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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Saúde – desafios de integração e convergência 
 

A despeito dos imensos desafios, nas últimas décadas, o 
Brasil constituiu uma realidade de promoção e atenção à 
saúde ímpar no mundo e inédita em nossa História. A 
Constituição de 1988 estabeleceu a criação do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e concomitantemente os setores privados, 
com e sem fins lucrativos, se expandiram. 

Os 30 anos do SUS, recém-completados, sugerem uma 
reflexão. Obviamente, há muito que avançar na atenção à 
saúde, mas pode-se concluir que o SUS se tornou um 
patrimônio nacional. Citando o professor Eugenio Vilaça, “o 
SUS não é um problema sem solução, é uma solução com 
problemas”. 

O SUS atende 207 milhões de brasileiros. Os serviços vão 
desde vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, passando 
por vacinação, transplantes, assistência farmacêutica de alto 
custo, até programas de combate à Aids e à Hepatite C, entre 
outros. 

Integrado ao sistema filantrópico, o SUS avançou e fez 
história, apesar de todas as questões que enfrentamos. Seja por 
sua jornada ainda curta, seja por problemas organizacionais 
crônicos – especialmente o subfinanciamento da União, além 
das ineficiências pela estrutura e pela governança fragmen-
tadas, indicadas em estudo do Banco Mundial –, o SUS 
apresenta muitos desafios a superar, como o excesso de 
judicialização, que mina orçamentos e desorganiza planeja-
mentos. Mas não consigo vislumbrar o futuro do Brasil sem esse 
sistema de saúde. 

Também não consigo enxergar o horizonte sem o 
incremento da integração com os setores privados, tanto os 
sem fins lucrativos (filantrópicos) quanto os com fins lucrativos 
(hospitais, clínicas, serviços de diagnóstico, médicos e outros 
profissionais da saúde). [...] 

Como dissemos, a parceria filantrópica foi essencial à 
consolidação do SUS, conexão que se incrementou com a 
possibilidade de contratos de gestão com organizações sociais 
(OSs), a partir de 1998. Em 1999 criou-se a alternativa de ação 
com as organizações da sociedade civil de interesse público 
(Oscips). Em 2004 foram regulamentadas as parcerias público-
-privadas (PPPs), que permitem buscar financiamento parti-
cular para projetos de interesse público, incluindo a saúde. 

[...] 
Integração, cooperação, diálogo e intercâmbio entre os 

mundos público, privado e não governamental são caminhos 
já comprovadamente bem-sucedidos. Tendo como foco o 
cidadão e como norte o fortalecimento do SUS e o estímulo 
à integração desses universos, é preciso pautar discussões e 
ações acerca do financiamento e regulação do setor; 
políticas públicas; marco produtivo de desenvolvimento 
econômico; modelos de gestão, remuneração, organização 

e assistência; além de recursos humanos, infraestrutura, 
equipamentos e tecnologias. 

Considerando a mudança no quadro epidemiológico, com 
a predominância de doenças crônicas, que demandam atenção 
permanente, sobre doenças agudas, e se quisermos avançar 
para um sistema brasileiro de saúde inclusivo e qualificado, 
ético e economicamente sustentável, não há que se desviar 
dessa rota colaborativa, mas, sim, investir talento e esforço 
político para incrementar o intercâmbio de experiências de 
excelência que o Brasil construiu nos últimos 30 anos, como as 
inovações em gestão nos setores não governamentais e a 
estruturação da atenção primária no sistema público. Desafio é 
o que não falta, mas caminhos já temos. É só avançar na 
caminhada da cooperação. 

(Paulo Hartung. O Estado de S. Paulo, 07/05/2019. Adaptado.)  
 
Questão 01 
No 2º parágrafo do texto, o autor utiliza como recurso de 
linguagem a citação “o SUS não é um problema sem 
solução, é uma solução com problemas”. Considerando a 
estrutura textual apresentada, pode-se afirmar acerca de 
tal recurso que: 
A) Demonstra, como recurso de linguagem, o senso comum; 

fato aceitável que reflete a realidade. 
B) Apresenta uma interpretação como se fosse um fato, 

enfraquecendo o esquema argumentativo. 
C) Trata-se de um recurso da argumentação que contribui 

para um convencimento de um ponto de vista. 
D) Sua relevância deve-se ao fato de se tratar de um recurso 

da argumentação da lógica em que são apresentadas 
causa e consequência. 

 
Questão 02 
“Obviamente, há muito que avançar na atenção à saúde, mas 
pode-se concluir que o SUS se tornou um patrimônio 
nacional.” (2º§) O trecho anteriormente destacado apresenta 
duas ocorrências da partícula “se” acerca das quais está 
correto o seguinte comentário: 
A) Nas duas ocorrências o “se” pode ser classificado como 

palavra expletiva ou de realce. 
B) Em “pode-se concluir”, o “se” tem a função de conjunção 

subordinativa; o mesmo não ocorre com o segundo “se”. 
C) Nas duas ocorrências, o “se” pode ser classificado como 

substantivo por estar determinado na formação do 
período. 

D) Em “O SUS se tornou um patrimônio nacional.”, o “se” é 
reconhecido como pronome oblíquo correspondente à 
pessoa gramatical do sujeito, o mesmo não ocorre com o 
primeiro “se”. 

 
Questão 03 
A locução prepositiva que dá início ao texto “A despeito 
de” estabelece, de forma coerente e coesa, uma relação de:   
A) Causa. 
B) Compensação. 
C) Contrariedade. 
D) Proporcionalidade. 
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Questão 04 
De acordo com o exposto no 1º parágrafo do texto, pode-se 
afirmar que: 
A) Há segmentos específicos da sociedade cujo retrocesso na 

promoção da saúde de qualidade pode ser identificado, tais 
como setores privados, com e sem fins lucrativos.  

