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  Políticas Públicas 
 

Questão 1 - Analise as alternativas a seguir sobre o 

conceito de Saúde proposto pela VIII Conferência Nacional de 

Saúde (1986) e assinale a alternativa correta. 

a) Saúde diz respeito apenas ao resultado das condições 

econômicas da população. 

b) As causas que determinam o processo de saúde/doença têm 

origem orgânica. 

c) Saúde é ausência de doença. 

d) Saúde é o estado do mais completo bem-estar físico, social e 

mental. 

e) A Saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, 

entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, 

o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, o transporte, 

o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais. 

 

Questão 2 - Analise as seguintes afirmativas: 

I. Em 1988, a Constituição brasileira reconheceu a saúde como 

um direito do cidadão e um dever do Estado. 

II. Esse reconhecimento constitucional do direito à saúde só foi 

possível após longa luta política e graças à atuação do 

Movimento pela Reforma Sanitária. 

III. A implantação de um sistema de saúde universal no Brasil teve 

início em um contexto político e econômico desfavorável. 

IV. O SUS aumentou amplamente o acesso aos cuidados de 

saúde para grande parte da população brasileira. 

Está correto o que se afirma em:  

a) I, II e III, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) III e IV, apenas. 

d) I, II, III e IV. 

e) I e IV, apenas. 

 

 

Questão 3 - Sobre os Determinantes Sociais de Saúde 

(DSS), assinale a alternativa correta. 

a) A relação entre os determinantes da saúde e a saúde das 

pessoas não tem ligação com os níveis de vida da sociedade, 

atingindo apenas o nível macroambiental.  

b) Normalmente, são poucos os fatores que influenciam o 

processo saúde/doença das pessoas e a presença desses 

fatores não determina o estado de saúde da população.  

c) A maior parte da carga de doenças ocorre devido às condições 

em que as pessoas nascem, vivem, crescem, trabalham e 

envelhecem.  

d) A diversidade genética, o sexo, a dieta, a nutrição e os 

processos de envelhecimento são determinantes fundamentais 

da saúde, sobre os quais não é possível intervir positivamente 

para promover e recuperar a saúde.  

e) Recomenda-se que as abordagens ligadas aos determinantes 

sociais seja implementada por meio de um “programa” que é 

executado envolvendo somente os usuários do Sistema Único 

de Saúde. 

Questão 4 - Considerando o que dispõe o Decreto 

Presidencial nº 7.508, de 28 de junho de 2011, acerca das 

“Regiões de Saúde”, considere as seguintes afirmativas: 

I. Região de Saúde é o espaço geográfico contínuo constituído 

por agrupamentos de Municípios limítrofes, delimitado a partir 

de identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de 

comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados, 

com a finalidade de integrar a organização, o planejamento e 

a execução de ações e serviços de saúde.  

II. As Regiões de Saúde serão instituídas pelo Estado, em 

articulação com os Municípios, respeitadas as diretrizes gerais 

pactuadas na Comissão Intergestores Tripartite (CIT).  

III. Poderão ser instituídas Regiões de Saúde interestaduais, 

compostas por Municípios limítrofes, por ato conjunto dos 

respectivos Estados em articulação com os Municípios.  

IV. As Regiões de Saúde não poderão ser referência para as 

transferências de recursos entre os entes federativos. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

 

a) II e III. 

b) I e II. 

c) III e IV. 

d) I e IV. 

e) I, II e III.  

 

 

Questão 5 - A respeito do Controle Social no Sistema Único 

de Saúde, analise as seguintes assertivas. 

I. O Conselho de Saúde é órgão colegiado, em caráter 

permanente e deliberativo, composto 50% (cinquenta por 

cento) por representantes do governo e 50% (cinquenta por 

cento) por representantes dos usuários dos serviços de saúde.  

II. A Constituição Federal de 1988 não faz referência ao controle 

social no SUS.  

III. O controle social no SUS é exercido pela sociedade civil 

organizada nas esferas da ação do Estado na área da saúde.  

IV. As Conferências de Saúde e os Conselhos de Saúde são 

instrumentos legais de controle social. 

 

Está correto o que se afirma em:  

a) I, II, III e IV.  

b) III e IV, apenas.  

c) I, II e III, apenas.  

d) I e II, apenas.  

e) I e IV, apenas.  
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Questão 6 - A Lei 8.080/1990, além de constituir um 

instrumento legal e normativo do Sistema Único de Saúde (SUS), 

é também uma fonte de conceitos operacionais. Nesse sentido, 

integralidade, no âmbito do SUS, é entendida como: 

a) Medida de centralização de decisões para resolver os 

problemas de saúde no nível nacional. 

b) Um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 

preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para 

cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 

c) Estratégia que prioriza as atividades curativas, sem prejuízo 

dos serviços preventivos. 

d) Uma conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, 

materiais e humanos, com vistas ao fortalecimento sanitário 

decorrente do meio ambiente. 

e) Um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir 

riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários 

decorrentes do meio ambiente. 

