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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Violência contra a mulher: uma pandemia que precisamos combater 

 

A luta pelo fim da violência contra a mulher não é uma empreitada solitária: ela diz respeito a um movimento muito maior, 
que demanda comprometimento também dos homens com o enfrentamento a uma situação que, calamitosa, agravou-se 
sobremaneira durante a pandemia do novo coronavírus. Com o propósito de chamar a atenção para a gravidade do problema, 
a campanha “21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra a Mulher” acontece, também neste ano, com o apoio da seccional 
do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-DF). Realizada em 150 países por meio da mobilização da sociedade 
civil, a ação conta a cada ano com maior conscientização e engajamento da população e do poder público brasileiro. 

Apesar da diminuição da violência de gênero nas ruas, a violência doméstica e familiar cresceu, apontam dados da terceira 
edição da pesquisa “Visível e invisível: a vitimização de mulheres no Brasil”, realizada pelo Instituto Datafolha em parceria com 
o Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Segundo o levantamento, uma em cada quatro brasileiras acima de 16 anos sofreu 
algum tipo de violência ou agressão em 2020. Ou seja, no último ano, cerca de 17 milhões de mulheres foram vítimas de 
violência física, psicológica ou sexual. Esses números correspondem a informações que de algum modo chegaram ao poder 
público, sem considerar a cifra inviabilizada por ausência de denúncia. 

A situação é tão grave que, em mais de uma ocasião, a diretora-executiva da Organização das Nações Unidas (ONU) 
Mulheres, a sul-africana Phumzile Mlambo-Ngcuka, afirmou que enfrentamos duas pandemias: uma, sanitária, que nos expôs 
ao risco de contaminação por uma doença até então desconhecida, e, outra, silenciosa e invisível, de violência doméstica. 

O mesmo estudo indica que a ofensa verbal foi o tipo de agressão mais frequente no período analisado: cerca de 13 
milhões de brasileiras relataram ter sido xingadas e insultadas no próprio ambiente familiar, enquanto 5,9 milhões passaram 
por ameaças de violência física, como tapas, empurrões e chutes. O cenário é ainda pior se levarmos em conta que outras 
questões atravessam o sofrimento dessas cidadãs. Segundo o Datafolha, 46,7% das vítimas de violência desde o início da 
pandemia também perderam o emprego. 

(Nildete Santana de Oliveira – Francisco Caputo – Disponível em: https://www.correiobraziliense.com.br/opiniao/2021/12/4968165-violencia-contra-a-
mulher-uma-pandemia-que-precisamos-combater.html. Adaptado.)  

 

Questão 01 
Considerando a expressão de intenções e pontos de vista do enunciador, pode-se afirmar que o título do texto, em seu 
enunciado, permite reconhecer como efeito de sentido: 
A) Certeza. 
B) Garantia. 
C) Exigência. 
D) Necessidade. 
E) Comprovação. 
 

Questão 02 
De acordo com as ideias apresentadas, pode-se afirmar que há uma relação de comparação estabelecida no que se refere à 
violência: 
A) Doméstica e familiar.  
B) Física e outros tipos de violência. 
C) Contra a mulher e um tipo de pandemia.  
D) Contra a mulher e a pandemia do novo coronavírus. 
E) Vista na pandemia e o combate ao novo coronavírus. 
 

Questão 03 

Contribuindo para o estabelecimento da coesão e coerência textuais, algumas palavras atuam na organização e progressão 
dos parágrafos e do texto. Em “Apesar da diminuição da violência [...]” (2º§), a expressão destacada: 
A) Indica uma ressalva que não anula o argumento principal. 
B) Introduz uma nova temática ampliando, assim, a discussão inicial. 
C) Define a execução de uma ação apresentada no primeiro parágrafo. 
D) Esclarece as ideias expressas no parágrafo anterior, ampliando sua compreensão. 
E) Estabelece a continuidade das ideias apresentadas no parágrafo inicial, fazendo uma referência a elas. 
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Questão 04 

Considerando a estrutura linguística dos trechos destacados, assinale a afirmativa correta. 
A) O adjetivo “calamitosa” (1º§) estabelece corretamente sua concordância com a expressão “a pandemia do novo coronavírus”. 
B) Em “[...] apontam dados da terceira edição [...]” (2º§), mantém-se a correção gramatical caso a forma verbal “apontam” seja 

substituída por “aponta-se”. 
C) Observa-se a possibilidade da oscilação da regra de concordância verbal em “[...] cerca de 13 milhões de brasileiras relataram 