B) O atendimento à saúde no Brasil, segundo dados históricos, 
é peculiar e tem se mostrado completamente eficiente 
mesmo diante dos desafios enfrentados, não deixando de 
considerá-los. 

C) Há uma contradição entre o conteúdo exposto no 1º 
parágrafo e as informações e ideias posteriores que, 
propositalmente, permite que o leitor estabeleça uma 
reflexão acerca do assunto abordado.  

D) Os adjetivos “ímpar” e “inédita” contribuem para o entendi-
mento de que há fatores positivos que permeiam a 
promoção e atenção à saúde no Brasil, o que não é o mesmo 
que excluir deficiências e necessidades de melhorias.  

 
Questão 05 
O sentido produzido pelos vocábulos deve ser reconhecido 
mediante o contexto em que estão inseridos; assim, 
identifique a indicação correta quanto ao significado para 
os vocábulos destacados. 
A) “Integrado ao sistema filantrópico” (4º§) / destituível. 
B) “seja por problemas organizacionais crônicos” (4º§) / 

supervenientes. 
C) “e concomitantemente os setores privados” (1º§) / 

simultaneamente. 
D) “Saúde – desafios de integração e convergência” (título) 

/ alteração de direção. 

 
CONHECIMENTOS SOBRE O SUS 
 
Questão 06 
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 
tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados 
gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemi-
ológica das três esferas de governo. Como gestora do Sinan, 
cabe à União: 
A) Prestar apoio técnico às unidades notificantes. 
B) Consolidar os dados do Sinan provenientes dos municípios. 
C) Coordenar a seleção dos códigos correspondentes aos 

agravos de interesse estadual e municipal, segundo a 
Classificação Internacional de Doenças – CID 10. 

D) Avaliar regularidade, completitude, consistência e integri-
dade dos dados e duplicidade de registros, efetuando os 
procedimentos definidos como de responsabilidade do 
município, para a manutenção da qualidade da base de 
dados. 

 
 
 
 
 

Questão 07 
O Programa Farmácia Popular do Brasil que, atualmente, trata-
-se do “Programa Aqui tem Farmácia Popular”, funciona através 
do credenciamento de farmácias e drogarias comerciais, 
aproveitando a dinâmica da cadeia farmacêutica (produção x 
distribuição x varejo), oferecendo à população mais uma 
alternativa de acesso aos medicamentos considerados essen-
ciais. Em relação aos princípios da Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica, analise as afirmativas a seguir. 
I. Participar de um conjunto de ações voltadas à promoção, 

proteção, e recuperação da saúde, porém de forma inde-
pendente, da Política Nacional de Saúde, mas garantindo os 
princípios da universalidade, integralidade e equidade. 

II. Ser compreendida como política pública norteadora para a 
formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se 
as políticas de medicamentos, de ciência e tecnologia, de 
desenvolvimento industrial e de formação de recursos 
humanos, dentre outras, garantindo a intersetorialidade 
inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação 
envolve tanto o setor público quanto privado de atenção 
à saúde. 

III. A assistência farmacêutica trata de um conjunto de ações 
voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, 
tanto individual quanto coletiva, tendo o medicamento 
como insumo essencial e visando o acesso e o seu uso 
racional. 

IV. Modernizar e ampliar a capacidade instalada e de produção 
dos laboratórios farmacêuticos oficiais, sendo eles, nacionais 
ou não, visando apenas o suprimento dos medicamentos ao 
SUS e o cumprimento de seu papel como referências de 
custo e qualidade da produção de medicamentos, incluindo-
se a produção de fitoterápicos. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
Questão 08 
A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o acesso preferencial dos 
usuários e a principal porta de entrada e centro de 
comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. O 
Componente Construção do Programa de Requalificação de 
UBS tem como objetivo permitir o repasse de incentivos 
financeiros para a construção de UBS municipais e distritais, 
como forma de prover infraestrutura adequada às Equipes de 
Atenção Básica para desempenho de suas ações. “Dentre os 4 
Portes de UBS a serem financiadas por meio do Componente 
Construção, classifica-se como UBS PORT II destinada e apta a 
abrigar, no mínimo, _______ Equipe(s) de Atenção Básica, 
com número de profissionais compatível a _______ Equipe(s) 
de Atenção Básica.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) três / três 
B) uma / uma 
C) duas / duas 
D) quatro / quatro 
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Questão 09 
Considerando os termos citados e suas respectivas definições, 
relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Análise de risco. 
2. Análise de situação de saúde. 
3. Análise do sistema municipal de saúde. 
(     ) É um processo contínuo, oportuno e sintético que permite 

medir, caracterizar, explicar e avaliar o processo saúde/ 
doença, contribuindo para o estabelecimento de estratégias 
políticas e tomada de decisões na área da saúde pública. 

(     ) Conjunto de procedimentos que deve ser incorporado ao 
processo de acompanhamento da situação de saúde, 
visando a oferecer subsídios aos gestores e às instâncias 
de participação e controle social para o planejamento e 
avaliação das ações e serviços de saúde, permitindo 
maior clareza na definição das prioridades e na avaliação 
do resultado de suas ações. 

(     ) Processo de levantamento, avaliação, gerenciamento e 
comunicação de riscos à saúde, considerando o processo 
de trabalho, a possibilidade de escape no ambiente, o 
volume, a concentração e a classe de risco do agente 
biológico a ser manipulado na implementação de ações 
destinadas à prevenção, controle, redução ou eliminação 
dos mesmos. 

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3.  
B) 1, 3, 2. 
C) 2, 1, 3. 
D) 2, 3, 1. 
 