 

 

Questão 7 - O artigo 200 da Constituição Federal de 1988, 

em seu inciso III, atribui ao SUS a competência de ordenar a 

formação na área da Saúde. Portanto, as questões da 

educação na saúde passam a fazer parte do rol de atribuições 

finalísticas do sistema. Para observá-lo e efetivá-lo, o Ministério 

da Saúde tem desenvolvido, ao longo do tempo, várias 

estratégias voltadas para a adequação da formação e 

qualificação dos trabalhadores de saúde às necessidades de 

saúde da população e ao desenvolvimento do SUS. Nesse 

contexto, uma política vem sendo desenvolvida com a 

finalidade de contribuir para a transformação dos processos 

formativos, das práticas pedagógicas e de saúde, e para a 

organização do processo de trabalho em saúde. A que política 

nacional o texto se refere? 

a) Política Nacional de Educação Popular em Saúde. 

b) Política Nacional de Educação Permanente para o Controle 

Social em Saúde. 

c) Política Nacional de Educação Permanente em Saúde. 

d) Política Nacional de Educação Continuada em Saúde. 

e) Política Nacional de Promoção da Educação em Saúde. 

 

  

Questão 8 - A representação paritária composta pelos 

Conselhos de Secretarias Municipais de Saúde (COSEMS) e 

pelas Secretarias Estaduais de Saúde nos estados é 

denominada: 

a) Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS). 

b) Comissão Intergestores Bipartite (CIB). 

c) Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde 

(CONASEMS). 

d) Comissão Intergestores Regional (CIR). 

e) Comissão Intergestores Tripartite (CIT). 

 

 

 

Questão 9 - O Decreto 7.508/11 estabelece a organização 

do SUS em Regiões de Saúde, tendo como objetivos: 

I. Garantir o acesso resolutivo e de qualidade à rede de saúde, 

constituída por ações e serviços de atenção primária, 

vigilância à saúde, atenção psicossocial, urgência e 

emergência e atenção ambulatorial e hospitalar especializada. 

II. Efetivar o processo de descentralização, com 

responsabilização compartilhada, favorecendo a ação 

solidária e cooperativa entre os entes federados. 

III. Reduzir as desigualdades loco-regionais, por meio da 

conjugação interfederativa de recursos. 

 

Está correto o que se afirma em:  

a) II e III, apenas. 

b) I e II, apenas. 

c) I e III, apenas.  

d) I, II e III.  

e) I, apenas.  

 

 

Questão 10 - A conferência de Alma-Ata definiu a APS 

como “cuidados essenciais baseados em métodos de trabalho 

e tecnologias de natureza prática, cientificamente críveis e 

socialmente aceitáveis, universalmente acessíveis na 

comunidade aos indivíduos e às famílias, com a sua total 

participação e a um custo suportável para as comunidades e 

para os países, à medida que se desenvolvem num espírito de 

autonomia e autodeterminação”. Dessa definição emergiram, 

naquele momento, elementos essenciais da APS. 

São elementos essenciais da APS: 

I. A educação em saúde; o saneamento básico; o programa 

materno-infantil, incluindo imunização e planejamento familiar. 

II. A prevenção de endemias; o tratamento apropriado das 

doenças e danos mais comuns e a provisão de medicamentos 

essenciais. 

III. A promoção de alimentação saudável e de micronutrientes e a 

valorização das práticas complementares. 

IV. O programa de saúde do homem; o programa saúde na escola 

e alimentação saudável. 

Está correto o que se afirma em:  

a) I e III, apenas.  

b) II, III e IV, apenas.  

c) I, II e III, apenas.  

d) II e IV, apenas.  

e) I, II, III e IV..  
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POLÍTICAS PÚBLICAS - PSICOLOGIA 

Questão 11 - No que se refere à política de promoção de 

saúde, fazem parte das estratégias para sua implementação: 

I. Estímulo à inserção de ações de promoção da saúde em todos os 

níveis de atenção, com ênfase na atenção especializada para 

garantir cuidado integral e de qualidade à população. 

II. Apoio a estados e municípios que desenvolvam ações voltadas 

para a implementação da estratégia global, vigilância e prevenção 

de doenças e agravos não transmissíveis. 

III. Desenvolvimento de estratégias de qualificação em ações de 

promoção da saúde para profissionais de saúde inseridos no 

âmbito da saúde suplementar. 

IV. Inclusão das ações de promoção da saúde na agenda de 

atividades da comunicação social do SUS. 

V. Apoio ao desenvolvimento de estudos referentes ao impacto na 

situação de saúde considerando ações de promoção da saúde no 

que se refere a alimentação saudável, práticas corporais e 

ambiente livre de tabaco. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

 II, IV e V. 

 I e III. 

 I, II, IV e V. 

 II e III.  

 II, III e IV.  

Questão 12 - A Política Nacional de Atenção Básica 

caracteriza-se por “um conjunto de ações de saúde, no âmbito 

individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, 

a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a 

redução de danos e a manutenção da saúde”, portanto, são 

características do processo de trabalho das equipes de saúde as 

seguintes atividades: 

I. Programar e implementar as atividades de atenção à saúde de 

acordo com o funcionamento da equipe, com a priorização de 

intervenções clínicas e individualizadas. 

