprendizagem. Na idade 

escolar, na adolescência, na idade adulta e até em idade mais 

avançada, a aprendizagem está sempre presente. 

 

Esta é a descrição de que processo de aprendizagem? 

 

A. Processo global.  

B. Processo cumulativo.  

C. Processo contínuo.  

D. Processo dinâmico.  

E. Processo coordenativo. 

 

28-Sobre a Teoria do condicionamento operante é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. O comportamento operante é automaticamente 

provocado por estímulos específicos como, por 

exemplo, a contração pupilar mediante uma luz forte. 

B. O comportamento operante, no entanto, não é 

automático, inevitável e nem determinado por 

estímulos específicos. 

C. Caminhar pela sala, abrir uma porta, cantar uma 

canção, são comportamentos operantes. 

D. O que caracteriza o condicionamento operante é que o 

reforço não ocorre simultaneamente ou antes da 

resposta ( como no condicionamento clássico) mas 

sim aparece depois dela. 

E. A aprendizagem não se constitui, como no 

condicionamento clássico, em uma substituição de 

estímulo, mas sim em uma modificação da freqüência 

da resposta. 

 

29-A dessensibilização sistemática desenvolvida por Joseph 

Wolpe destina-se ao alívio da ansiedade mal adaptada. Antes 

de iniciar a dessensibilização deve-se pedir ao cliente que 

pense numa ou duas cenas que evoquem sensações agradáveis, 

de relaxamento. Durante a dessensibilização pode-se pedir ao 

cliente para imaginar essas cenas afim de facilitar o 

relaxamento. Este pedido deve realizar-se entre a apresentação 

dos itens da hierarquia. Quando o cliente indica que está no 

nível 1 de ansiedade, e o psicólogo verifica que não há nenhum 

sinal de ansiedade o cliente está preparado para a primeira cena 

da hierarquia. Quando isto se verifica, EXCETO: 

 

A. Os clientes são informados que serão solicitados a 

imaginar as cenas o mais nitidamente possível. 

B. Os clientes são também informados de que se a cena 

começar a mudar deve trazê-la à forma original 

C. Os clientes são instruídos para fazer um sinal, 

erguendo um dedo quando obtêm uma imagem nítida 

da cena 

D. Os clientes são instruídos para fazerem um sinal 

quando sentem alguma ansiedade. 

E. Se o cliente não revela ansiedade após duas 

apresentações imaginadas de um item, este pode ser 

considerado dessensibilizado. 

 

30-São elementos que compõe o psicodrama, EXCETO: 

 

A. Protagonista 

B. Imprensa 

C. Egos auxiliares 

D. Diretor 

E. Auditório 

 

31-Esta metáfora opõe-se às metáforas funcionalistas (como 

um organismo). A característica desta metáfora é a entropia ou 

seja, a organização tem uma tendência natural para se 

desagragar, fragmentar-se. A finalidade de uma organização é 

a sua fragmentação, pois as partes que se desagregam vão 

originar outras organizações.  

 

Esta é a definição de: 

 

A. Metáfora do Instrumento de Dominação. 

B. Metáfora da Catástrofe. 

C. Metáfora da Cisão. 

D. Metáfora da Prisão Psíquica. 

E. Metáfora do texto. 

 

32-Os psicólogos cognitivos utilizam vários métodos para 

examinar como os seres humanos pensam. Esses métodos 

incluem os seguintes, EXCETO: 

 

A. Pesquisa psicobiológica. 

B. Auto-retratos. 

C. Estudos de casos. 

D. Observação naturalista. 

E. Simulações computadorizadas e inteligência artificial. 

 

33-São princípios básicos da terapia funcional, EXCETO: 

 

A. Envolver o cliente no diagnóstico e na compreensão 

das questões em que se está a trabalhar e que estão 

constantemente a mudar. 

B. Compreensão e utilização consciente das fases de 

tempo. 

C. A utilização da função da instituição dá forma ao 

trabalho, oferece responsabilidade e um papel concreto 

para os clientes na compreensão de um caso. 

D. Um entendimento claro da estrutura ou forma do 

processo do trabalho social. 

E. O trabalho social não deve utilizar as inter-relações 

pessoais para envolver os clientes na auto-ajuda. 