Questão 10 
“Reunir-se a cada quatro anos com a representação dos 
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e 
propor as diretrizes para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo 
ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 
Saúde.” O trecho citado refere-se à(ao): 
A) Conselho de Saúde. 
B) Conferência de Saúde. 
C) Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 
D) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 11 
Quando um estímulo sensorial real funciona como um desen-
cadeador para uma verdadeira alteração da sensopercepção, 
tal como abrir uma torneira e escutar vozes, trata-se de 
alucinação: 
A) Funcional. 
B) Cinestésica. 
C) Autoscópica. 
D) Extracampina.  
 
 

Questão 12 
Psicodiagnóstico é um processo científico, limitado no tempo, 
que utiliza técnicas e testes psicológicos (input), em nível 
individual ou não, seja para entender problemas à luz de pres-
supostos teóricos, identificar e avaliar aspectos específicos, 
seja para classificar o caso e prever seu curso possível, comu-
nicando os resultados (output), na base dos quais são propos-
tas soluções, se for o caso.  

(Cunha, 2005, p. 26.) 
 

Considerando o trecho anterior, analise as afirmativas 
sobre os objetivos da avaliação psicológica clínica, marque 
V para as verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O processo do psicodiagnóstico pode ter um ou vários 

objetivos, dependendo dos motivos alegados ou reais 
do encaminhamento e/ou da consulta. 

(     ) O exame compara a amostra do comportamento do 
examinando com os resultados de outros sujeitos da po-
pulação geral ou de grupos específicos, com condições 
demográficas equivalentes. 

(     ) O diagnóstico diferencial destaca-se porque são investi-
gadas as regularidades e consistências do quadro sinto-
mático, para diferenciar alternativas diagnósticas, níveis 
de funcionamento ou natureza da patologia. 

(     ) A avaliação compreensiva ultrapassa a classificação sim-
ples, interpretando diferenças de escores, identificando 
forças e fraquezas e descrevendo o desempenho do pa-
ciente, como em uma avaliação de déficits neuropsico-
lógicos. 

A sequência está correta em 
A) V, F, V, F.  
B) F, V, F, V.  
C) V, V, F, F.  
D) F, F, V, V.  
 
Questão 13 
O Conselho Federal de Psicologia, por meio de resolução re-
ferente à titulação de especialista em psicologia, apresenta 
diversos direcionamentos e pontuações sobre a psicologia 
hospitalar como especialidade com suas características de 
atuação; dentre eles, salienta-se o trabalho equipe. Sobre o 
trabalho em equipe, é possível afirmar que: 
A) Marcado por grande demanda da clientela versus o valor 

pago pelas intervenções, acarreta a determinação de um 
tempo institucional, no qual a escuta é a ação diferenciada 
do psicólogo. 

B) Embora a experiência demonstre que atendendo ao 
paciente e/ou a família e a equipe, não se deixa de ter 
escuta e observação clínica na assistência ou no parecer 
do procedimento. 

C) Embora não seja exclusiva de hospital, nem preconizada 
como único modo de trabalhar devido à alta rotatividade 
da instituição, exige que o trabalho, a cada consulta, 
tenha um início, meio e fim. 

D) Pode haver incredulidade de um lado e, de outro, haver 
insegurança e até falta de definição do próprio psicólogo, 
que fantasia haver lugar pronto, bastando ocupá-lo sem 
se dar ao trabalho de construí-lo. 
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Questão 14 
Abordagem sistêmica no acompanhamento das famílias no 
contexto hospitalar decorre dos estudos do binômio 
doença-família desde os anos de 1970, que culminou uma 
mudança significativa de paradigma no campo das ciências, 
contrapondo-se ao pensamento linear, hegemônico até 
aquele momento. Diante do exposto, analise as proposições 
e o tipo de relação existente entre ambas. 
I. O modelo sistêmico traz a noção de interatividade entre 

os elementos constituintes de um sistema e tem como 
proposta superar os pressupostos epistemológicos como 
simplicidade, estabilidade e objetividade. 

II. A concepção sistêmica é baseada na consciência acerca do 
estado de inter-relação e de interdependência presentes 
em fenômenos físicos, biológicos, psicológicos, sociais e 
culturais, visto que a saúde, assim como a doença decorrem 
da reciprocidade de influência entre diferentes sistemas. 

Assinale a alternativa correta. 
A) A afirmativa I é falsa, mas a II é verdadeira ao descrever 

o modelo.  
B) As afirmativas I e II são verdadeiras, e a segunda explica 

a primeira. 
C) A afirmativa I é verdadeira e a II é falsa em relação ao 

modelo evidenciado na primeira. 
D) As afirmativas I e II são verdadeiras e ambas caracterizam 

o modelo, mas sem relação entre si. 
 
Questão 15 
O estresse consiste em um conjunto de experiências emoci-
onais e fisiologicamente desafiadoras. Quando positivas, 
possuem duração limitada em que a pessoa consegue domi-
nar, deixando sensação de alegria e realização. Contudo, há 
também as vivências negativas ou mal-adaptativas do 
estresse com sensação de perda de controle e domínio, mui-
tas vezes prolongadas ou recorrentes, irritantes, emocional-
mente desgastantes e fisicamente exaustivas ou perigosas. 
Dentre os transtornos relacionados, são evidenciados os 
transtornos da adaptação. Em relação a estes transtornos, 
assinale a afirmativa correta. 
A) O critério primordial para diagnóstico dos transtornos de 

adaptação, segundo o DSM-5, é a resposta não adaptativa 
para as tarefas estressoras do cotidiano. 

B) O conceito de transtornos de adaptação surgiu na 
segunda versão do Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais (DSM), publicada em 1985. 