II. Desenvolver ações que priorizem os grupos de risco e os fatores 

de risco clínico-comportamentais, alimentares e/ou ambientais, 

com a finalidade de prevenir o aparecimento ou a persistência de 

doenças e danos evitáveis. 

III. Organizar o acolhimento com escuta qualificada, classificação de 

risco, avaliação de necessidade de saúde e análise de 

vulnerabilidade. 

IV. Apoiar as estratégias de fortalecimento da gestão local e do 

controle social. 

V. Fazer uso da UBS como estratégia central para o desenvolvimento 

de ações de cuidado e atenção à saúde. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

 II, III e V.  

 II, III e IV. 

 I, II e III.  

 I, III e V.  

 I e II.  

Questão 13 - Considerando a Política Nacional de Educação 

Permanente em Saúde (2006), assinale a afirmação que diz respeito 

à estratégia central para reorganização da formação em saúde: 

 Utilização de teorias e conceitos para qualificação da prática 

cotidiana nos serviços de saúde. 

 Foco em temáticas a partir das categorias profissionais, com 

formações de curto período de tempo e com orientação dirigida. 

 Cursos de capacitação e aperfeiçoamento orientados a partir das 

necessidades das equipes de saúde. 

 Contratação por parte dos municípios de consultoria 

especializada em educação em saúde. 

 Problematização do próprio fazer a partir das experiências 

cotidianas. 

Questão 14 - A atenção primária em saúde como parte 

componente da rede de serviços de saúde possui alguns atributos e 

papéis. Considerando essas funções, analise as seguintes afirmativas 

e assinale V para as verdadeiras ou F para as falsas. 

(    ) Garantir a acessibilidade e o uso de serviços para 

cada novo problema ou novo episódio de um 

problema para os quais se procura atenção à saúde. 

(    ) A integralidade é tida como norte da produção de 

cuidado, acionando redes e serviços que atendam às 

demandas da população. 

(    ) A família é considerada como sujeito da atenção e são 

priorizadas intervenções comunitárias. 

(    ) A coordenação do cuidado é desenvolvida por 

profissional de referência da unidade de saúde, com 

desenvolvimentos de ações no âmbito individual. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para 
baixo, é: 

 F – V – V – F. 

 V – V – V – F. 

 V – V – V – V. 

 F – F – V – V. 

 V – F – F – F. 

 

Questão 15 - Das ações citadas abaixo, qual não 

corresponde às ações específicas para implementação da Política 

Nacional de Promoção de Saúde? 

 Alimentação saudável. 

 Prática corporal/ Atividade física. 

 Prevenção e controle do tabagismo. 

 Promoção do desenvolvimento sustentável. 

 Educação permanente. 
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Questão 16 - O documento Gestão do SUS, elaborado pelo 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS), aponta as 

regiões de saúde como um importante mecanismo de cogestão para 

a tomada de decisão em relação ao sistema de saúde dos municípios. 

Sobre as regiões de saúde, analise as seguintes afirmativas: 

I. As regiões de saúde são espaços geográficos constituídos por 

agrupamentos de municípios limítrofes, delimitados a partir de 

identidades culturais, econômicas e sociais e de redes de 

comunicação e infraestrutura de transportes compartilhados. 

II. Têm a finalidade de integrar a organização, o planejamento e a 

execução de ações e serviços de saúde. 

III. São instituídas a nível federal, articulando os municípios e 

respeitando as diretrizes gerais pactuadas na Comissão 

Intergestores Tripartite. 

IV. A região de saúde deve conter ações e serviços como atenção 

primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção 

ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. 

V. Têm como objetivo efetivar o processo de centralização de ações 

e serviços de saúde, com responsabilização individual de cada 

município. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

 III, IV e V. 

 II, III e IV.  

 I, II e IV. 

 I, II e III. 

 I e III. 

Questão 17 - A reorganização da atenção básica para 

Estratégia de Saúde da Família proporcionou a incorporação de 

algumas características para a qualificação da produção de cuidado 

em saúde. Em relação a essas características, analise as seguintes 

afirmações e classifique-as como verdadeiras (V) ou falsas (F): 

(    ) Equipe mínima composta por médico generalista, 

especialista em Saúde da Família ou médico de Família e 

Comunidade, enfermeiro generalista ou especialista em 

Saúde da Família, auxiliar ou técnico de enfermagem e 

agentes comunitários de saúde. 

(    ) As equipes devem ser responsáveis por no máximo 6.000 

pessoas, considerando o grau de vulnerabilidade das 

famílias daquele território, sendo que, quanto maior o grau 

de vulnerabilidade, maior o número de pessoas atendidas 

pela equipe. 

(    ) A carga horária dos profissionais de saúde membros da 

equipe de Saúde da Família deve ser de 40 horas 

semanais, à exceção dos profissionais médicos. 