 

34-Sobre generalização de estímulos é INCORRETO afirmar: 

 

A. Na generalização de estímulos, um estímulo adquire 

controle sobre uma resposta devido ao reforço na 

presença de um estímulo similar, mas diferente.  

B. Frequentemente, a generalização depende de 

elementos comuns a dois ou mais estímulos.  

C. Na generalização responde-se de forma semelhante a 

um conjunto de estímulos percebidos como idênticos.  
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D. Esse princípio da generalização é fundamental quando 

na aprendizagem escolar.  

E. Na vida cotidiana, aprende-se a comportar-se em 

diferentes situações sociais, dada a nossa capacidade 

de generalização no aprendizado de regras e normas. 

 

35-Sobre técnicas de entrevista clínica é INCORRETO afirmar: 

 

A. Apresentar-se, cumprimentar o paciente chamando-o 

pelo nome, dizer o propósito da entrevista. 

B. Deixar o paciente à vontade, estabelecer uma relação 

demonstrando qualidades pessoais de empatia e 

sensibilidade. 

C. Não fazer juízo de valores. 

D. Fazer constantemente anotações para seguir o paciente 

adequadamente. 

E. Manter a entrevista ativa. Não discutir ou ficar 

irritado. 

 

36-São transtornos de personalidade e de comportamento, 

EXCETO: 

 

A. Transtornos específicos de personalidade. 

B. Transtornos alimentares. 

C. Transtornos de hábitos e impulsos. 

D. Transtorno de identidade sexual. 

E. Transtornos de preferência sexual. 

 

37-Sobre as características de Distúrbios da Socialização é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Dificuldade em relacionar-se com os outros, 

incapacidade de compartilhar sentimentos, gostos e 

emoções e a dificuldade na discriminação entre 

diferentes pessoas. 

B. Muitas vezes aparenta ser afetiva, por aproximar-se 

das pessoas abraçando-as, mexendo em seu cabelo, ou 

até beijando-as. 

C. Essa aproximação usualmente segue um padrão 

repetitivo e não contém nenhum tipo de troca ou 

compartilhamento. 

D. Aumento excessivo da capacidade de imitar o outro. 

E. Dificuldade de se colocar no lugar do outro e de 

compreender os fatos a partir da perspectiva do outro. 

 

38-Os Centros de Atenção Psicossocial - CAPS visam, 

EXCETO:  

 

A. Prestar atendimento em regime de atenção diária.  

B. Gerenciar os projetos terapêuticos oferecendo cuidado 

clínico eficiente e personalizado. 

C. Dar suporte e supervisionar a atenção à saúde mental 

na rede básica, PSF (Programa de Saúde da Família), 

PACS (Programa de Agentes Comunitários de Saúde). 

D. Regular a porta de entrada da rede de assistência em 

saúde mental de sua área.  

E. Realizar primordialmente as atividades de supervisão 

de unidades hospitalares psiquiátricas que atuem no 

seu território. 

 

39-Para fins de avaliação divide-se a memória em: sensorial, 

imediata, recente e de longo prazo. A imediata é responsável 

pelo registro de informações ouvidas nos últimos: 

 

A. 0,5 segundos. 

B. 5 a 10 segundos. 

C. 15 a 20 segundos. 

D. 5 a 10 minutos. 

E. Mais de 30 minutos. 

 

40-Sobre os princípios fundamentais estabelecidos no Código 

de Ética de Psicologia é INCORRETO afirmar: 

 

A. O psicólogo trabalhará visando promover o bem-estar 

do indivíduo e da comunidade, bem como a descoberta 

de métodos e práticas que possibilitem a consecução 

desse objetivo. 

B. O psicólogo terá que garantir uma boa compreensão 

do paciente de forma legível e ética seguindo o nível 

de estudo do paciente. 

C. A atuação profissional do psicólogo compreenderá 

uma análise crítica da realidade política e social. 

D. O psicólogo estará a par dos estudos e pesquisas mais 

atuais de sua área, contribuirá pessoalmente para o 

progresso da ciência psicológica e será um estudioso 

das ciências afins. 

E. O psicólogo colaborará na criação de condições que 

visem a eliminar a opressão e a marginalização do ser 

humano. 

 

 