C) O conceito de transtornos de adaptação decorre dos 
estudos de ensaios clínicos por meio dos quais se 
constatou que estes transtornos são mais comuns entre 
os incapacitantes em uma população. 

D) O critério diagnóstico dos transtornos de adaptação, 
segundo o DSM-5, considera sintomas como preocupação 
excessiva e consequência do estressor; pensamento recor-
rente; angústia e sofrimento acentuado e desproporcional 
à gravidade; e, intensidade do estressor. 

 
 

Questão 16 
A capacidade de evocar e reconhecer objetos, pessoas e 
experiências passadas ou estímulos sensoriais já registrados 
e retidos anteriormente corresponde à função da memória. 
As alterações desta função podem ser expressas em quanti-
tativas ou qualitativas. Tendo isso em vista, o preenchi-
mento de lacunas vazias da memória com situações que não 
ocorreram de fato, sem que o indivíduo seja capaz de se dar 
conta da inverdade da história contada, devido a um déficit 
de fixação e da capacidade de monitorar a realidade, 
consiste em: 
A) Paramnésia. 
B) Hipermnésia. 
C) Criptomnésia. 
D) Confabulação. 
 
Questão 17 
O Psicodiagnóstico Interventivo de Orientação Psicanalítica 
(PIOP) é um procedimento que se fundamenta na psicologia 
clínica. A respeito desta modalidade de psicodiagnóstico 
interventivo é correto afirmar que: 
A) Possui suas fontes no psicodiagnóstico descritivo e no 

aconselhamento psicológico. 
B) Prioriza o uso de técnicas com base na associação livre e 

destitui o uso de instrumentos padronizados, escalas psi-
cométricas. 

C) Pode ser um instrumento de intermediação terapêutica, 
sobretudo com crianças, fornecendo subsídios no auxílio 
da elaboração de parte dos conflitos e angústias da situa-
ção de crise pré-cirúrgica. 

D) Isenta o profissional e seu mundo mental; neste processo, 
deve ser destituído do objeto de atenção e, como isso, 
respeitar sempre o ritmo de cada paciente sem causar uma 
“invasão ambiental” por meio de interpretações que este 
paciente ainda não tem condições de receber. 

 
Questão 18 
A depressão é um problema de saúde pública devido à 
quantidade de pessoas acometidas em todo o mundo, 
exigindo diretrizes e ações da Organização Mundial da Saúde 
para assistência das demandas decorrentes desta patologia. 
Quando acomete especificamente idosos, a depressão se 
deve a fatores como: 
A) Sexo masculino; etnia branca; trabalho; criminalidade; ta-

bagismo; agentes cardiovasculares; e, uso de substâncias 
psicoativas. 

B) Sexo feminino; promiscuidade; baixa escolaridade; soli-
dão; tabagismo; trabalho; transtorno psiquiátrico; disforia 
menstrual; e, ciclotimia. 

C) Sexo masculino; etnia negra; baixa renda; divórcio; viuvez; 
perda de interesse e motivação; tabagismo; agentes cardio-
vasculares; e, uso de substâncias psicoativas. 

D) Sexo feminino; idade avançada; baixa escolaridade; soli-
dão; tabagismo; comorbidades médicas; uso de medica-
ção; incapacidade funcional; sedentarismo; dor crônica; e, 
ideação suicida. 
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Questão 19 
A terapia cognitivo-comportamental consiste em uma mo-
dalidade de psicoterapia que tem por objetivo reestruturar 
crenças e melhorar a capacidade do indivíduo de gerenciar o 
próprio comportamento. Sobre esta modalidade de psicote-
rapia, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as 
falsas. 
(     ) O início da terapia requer esforço e atenção consciente 

com contínuo exercício e repetição dos novos padrões 
de atribuição de significado, visando à automatização 
do processamento esquemático. 

(     ) As técnicas utilizadas na terapia cognitivo-comporta-
mental podem modificar padrões de funcionamento 
neural, estando relacionadas a aumento da ativação de 
circuitarias e redução de atividade em áreas mesocorti-
colímbicas associadas às reações emocionais. 

(     ) O treinamento com técnicas cognitivas estabiliza a 
circuitaria neural de processamento esquemático, per-
mitindo que o cérebro executivo do córtex pré-frontal 
mantenha a avaliação das situações independente de 
serem avaliações funcionais ou distorcidas. 

(     ) A narrativa que construímos sobre nós mesmos e sobre 
o mundo no decorrer da história de vida tem profunda 
influência sobre nossas emoções e condutas; o que 
está associado à modulação do córtex e do hipocampo 
sobre a amígdala, em nível de correlato neurobiológico 
e dos processos controlados sobre os automáticos em 
nível cognitivo. 

A sequência está correta em 
A) V, V, F, V.  
B) F, F, V, F.  
C) V, F, F, V.  
D) F, V, V, F.  
 
Questão 20 
A consciência se refere ao estado de lucidez ou alerta, no 
qual uma pessoa apresenta, sendo classificado em níveis 
que vão desde a consciência plena, também chamado de 
vigília ou alerta, até o coma. No que tange aos referidos 
níveis, assinale a afirmativa correta. 
A) O delirium consiste em um rebaixamento profundo, no 

qual o indivíduo não responde a estímulos internos ou 
externos dada a falta de atividade voluntária. 

B) O estupor ou sopor consiste em um estado, no qual o 
indivíduo pode se apresentar sem interação ativa ou total 
com o meio externo, dada a marcante turvação. 

C) O delirium refere-se a uma fragmentação do campo da 
consciência, no qual há a divisão entre conteúdos mentais 
e percepção consciente, dissociando significados emocio-
nais e afetivos. 