(    ) As equipes de Saúde da Família podem ser acrescidas de 

profissionais como o cirurgião-dentista generalista ou 

especialista em Saúde da Família, auxiliar e/ ou técnico 

em saúde bucal. 

 

A sequência correta de preenchimento de parênteses, de cima para 

baixo, é: 

 V – V – F – F. 

 F – V – F – F. 

 V – V – F – F. 

 F – F – V – V. 

 V – F – V – V. 

Questão 18 - Para o enfrentamento das transições 

epidemiológicas, foi proposta a implementação das Redes de Atenção 

à Saúde (RAS), através das redes temáticas, que têm como 

prioridade: 

I. Construir linhas de cuidado para o atendimento da população. 

II.  Acolher e redefinir os novos modelos de atenção à saúde que 

estão sendo experimentados e que têm se mostrado efetivos e 

eficientes no controle das condições crônicas. 

III. Construir arranjos organizativos de ações e serviços de saúde, 

de diferentes densidades tecnológicas. 

IV. Promover acesso de qualidade à população, atendendo às 

necessidades de cada território de saúde. 

V. Enfrentar o modelo fragmentado ainda presente no sistema único 

de saúde. 

Está correto o que se afirma em: 

 I, II, III, IV e V. 

 I e III, apenas. 

 I, II e III, apenas. 

 II, III e V, apenas. 

 I, II, III e IV, apenas. 

Questão 19 - A Portaria n. 204/GM, de 29 de janeiro de 2007, 

regulamentou o financiamento e a transferência dos recursos federais 

para as ações e os serviços de saúde, na forma de blocos de 

financiamento, com o respectivo monitoramento e controle. Assinale a 

alternativa que apresenta um item que não é considerado um bloco 

de financiamento para a transferência de recursos federais. 

 Bloco de média e alta complexidade. 

 Bloco de atenção básica. 

 Bloco de vigilância em saúde. 

 Bloco de assistência farmacêutica. 

 Bloco de doenças crônicas. 

Questão 20 - Fazendo parte das estratégias de qualificação 

dos serviços prestados na Atenção Básica, foram criados os Núcleos 

de Apoio à Saúde da Família (NASF). Sobre os objetivos do NASF, 

analise as seguintes afirmativas e identifique-as como verdadeiras 

(V) ou falsas (F). 

(    ) Ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção 

básica, bem como sua resolutividade. 

(    ) Construir equipes compostas por profissionais de diferentes 

áreas de conhecimento, que devem atuar de maneira integrada 

à equipe de saúde, realizando atendimentos individuais a partir 

dos encaminhamentos dos profissionais. 

(    ) Atuar na perspectiva da saúde coletiva e da clínica ampliada, 
realizando matriciamento às equipes de saúde. 

(    ) Funcionar em horários alternativos às unidades de saúde para 

a ampliação do acesso. 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para 

baixo, é: 

 F – V – V – V. 

 V – F – F – F. 

 F – F – V – F. 

 V – F – V – F. 

 V – F – V – V. 
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  CONTEÚDO ESPECÍFICO - PSICOLOGIA 

Questão 21 - Sobre a Política Nacional de Saúde Mental, leia 

as seguintes afirmações e classifique-as como verdadeiras (V) ou 

falsas (F). 

(    ) A atual política de saúde mental brasileira é resultado da 

mobilização dos gestores e profissionais da Saúde, tendo 

iniciado na década de 1980 com o objetivo de mudar a 

realidade dos manicômios onde viviam mais de 100 mil 

pessoas com transtornos mentais. 

(    ) A atenção aos portadores de transtornos mentais, após a 

Reforma Psiquiátrica, passa a ter como objetivo o pleno 

exercício de sua cidadania, e não somente o controle de 

sua sintomatologia. Isso implica organizar serviços 

abertos, com a participação ativa dos usuários e formando 

redes com outras políticas públicas (educação, moradia, 

trabalho, cultura, etc.). 

(    ) Entre os equipamentos substitutivos ao modelo 

manicomial, podemos citar os Centros de Atenção 

Psicossocial (Caps), os serviços Residenciais 

Terapêuticos (SRT), os Centros de Convivência (Cecos), 

as Enfermarias de Saúde Mental em hospitais gerais e as 

oficinas de geração de renda. 

(    ) As intervenções de cuidado em saúde mental devem ser 

multiprofissionais, acionando diversos dispositivos, 

entretanto, ressalta-se que nas intervenções em casos 

graves, os profissionais da psicologia e da psiquiatria 

destacam-se como principais agentes de cuidado. 

A sequência correta de preenchimento de parênteses, de cima 

para baixo, é: 

a) V – F – V – F. 

b) F – V – F – F. 

c) F – V – V – F. 

d) V – V – F – V. 

e) F – F – V – V. 

 

Questão 22 -  O Projeto Terapêutico Singular pressupõe o 

desenvolvimento de ações baseadas em um roteiro norteador. 

Assinale a alternativa que não compreende uma dessas etapas. 

a) Intervenção domiciliar. 

b) Diagnóstico situacional. 

c) Definição de objetivos. 

d) Divisão de tarefas. 

e) Reavaliação do PTS. 

 

 

 

 

 

Questão 23 - Proposto por Gastão Wagner (1999), o Apoio 

Matricial tem se tornado uma proposta norteadora das experiências 

implementadas em diversos municípios, ao longo dos últimos anos, 

estruturando um processo colaborativo entre a saúde mental e a 

atenção primária. 

A respeito das suas contribuições para a qualificação do cuidado em 

saúde mental, leia as seguintes afirmações: 

I. O apoio matricial e a equipe de referência são, ao mesmo 

tempo, arranjos organizacionais e uma metodologia para 

gestão do trabalho em saúde. 

II. O matriciamento é um suporte técnico especializado que é 

ofertado a uma equipe interdisciplinar em saúde a fim de 

ampliar seu campo de atuação e qualificar suas ações a partir 

dos atendimentos particularizados. 

III. O serviço é qualificado à medida que possui equipe de 

retaguarda que realiza intervenções psicossociais coletivas 

conduzidas pelos profissionais de saúde mental.  

IV. A equipe de apoio matricial deve ser acionada quando a 

equipe de saúde sente necessidade de apoio para resolver 

problemas relativos ao desempenho de suas tarefas, bem 

como em casos complexos. 

V. É semelhante à supervisão, pois o matriciador não participa 

ativamente do projeto terapêutico. 

 

 

Está correto apenas o que se afirma em: 
 

a) I e II.  

b) I, II e IV. 

c) I, II, III e V. 

d) II e V.  

e) I e IV. 

 

Questão 24 - Assinale a alternativa que apresenta 

corretamente a perspectiva da Clínica Ampliada e seus objetivos. 

a) Construir referencial teórico específico para as intervenções em 

saúde; 

b) Possuir ferramentas para a realização de diagnósticos. 

c) Atribuir responsabilidade singularizada aos profissionais. 

d) Constituir-se como uma ferramenta de articulação e inclusão 

dos diferentes enfoques e disciplinas e de compartilhamento de 

casos. 

e) Realizar intervenções individuais para qualificação dos 

atendimentos prestados. 
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Questão 25 - Sobre a atuação do profissional psicólogo no 

Sistema Único de Saúde, analise as seguintes afirmativas: 

I. A entrada dos psicólogos no campo da saúde pública guarda 

uma relação estreita com os rumos tomados pelo movimento 

de Reforma Sanitária e Psiquiátrica ocorrido no Brasil a partir 

de meados dos anos 1970. 

II. Foi a categoria que teve o maior número de profissionais 

contratados ao longo das últimas décadas para trabalhar nas 

instituições públicas. 

III. Fortes investimentos no campo da saúde pública foram 

operados pelo Conselho Federal de Psicologia nas últimas 

décadas, forçando a construção de uma identidade 

profissional atrelada à prática clínica, considerada como uma 

área específica de interesse do psicólogo. 

IV. Desenvolve uma prática comprometida com a produção de 

saberes e técnicas objetivas e neutras voltadas para 

processos de adaptação dos indivíduos às normas sociais. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) I, II e III. 

b) II e III. 

c) I e II. 

d) I, III e IV. 

e) III e IV. 

Questão 26 - Os estudos contemporâneos sobre famílias 

apontam frequentemente para a crise que essa instituição vive em 

nossos dias. Em uma perspectiva sistêmica da dinâmica familiar, é 

correto afirmar que: 

a) É necessário assumir uma responsabilidade de resgate dos 

valores morais perdidos com a crise dos modelos familiares. 

b) A crise denota uma transição no ciclo familiar, que redefine 

seus objetivos e organização, e pode demonstrar inclusive uma 

evolução dessa instituição. 

c) A crise do modelo tradicional familiar denota uma forte 

tendência de que essa instituição desapareça na medida em 

que a sociedade evolua nas suas formas de relação. 

d) Sendo a família a base da sociedade, a crise do modelo familiar 

tradicional tem provocado uma desestruturação social. 

e) A crise do modelo tradicional familiar em nossa sociedade tem 

provocado como consequência uma perda dos valores morais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 27 - Acerca da Psicologia Hospitalar, analise as 

seguintes afirmações e classifique-as  como verdadeiras (V) ou 

falsas (F): 

(    ) Não é comum encontrarmos a Psicologia Hospitalar 

enquanto campo específico ou especialidade do 

psicólogo fora do Brasil. Na bibliografia internacional, 

geralmente identificamos a psicologia no contexto 

hospitalar como uma área de atuação possível do 

Psicólogo da Saúde. 

(    ) O psicólogo hospitalar tem sua função centrada na 

atenção secundária e terciária à saúde. 

(    ) No contexto do hospital, Psicologia Hospitalar e 

Psicologia Clínica são sinônimos, considerando que 

ambos deverão atuar exclusivamente no âmbito do 

cuidado com o paciente hospitalizado. 