D) O estupor refere-se a um estado em que ocorre um estrei-
tamento transitório da consciência, com relativa organiza-
ção de comportamentos motores e presença de juízo par-
cial ou total na percepção do mundo exterior. 

 
 
 

Questão 21 
A avaliação da atenção requer a observação da capacidade 
de concentração, isto é, a capacidade de focar em estímulos 
internos ou do pensamento; o tempo de manutenção do 
foco atencional; a quantidade de estímulos focalizados em 
concomitância com este tempo e/ou para discriminação 
deles. Considerando tais informações, relacione adequa-
damente as colunas a seguir. 
1. Aprosexia. 
2. Distratibilidade. 
3. Hipoprosexia. 
4. Normotenaz. 
(     ) Estado em que ocorre uma diminuição no rendimento 

da atenção total, com prejuízos na capacidade de 
concentração e aumento da fatigabilidade, dificultando 
a compreensão e percepção dos estímulos e realização 
de atividades psíquicas complexas. 

(     ) Estado caracterizado por manutenção do foco da aten-
ção a um estímulo específico, no qual um indivíduo 
demonstra tal capacidade preservada.  

(     ) Estado de instabilidade na voluntariedade da atenção, 
com dificuldade para manter o foco em estímulos 
relevantes. 

(     ) Estado caracterizado por total ausência de atenção, 
embora haja estimulação vigorosa do indivíduo. 

A sequência está correta em  
A) 3, 2, 4, 1. 
B) 2, 3, 1, 4. 
C) 3, 4, 2, 1. 
D) 2, 1, 4, 3. 
 
Questão 22 
A história dos cuidados paliativos no Brasil data da década 
de 1980, quando surgiram os primeiros centros de cuidados 
vinculados ao tratamento de pacientes com câncer e/ou dor 
crônica. Sobre a história dos cuidados paliativos no Brasil, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. Em 2006, é aprovada a Resolução 1805 por parte do 

Conselho Federal de Medicina, a qual dispõe sobre a 
ortotanásia no Brasil, definida com o não prolongamento 
artificial do processo de morte além do natural. 

II. Em 2011, a Associação Médica Brasileira reconhece a 
Medicina Paliativa como área de conhecimento adstrita a 
diferentes especialidades médicas e demais profissionais 
como psicólogos, enfermeiros, fonoaudiólogos, dentre 
outros integrantes da equipe interdisciplinar de assistência. 

III. A equipe interdisciplinar deve ser capaz de fornecer 
suporte psicossocial e espiritual em todos os estágios, 
isto é, desde o diagnóstico de uma doença incurável até 
o período de luto da família. 

IV. A proposta dos cuidados paliativos tem por objetivo o 
controle da dor e dos demais sintomas dos pacientes, 
tornando-os partícipes do próprio processo de morrer, 
com foco na autonomia e na independência dos mesmos. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I e III, apenas. 
C) II e IV, apenas. 
D) I, II e III, apenas. 
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Questão 23 
Em unidades de internação hospitalar, são requeridas 
diretrizes exclusivas para avalição psicológica. Considerando 
estas diretrizes, marque V para as afirmativas verdadeiras e 
F para as falsas. 
(     ) Reformulação do exame das funções psíquicas dada a 

ausência de triagem e psicodiagnóstico interventivo. 
(     ) Levantamento de antecedentes psíquicos pessoais para 

hipótese psicodinâmica e psicodiagnóstico interventivo. 
(     ) Identificação do tipo de implicação do quadro emocio-

nal na forma como o paciente enfrenta a doença e o tra-
tamento atualmente realizado para sugestão de con-
duta à equipe de saúde. 

(     ) Habilidade e conhecimento técnico profundos por parte 
do profissional são fundamentais, pois deverá lançar 
mão de adaptação do procedimento, considerando dife-
rentes fatores e sem prejuízo das especificidades deman-
dadas no contexto. 

A sequência está correta em 
A) V, F, V, F.  
B) F, F, V, V.  
C) V, V, F, F.  
D) F, V, F, V. 
 
Questão 24 
A partir da promulgação da Lei nº 10.216, de 6 de abril de 
2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 
portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo 
assistencial em saúde mental, o Brasil entrou para o grupo 
de países com uma legislação moderna e coerente com as 
diretrizes da Organização Mundial da Saúde e seu Escritório 
Regional para as Américas, a OPAS.  

(Domingos Sávio N. Alves; Instituto Franco Basaglia-IFB.) 
 

Considerando o referido trecho, analise as afirmativas a 
seguir sobre a Reforma Psiquiátrica no Brasil. 
I. A Lei indica uma direção para a assistência psiquiátrica e 

estabelece uma gama de direitos das pessoas portadoras 
de transtornos mentais. 

II. A Reforma Psiquiátrica é entendida como processo social 
complexo, que envolve a mudança na assistência de 
acordo com os novos pressupostos técnicos e éticos, a 
incorporação cultural destes valores e a convalidação 
jurídico-legal desta nova ordem. 

III. Entre 2002 e 2012 houve uma queda no quantitativo de 
leitos psiquiátricos de 51.393 para 29.958 e uma redução 
do percentual de gastos com a rede hospitalar de 75,24% 
para 28,91%. 

IV. A quantidade de Centros de Atenção de Atenção Psicos-
social (CAPS) subiu de 424 para 1.981 e o percentual de 
gastos extra-hospitalares aumentou de 24,76% para 
71,09% até 2012. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, apenas.  
B) III, apenas.  
C) I, II, III e IV. 
D) II e III, apenas. 
 