(    ) O psicólogo hospitalar, dentre várias funções, possui a 

tarefa de atuar também no âmbito da gestão dos recursos 

humanos, buscando otimizar o processo de trabalho. 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 

para baixo, é: 

a) F – V – F – V. 

b) F – F – V – F. 

c) V – V – F – V. 

d) V – V – V – F. 

e) V – F – V – F. 

Questão 28 - A prática da avaliação psicológica se caracteriza 

por ser um processo com base em três dimensões. São eles: 

a) De observação, de inquirição e de medida de aspectos 

correlatos do comportamento (ação representada). 

b) De observação, de avaliação e de medida de aspectos 

correlatos do comportamento (ação representada). 

c) De análise clínica, de observação e de inquirição. 

d) De análise clínica, de inquirição e de histórico de vida do 

testando. 

e) De observação, de análise clínica e de testes projetivos. 
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Questão 29 - Acerca dos estudos relacionados à 

terminalidade, analise as seguintes afirmações e classifique-as como 

verdadeiras (V) ou falsas (F): 

(    ) Se o século XIX foi marcado pela morte romântica, 

considerada bela e de certa forma desejada, o século XX 

é marcado pela finitude como uma vergonha, algo que 

deve ser escondido para se proteger a vida. 

(    ) No século XX, temos uma transferência do local da morte 

para os hospitais, pois é nesse espaço que os familiares 

encontram o espaço mais adequado e harmonioso para 

elaborar o luto da perda do ente querido. 

(    ) Negar a morte e a finitude significa recusá-la, sendo esse 

um dos fundamentos centrais para que possamos 

valorizar a vida. 

(    ) Considerando o fato de o contexto hospitalar ser 

atualmente o principal local da morte dos sujeitos, 

podemos afirmar que os profissionais da saúde estão 

preparados para lidar com a finitude. 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 

para baixo, é: 

a) F – V – F – V. 

b) F – F – F – V. 

c) F – F – V – V. 

d) V – F – V – V. 

e) V – F – F – V. 

Questão 30 - Ao se deparar com uma notícia de que sua 

morte é inevitável, o sujeito comumente atravessa cinco estágios 

diferentes. São eles: 

a) Negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. 

b) Racionalização, despersonalização, raiva, depressão e 

desistência. 

c) Racionalização, negação, barganha, raiva e desistência. 

d) Negação, racionalização, raiva, depressão e aceitação. 

e) Racionalização, raiva, barganha, despersonalização e 

aceitação. 

Questão 31 - Em relação aos fundamentos básicos de 

grupoterapia de base psicanalítica, analise as seguintes afirmativas:  

I. No que se refere ao coordenador de grupo, para além da sua 

atitude, o elemento fundamental para estabelecer o clima 

grupal será a sua palavra terapêutica. 

II. Embora a comunicação não verbal esteja presente na 

dinâmica do campo grupal, é o comunicado verbal que irá 

interessar ao terapeuta. 

III. O desempenho de papéis, como o do bode expiatório, é uma 

fonte importantíssima de observação e manejo por parte do 

coordenador de grupo. 

IV. Ressonância é o nome que se dá à capacidade do 

coordenador de grupo de fazer reproduzir e fixar suas ideias 

no pensamento dos membros do grupo. 

V. O campo grupal que se forma em qualquer grupo é 

processado a partir de dois planos: o da intencionalidade 

consciente e o da imprevisibilidade do encontro com outros 

sujeitos. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) III. 

b) I, II, III e V. 

c) II, III e IV. 

d) I, II, IV e V. 

e) I e V. 

Questão 32 - Em relação aos diferentes papéis exercidos em 

grupos, assinale a descrição incorreta. 

a) Sabotador é o sujeito que, de diferentes formas, promove 

resistência e obstáculos para o andamento positivo da tarefa 

grupal. 

b) O vestal é bastante comum de emergir nos grupos, sendo 

aquele sujeito que empenha-se em zelar pela manutenção da 

“moral e bons costumes” do grupo. 

c) O líder pode surgir em dois planos distintos, sendo um deles o 

papel “natural” do grupoterapeuta, e o segundo na emergência 

espontânea entre os próprios membros do grupo. 

d) Instigador é um papel muito comum de ser exercido nos grupos 

e ocorre quando um sujeito busca incentivar os demais a 

aderirem às ações objetivas propostas pelo coordenador. 

e) Porta-voz é aquele que demonstra de forma mais manifesta (de 

forma verbal ou não verbal) aquilo que o grupo está pensando 

ou sentindo. 

 

Questão 33 - Em relação ao ambiente da UTI e ao papel do 

psicólogo nesse espaço, analise as seguintes afirmativas e 

classifique-as como verdadeiras (V) ou falsas (F): 

(    ) A perda da orientação temporal, a sensação de que a 

equipe está com pressa, os sons do ambiente, a dor e a 

dificuldade para dormir são fatores estressores que 

afetam consideravelmente os pacientes. 

(    ) É papel do psicólogo incentivar a comunicação 

exclusivamente através da fala, mesmo que essa possa, 

em determinadas situações, gerar dor, considerando que 

essa é a alternativa mais eficaz para que o paciente seja 

compreendido. 

(    ) É importante que seja identificado o familiar que tenha as 

melhores condições para mediar a comunicação entre a 

equipe e a família. 

(    ) Dentre as funções do psicólogo nesse espaço, é 

importante que esse profissional auxilie o paciente a 

compreender a rotina e os procedimentos que ele irá 

experimentar durante a internação, a fim de facilitar a 

adaptação ao ambiente. 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 

para baixo, é: 

a) V – V – F – V. 

b) V – F – V – F. 

c) V – F – V – V. 

d) F – V – V – F. 

e) F – V – F – V. 
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Questão 34 - No que se refere à Psicologia da Saúde, analise 

as seguintes afirmativas: 

I. Embora a Psicologia da Saúde se dê exclusivamente no 

contexto hospitalar, essa prática é o elo de ligação do paciente 

internado com outras políticas de cuidado em saúde e a rede 

de atenção como um todo. 

II. Mesmo com o avanço da produção científica em relação à 

Psicologia da Saúde, há ainda muita confusão entre essa área, 

que se relaciona à saúde física, e a área da psicologia clínica, 

que se relaciona com a saúde mental. 

III. A Psicologia da Saúde se interessa pela influência psicológica 

na saúde, considerando esses processos no âmbito da 

promoção, prevenção e reabilitação em saúde. 

IV. Ainda é comum o equívoco de que a Psicologia da Saúde se 

interessa por processos de educação em saúde (informação 

sobre as doenças), sendo essa a área de interesse da 

Pedagogia da Saúde.  

V. São de interesse da Psicologia da Saúde as ações em saúde 

coletiva que possam prevenir o adoecimento. 

Está correto apenas o que se afirma em: 

a) I, II, III e V. 

b) II, III e IV. 

c) I, III e V. 

d) III e V. 

e) I e II. 

Questão 35 - No que se refere ao serviço de psicologia 

ambulatorial no hospital, assinale a alternativa incorreta. 

a) A superação do modelo biomédico (caracterizado pelo olhar 

biologicista tradicional da Medicina) para o modelo psicossocial 

(de superação da compreensão biológica para a compreensão 

da construção da doença a partir fundamentalmente dos 

elementos ambientais) é o elemento teórico fundante da 

Psicologia da Saúde enquanto área de pesquisa e atuação. 

b) Com o decorrer do tempo, a medicina tem aprendido cada vez 

mais a reconhecer a importância dos aspectos psicológicos nos 

processos de saúde-doença, através da descrição dos 

processos etiológicos, da apresentação de tratamentos 

eficazes, da avaliação efetiva do comportamento, dentre outras 

práticas do psicólogo no contexto hospitalar. 

c) A Psicologia em relação à saúde se diferencia da Psicologia 

Clínica tradicional, pois busca fundamentar-se no conjunto de 

pesquisas acerca de doenças e seus respectivos tratamentos, 

focando na prevenção, no estilo de vida, na adesão aos 

tratamentos, e centrando sua prática na análise das variáveis 

biológicas do organismo e como elas são afetadas pelas 

contingências do ambiente. 

d) A resposta dos pacientes aos tratamentos  e o efeito psicológico 

das doenças são importantíssimos para os cuidados médicos 

efetivos. Ao se negligenciar a relação entre as doenças e seus 

fatores psicológicos, se pode colocar em risco os pacientes. 

e) Atuar nessa área de interface entre a Psicologia e Medicina 

exige do psicólogo compreender a etiologia das doenças e a 

ação assistencial, que inclui os atos semiológicos, diagnósticos 

e terapêuticos, mas também a busca de um modelo para a 

compreensão da relação determinante e mantenedora das 

doenças. 

Questão 36 - Quando a Psicologia da Saúde foi oficialmente 

criada como área de pesquisa e aplicação da ciência psicológica a 

partir de 1978 pela American Psychological Association (APA), 

estabeleceram-se quatro objetivos centrais para esse campo. São 

eles: 

a) Estudar de forma científica as causas e as origens das doenças 

exclusivamente como sintomas sociais; promover a saúde; 

prevenir e tratar doenças; promover políticas de ampliação das 

tecnologias hospitalares. 

b) Estudar de forma científica as causas e as origens de 

determinadas doenças psíquicas; promover a saúde mental; 

prevenir e tratar doenças psíquicas; promover políticas de 

saúde pública mental; 

c) Estudar de forma científica as causas e as origens de 

determinadas doenças psíquicas; promover a saúde; ampliar a 

atuação da psicologia em novos contextos de trabalho; 

promover políticas de saúde pública. 

d) Estudar de forma científica as causas e as origens de 

determinadas doenças; ampliar a atuação da Psicologia em 

novos contextos de trabalho; igualar a hierarquia de poder do 

psicólogo e do médico no contexto hospitalar; promover 

políticas de saúde pública. 

e) Estudar de forma científica as causas e as origens de 

determinadas doenças; promover a saúde; prevenir e tratar 

doenças; promover políticas de saúde pública. 