Questão 25 
O interesse da psicologia da saúde é o sujeito e os seus 
funcionamentos afetivo, cognitivo, comportamental e social 
expressos em três expressões: o sujeito, a família e o suporte 
social. Porém, a psicologia hospitalar, sendo um campo de 
atuação da psicologia da saúde, possui particularidades no 
exercício profissional devido, por exemplo, ao domínio mé-
dico. Com isso, é possível afirmar que na prática hospitalar a 
intervenção psicológica junto ao paciente internado cumpre 
objetivos específicos. Assinale, a seguir, um dos referidos 
objetivos. 
A) Levar o paciente ao autoconhecimento, ao autocresci-

mento e ao alívio de seus sintomas. 
B) Promover a escuta clínica de modo a estabelecer uma in-

tervenção clínica breve e estabilizar os sinais psicopato-
lógicos. 

C) Impedir a participação ativa no processo de hospitalização, 
oferecendo ao enfermo melhores condições para aliviar a 
relação com a doença. 

D) Inviabilizar a comunicação com o médico para o recebi-
mento de informações sobre o que esteja acontecendo, o 
que irá ocorrer, os riscos e os objetivos dos procedimentos 
para alívio de seus sintomas.  

 
Questão 26 
A avaliação psicológica é um importante procedimento 
inerente à atuação do psicólogo, sobretudo em contexto 
hospitalar. Sobre este procedimento, é correto afirmar que: 
A) Visa investigar a persistência de comportamento queixoso 

do paciente para compreensão de um dado fenômeno. 
B) Objetiva diagnóstico diferencial de patologias orgânicas e 

psicológicas, para nortear compreensão de uma ação 
frente a um fenômeno. 

C) É desprovido de sensibilização da equipe pelas atitudes 
do paciente, com vistas a se isentar de informações 
intervenientes na avaliação. 

D) Destitui-se caráter investigativo e deve se fundamentar 
em referenciais teóricos e metodológicos que norteiem a 
compreensão de um determinado fenômeno. 

 
Questão 27 
A operacionalização do psicodiagnóstico requer condutas 
fundamentais do psicólogo, assim como alguns procedi-
mentos fundamentais para realizá-los, os quais envolvem os 
passos do modelo psicológico de natureza clínica. É conside-
rado um desses passos do referido modelo: 
A) Administração de testes psicológicos objetivos. 
B) Estabelecimento e documentação de contrato de trabalho 

com o sujeito ou responsável. 
C) Integração de dados e informações e formulação de infe-

rências pela integração dos dados, tendo como pontos de 
referência as hipóteses iniciais e os objetivos do exame. 

D) Coleta de dados sobre a história fisiológica, clínica e pes-
soal, para conhecer denominadores comuns com a situa-
ção atual, do ponto de vista psicopatológico, fenomeno-
lógico, descritivo e dinâmico. 
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Questão 28 
O hospício é construído para controlar e reprimir os trabalha-
dores que perderam a capacidade de responder aos interes-
ses capitalistas de produção.  

(Franco Basaglia.) 
 

Franco Basaglia é referência para boa parte da Reforma 
Psiquiátrica no mundo, inclusive no Brasil. A citação indica 
a necessidade de compreender o conceito de Reforma 
Psiquiátrica não pautado em paradigmas, como alienação, 
degeneração ou, ainda, doença mental, mas: 
A) Capaz de abrigar os loucos em espaços de mortificação 

dada a incapacidade de juízo e sofrimento mental. 
B) Um espaço de mortificação, lugar zero das trocas sociais, 

pautado na tutela, na custódia e na gestão de seus 
internos. 

C) Capaz de abrigar os loucos, os portadores de sofrimento 
mental, os diferentes, os divergentes, uma sociedade de 
inclusão e solidariedade. 

D) Que advoga uma incapacidade de juízo, de razão, de 
participação social do louco, construindo como projeto 
terapêutico o manicômio, excluindo do contexto social. 

 
Questão 29 
Entre os motivos que podem ser determinantes da solicitação 
de uma interconsulta psicológica por médicos e demais 
membros da equipe multiprofissional, destaca-se, correta-
mente: 
A) A colaboração para o diagnóstico diferencial de patologias 

orgânicas e psicológicas. 
B) O atendimento minoritário ao paciente gravemente 

enfermo, dada a situação de terminalidade. 
C) A manutenção de tratamentos, invasivos ou não, diante 

de qualquer sinal de recuperação da doença. 
D) O atendimento distal para abreviação do sofrimento 

decorrente da supressão de medidas terapêuticas. 
 
Questão 30 
Os transtornos neurocognitivos podem ser compreendidos 
como quadros de declínio cognitivo em que o déficit princi-
pal está na função cognitiva e foi adquirido tardiamente, isto 
é, não estava presente no nascimento ou no início da vida. 
O delirium é um dos transtornos neurocognitivos mais fre-
quentes. Sobre o delirium, assinale a afirmativa correta. 
A) O perfil cognitivo de pacientes em um quadro de delirium 

envolve hiperprexia, pensamento difuso e distúrbio de 
sensopercepção. 

B) De acordo com o DSM-5, é possível classificar o delirium 
quanto aos subtipos e/ou duração, quanto à presença de 
hiperatividade, hipoatividade ou atividade mista. 

C) O perfil cognitivo de pacientes em um quadro de delirium 
envolve desequilíbrio entre reserva e demanda, hipoprexia, 
pensamento difuso e distúrbio de sensopercepção. 

D) De acordo com o DSM-5, o delirium é classificado quanto 
aos subtipos, durabilidade e presença de hiperatividade, 
excluindo hipoatividade ou atividade mista e presença de 
demais patologias. 

 

Questão 31 
O tema da terminalidade envolve questões éticas e bioéticas 
fundamentais ao cuidado com pacientes e ao contexto 
profissional da UTI, dadas as constantes exigências de 
tomada de decisão de qual ou como proceder em um 
determinado quadro que um paciente se encontre; dentre 
estas questões, as problemáticas pertinentes à distanásia, 
eutanásia e ortotanásia. A respeito da ortotanásia, é correto 
afirmar que: 
A) Consiste no ato deliberado de provocar a morte sem 

sofrimento do paciente por finalidade misericordiosa 
após supressão de medidas terapêuticas. 

B) Refere-se à submissão do paciente a um processo de 
morte lenta, ansiosa e sofrida, por manter os tratamentos, 
cuja finalidade é a recuperação e manutenção da vida. 

C) Refere-se à ocorrência de morte do paciente dentro de 
uma situação de terminalidade ou porque não se inicia 
uma ação médica ou pela interrupção de uma medida 
extraordinária, visando amenizar o sofrimento. 

D) Denominada “morte na hora certa”, permite ao doente 
que já entrou em fase final da doença e àqueles que o 
cercam enfrentarem o destino com certa tranquilidade, 
visto que a morte é concebida como parte da vida. 

 
Questão 32 
A Organização Mundial da Saúde definiu cuidados paliativos, 
no ano de 2002, como os cuidados ativos e integrais presta-
dos a pacientes com doenças ameaçadoras de vida, com a 
prevenção e alívio de sofrimento, por meio de identificação 
precoce, avaliação e tratamento da dor e de outros proble-
mas de ordem física, psicossocial e espiritual. Com base nesta 
definição, o direcionamento de novas condutas e formas de 
tratamento em UTIs foi possível devido a princípios como: 
I. Afirmar a vida e encarar a vida como um processo normal. 
II. Não adiar nem prolongar a morte. 
III. Prover alívio de dor e de outros sintomas. 
O objetivo destes princípios consiste em: 
A) Integrar cuidados e oferecer suporte para que os pacientes 

possam viver ativamente e os familiares e cuidadores 
sejam ajudados no processo de adoecimento e luto. 

B) Desmembrar a equipe multidisciplinar especificando os 
cuidados e suporte aos pacientes, de modo que familiares 
e cuidadores não sejam susceptíveis à doença e ao luto. 

C) Promover o modelo de morte moderna consolidado nos 
hospitais, especialmente nas UTIs, dada a contribuição 
altamente tecnológica às doenças de alta complexidade 
assistidas neste contexto. 

D) Integrar ações e suporte por parte da equipe multidiscipli-
nar aos pacientes e familiares e cuidadores, dada a suscep-
tibilidade das pessoas frente à doença e ao luto, para 
consolidar o modelo de morte moderna. 
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Questão 33 
“A interconsulta é um procedimento que tem se intensifi-
cado no Brasil desde o reconhecimento da Psicologia Hospi-
talar como área de atuação da psicologia, cujo modelo de 
intervenção é adaptado à realidade institucional hospitalar. 
Esse contexto permite afirmar que a interconsulta psicoló-
gica é uma das formas mais visíveis da aplicação do conceito 
de interdisciplinaridade.” A afirmação se deve ao fato de 
que esta modalidade de interconsulta constitui uma: 
A) Análise disfuncional do ambiente e das demandas omiti-

das por paciente e equipe. 
B) Estratégia de diagnóstico e tratamento de pacientes 

desprovidos de problemas psiquiátricos ou psicossociais. 
C) Intervenção que inclui a subjetividade nas relações da 

equipe e a assistência psicológica aos pacientes e seus 
familiares. 

D) Intervenção para análise do ambiente e das demandas re-
lacionais da equipe de assistência psicológica, em detri-
mento das demandas do paciente. 

 
Questão 34 
Afeto e humor se referem à experiência imediata e subjetiva 
das emoções sentidas pelo indivíduo diante de situações, de 
pessoas ou lembranças vivenciadas. De modo generalista, 
entende-se que a emoção predominante e constante é o 
humor, enquanto afeto é a emoção mais subjetiva e imedi-
ata sentida. No que se refere aos tipos de afeto, o afeto 
embotado consiste em: 
A) Frieza e indiferença elevada acerca das emoções sentidas. 
B) Inadequação entre o que está sendo relatado e o que está 

sendo demonstrado pelo indivíduo no momento em que 
é relatado. 

C) Impossibilidade do indivíduo em sentir emoções de forma 
apropriada a um dado estímulo, com redução profunda na 
forma como é vivenciada a afetividade. 

D) Impossibilidade de relacionar-se e expressar-se, com dimi-
nuição total das expressões, bem como inadequação entre 
o que é relatado e o que é demonstrado pelo indivíduo. 

 
Questão 35 
O Conselho Federal de Psicologia, por meio da Resolução 
CFP nº 013/2007, define, descreve e orienta a atuação 
profissional do psicólogo em contexto hospitalar, inclusive 
no que tange à integração em equipes multi e interdiscipli-
nares, o que requer clareza do papel e dos objetivos de 
trabalho. Em relação ao objetivo de trabalho na equipe 
interdisciplinar, o psicólogo: 
A) Isenta-se de decisões pertinentes às condutas adotadas 

pela equipe, visando manter o apoio e a segurança ao 
paciente e família.  

B) Impede decisões em relação à conduta a ser adotada pela 
equipe, objetivando manter apoio e segurança ao paciente 
e família. 

C) Participa de decisões em relação à conduta a ser adotada 
pela equipe, objetivando promover apoio e segurança ao 
paciente e família. 

D) Facilita o embargo de decisões em relação à conduta a 
ser adotada pela equipe, objetivando promover apoio e 
segurança ao paciente e família. 

O texto contextualiza as questões 36, 37 e 38. Leia-o 
atentamente. 
 