 

Questão 37 - No que se refere à reabilitação, a visão 

contemporânea dessa prática fundamenta-se em quatro conceitos 

básicos. Não é um desses conceitos: 

a) Intervenção centrada no paciente.  

b) Enfrentamento do estado depressivo gerado pela condição de 

saúde através da promoção de saúde. 

c) Ênfase nos processos (interação, negociação, comunicação, 

educação e troca de informações). 

d) Atuação fundamentada em um modelo que integra aspectos de 

autocuidado, produtividade, recreação e socialização, 

resultantes dos componentes físicos, socioculturais, 

mentais/emocionais e filosóficos/espirituais.  

e) Responsabilização do paciente na resolução dos problemas e 

no estabelecimento de planos, incluindo até a orientação do 

meio social na execução dos cuidados. 
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Questão 38 - No que se refere ao atendimento psicológico na 

clínica cirúrgica, analise as seguintes afirmativas e classifique-as 

como verdadeiras (V) ou falsas (F): 

(    ) Mesmo com o avanço tecnológico nas cirurgias e 

anestesias, é comum que o paciente que será submetido 

a esse tipo de intervenção sinta-se com medo, inseguro e 

impotente. É fundamental o apoio do psicólogo nesse 

âmbito da clínica cirúrgica. 

(    ) No contexto da cirurgia clínica, o psicólogo deve atuar no 

sentido de amenizar a angústia e a ansiedade do 

paciente, auxiliando-o a lidar com seus sentimentos, bem 

como a compreender a situação vivenciada. 

(    ) É fundamental que o psicólogo atue também no sentido 

de construir um clima de confiança entre o paciente e a 

equipe de saúde como um todo, facilitando a verbalização 

das fantasias advindas do processo cirúrgico. 

(    ) O papel do psicólogo nesse contexto é fundamental nas 

fases pré e trans operatória, sendo que o período pós 

operatório passa a ser de responsabilidade de 

profissionais designados pelo próprio sujeito ou seus 

familiares. 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 

para baixo, é: 

a) F – V – V – F. 

b) F – V – F – V. 

c) V – V – V – F. 

d) V – F – F – V. 

e) V – F – V – V. 

Questão 39 - No que se refere ao psicodiagnóstico, analise as 

seguintes afirmativas: 

I. Tem por objetivo realizar avaliação psicológica para conhecer 

o funcionamento dos aspectos intra e interpsíquicos que 

caracterizam a estrutura de personalidade de um sujeito. 

II. Há certa confusão entre avaliação psicológica e 

psicodiagnóstico. De fato, a avaliação psicológica constitui 

uma das formas de psicodiagnóstico, mas não a única. 

III. Entrevista de contrato, entrevista histórica, entrevista 

estruturada familiar e entrevista devolutiva são tipos de 

entrevistas que podem ser utilizadas no psicodiagnóstico. 

IV. O número de encontros para realizar o psicodiagnóstico pode 

variar de 4 a 6. 

V. É um tipo de avaliação psicológica que pressupõe propósitos 

clínicos em que há diferenciação de forças e fraquezas do 

funcionamento psicológico com um foco na existência ou não 

de psicopatologia. 

Está correto o que se afirma em: 

a) I, II, III, IV e V. 

b) II e IV, apenas. 

c) I, II e III, apenas. 

d) I, III e IV, apenas. 

e) I, III e V, apenas. 

 

Questão 40 - Na história do desenvolvimento teórico da 

terapia familiar, é de suma importância a crítica realizada pelo 

feminismo a essas práticas e a ciência de que tais ponderações 

seguem atuais na contemporaneidade. Em relação a essas críticas, 

analise as seguintes afirmativas e classifique-as como verdadeiras 

(V) ou falsas (F): 

(    ) Para as feministas, em casos de violência contra a 

mulher, a noção de responsabilidade igual pelos 

problemas familiares acaba por reproduzir, em uma 

“versão sofisticada”, a culpabilização da vítima e  a 

racionalização do status quo. 

(    ) Mesmo com a estratégia de reinserção do pai na dinâmica 

familiar em casos de grande envolvimento da mãe com as 

tarefas domésticas, as mulheres seguiram sendo vistas 

de uma forma negativa. Nesses casos, a solução 

encontrada simplesmente colocava o pai em cena como 

“o salvador”. 

(    ) As feministas buscavam alertar para o fato de que o caso 

familiar da mãe superenvolvida e do pai periférico fala 

menos de um problema clínico e mais de um produto de 

um processo histórico desenvolvido por centenas de 

anos. 

(    ) As feministas afirmam que a terapia familiar deve ter 

como pressuposto básico o fim do modelo patriarcal de 

sociedade e a tomada do poder simbólico pelas mulheres. 

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima 

para baixo, é: 

a) V – V – F – F. 

b) F – F – V – F. 

c) V – V – F – V. 

d) F – F – F – V. 

e) V – V – V – F. 

 

 

 

 

 

 

 