As medicações utilizadas no tratamento das doenças mentais 
costumam ser agrupadas de acordo com suas principais indi-
cações terapêuticas: antidepressivos, antipsicóticos, ansiolíti-
cos, estabilizadores do humor, hipnóticos, estimuladores e 
nootrópicos. No entanto, vale destacar que, frequentemente, 
apresentam mais de uma indicação.  

(Malloy-Diniz, Mattos, Abreu, & Fuentes, 2016, p. 359.) 

Questão 36 
Para compreensão dos efeitos das medicações psicotrópicas 
na cognição, é importante considerar a influência de fatores 
individuais e ambientais nas respostas às medicações. Os 
efeitos clínicos denominados por farmacocinética consistem 
no modo como:  
A) As substâncias atuam no organismo. 
B) As substâncias atuam e são eliminadas do organismo. 
C) O organismo distribui, metaboliza e elimina as substâncias 

medicamentosas. 
D) O organismo responde ao metabolismo e ação das subs-

tâncias medicamentosas. 
 
Questão 37 
Considerando a interferência dos ansiolíticos na cognição, 
relacione adequadamente os tipos às ações que possuem. 
1. Benzodiazepínico. 
2. Buspirona. 
(     ) É o mais prescrito e propicia prejuízos na habilidade 

visioespacial. 
(     ) Não possui propriedades hipnóticas, anticonvulsivantes 

ou de relaxamento muscular. 
(     ) O mecanismo de ação ocorre por meio de efeito 

agonista parcial em receptor serotonérgico. 
(     ) Interfere na velocidade do processamento e na memó-

ria de trabalho, prejudicando a aquisição de novas infor-
mações e na vigência de suas ações. 

A sequência está correta em 
A) 2, 1, 2, 1.  
B) 1, 2, 2, 1.  
C) 2, 1, 1, 2.  
D) 1, 2, 1, 2.  
 
Questão 38 
As primeiras substâncias antipsicóticas introduzidas na 
prática clínica a partir da década de 1950 eram também de-
nominadas por antipsicóticos típicos ou de primeira gera-
ção. Sobre estas substâncias, assinale a afirmativa correta. 
A) Os antipsicóticos típicos incluem clorpromazina, halope-

ridol e flufenazina. 
B) Denominados por antipsicóticos típicos, se associam ao 

aumento do processamento e habilidades motoras. 
C) Os antipsicóticos de primeira geração se relacionam aos 

déficits de memória de longo prazo pela ação de recep-
tores dopaminérgicos. 

D) Denominados por antipsicóticos atípicos incluem paliperi-
dona, risperidona e clozapina e se associam à ação antago-
nista dos receptores serotoninérgicos do córtex pré-frontal. 
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Questão 39 
“As bases biológicas da linguagem envolvem uma rede de 
neurônios distribuída entre diferentes regiões cerebrais, o 
que está contido dentre as características fundamentais 
deste processo cognitivo superior complexo, fundamental 
na investigação do exame psíquico.” Considerando esta 
afirmação sobre a linguagem, é correto afirmar que: 
A) Os neurônios na porção superior do lobo temporal são 

ativados, formando uma imagem do que se ouviu, e outros 
no lobo parietal, que armazenam conceitos relacionados. 

B) A área de Wernicke, situada no lobo occipital, reconhece 
o padrão de sinais auditivos e os interpreta até obter 
conceitos ou pensamentos, ativando um grupo distinto 
de neurônios para diferentes sinais. 

C) A fala se caracteriza habitualmente, quanto à articulação, 
ressonância, voz, fluência/ritmo e prosódia no processo de 
linguagem, uma alteração do tipo associação; portanto, 
salienta uma diferença significativa entre a evolução da 
linguagem e das outras áreas de desenvolvimento. 

D) Os componentes-chave do sistema de linguagem se locali-
zam no hemisfério esquerdo; no lobo frontal, a área de 
Wernicke se encontra próxima à área que controla a boca 
e os lábios no córtex motor; enquanto a área de Broca, na 
superfície superior do lobo temporal, se situa entre o cór-
tex auditivo e o giro angular. 

 
Questão 40 
Entre as aplicações da neuropsicologia clínica para o exame 
do estado mental, destaca-se a avaliação das funções 
executivas, seja para observação do autocontrole de um 
indivíduo, seja para elencar características de todo o 
desenvolvimento cognitivo e psicológico. Sobre as funções 
executivas, assinale a afirmativa correta. 
A) A principal característica da presença de disfunção cogni-

tiva é a facilidade para inibir comportamentos automáticos 
e a dificuldade para estabelecer novas rotinas. 

B) Pacientes com disfunção executiva não apresentam 
dificuldades para gerenciar suas capacidades do dia a dia, 
mas possuem dificuldades relevantes em outros sistemas 
cognitivos. 

C) Pacientes com disfunção executiva apresentam dificulda-
des nos processos de abstração, como interpretação de 
provérbios; e de cognição social, ou seja, análise de inten-
ção e do estado mental de outras pessoas. 

D) A principal característica do paciente com disfunção 
executiva é a facilidade em tomar decisões, solucionar 
problemas, abstrair e deduzir informações, bem como 
inferir e avaliar o estado mental de outras pessoas. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, 
com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para as vagas de Superior e Nível Médio Técnico. 
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 

o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. Terão duração de 3h (três horas) as provas para as vagas de Nível Superior e Nível Médio Técnico. Esse período abrange a 
assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta.  

8. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito), devidamente assinado no local indicado. 

9. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

11. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.  

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- O resultado da Primeira e Segunda Etapas e o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, com a respectiva classificação, 
serão publicados pela Fundação Saúde no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e disponibilizado no site do Instituto 
Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br) e da Fundação Saúde (www.fundacaosaude.rj.gov.br) 