[...]” (4º§), sendo o núcleo do sujeito um substantivo numeral. 
D) Se em “O mesmo estudo indica [...]” (4º§) fosse acrescentada a vírgula após “estudo”, seguida de “a mesma informação, a 

mesma análise”; a forma verbal “indica” permaneceria na terceira pessoa do singular. 
E) A forma verbal “sofreu” pode ser substituída por “sofreram” em “[...] uma em cada quatro brasileiras acima de 16 anos 

sofreu [...]” (2º§), caso haja intenção de conferir ênfase à expressão “quatro brasileiras”. 
 

Questão 05 

Ainda que o termo destacado a seguir seja excluído, a correção gramatical será preservada assim como a coesão e a coerência. 
Indique o trecho que apresenta tal elemento. 
A) “[...] afirmou que enfrentamos duas pandemias: [...]” (3º§) 
B) “[...] se levarmos em conta que outras questões [...]” (4º§) 
C) “[...] apontam dados da terceira edição da pesquisa Visível e invisível: [...]” (2º§) 
D) “[...] correspondem a informações que de algum modo chegaram ao poder público, [...]” (2º§) 
E) “[...] ela diz respeito a um movimento muito maior, que demanda comprometimento [...]” (1º§) 
 

Questão 06 

Sobre o emprego da linguagem utilizada no texto, pode-se afirmar que tal escolha tem como objetivo: 
A) Alcançar interlocutores de todos os níveis sociais de modo a divulgar e ofertar o conhecimento explorado. 
B) Valorizar as variadas linguagens e suas expressões utilizando uma linguagem universal que abrange todas as outras. 
C) Contribuir para conferir legitimidade às informações e ideias apresentadas, atendendo às expectativas do público a que se 

destina.  
D) Fortalecer o vínculo entre enunciador e leitor, à medida que é empregada uma linguagem informal e acessível ao grande 

público. 
E) Atender aos interesses específicos de leitores que tenham o “Direito” como principal interesse em relação às áreas do 

conhecimento. 
 

Questão 07 

Considerando-se as relações anafóricas estabelecidas no texto e sua importância para a continuidade das ideias apresentadas, 
assinale a a alternativa que indica corretamente o referente correspondente ao termo destacado. 
A) “[…] que, calamitosa, agravou-se […]” (1º§) / calamitosa 
B) “[…] que demanda comprometimento também dos homens […]” (1º§) / ela 
C) “A situação é tão grave que, em mais de uma ocasião, […]” (3º§) / situação 
D) “[…] ela diz respeito a um movimento muito maior, […]” (1º§) / violência contra a mulher 
E) “Segundo o levantamento, uma em cada quatro brasileiras […]” (2º§) / pesquisa visível e invisível 
 

Questão 08 

O texto expõe duas situações que se relacionam no cenário apresentado: a violência contra a mulher e a pandemia do novo 
coronavírus. Em relação ao citado anteriormente, de acordo com o texto pode-se afirmar que: 
I. Há uma relação de causa e consequência estabelecida entre as situações apresentadas. 
II. Tanto uma situação quanto a outra são questões graves e vistas como tipos de pandemias, ainda que diferentes.  
III. A pandemia do novo coronavírus tornou a violência doméstica, até então silenciosa, exposta em sua totalidade e gravidade 

à sociedade.  
IV. Chegou-se à conclusão de que a pandemia do novo coronavírus foi fator fundamental para o estabelecimento da violência 

contra a mulher.  
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II. 
B) I e IV. 
C) II e III. 
D) I, II e III. 
E) II, III e IV. 

 



     

 

4 
       

QOASPM – PSICOLOGIA – PSICOLOGIA 
HOSPITALAR 

CONCURSO PÚBLICO – POLÍCIA MILITAR DO RIO GRANDE DO NORTE – PMRN 
 

ꚗ 

Questão 09 
Considerando a relação estabelecida entre a forma verbal e o seu complemento em “Esses números correspondem a 
informações [...]” (2º§), indique a construção em que o mesmo tipo de complemento pode ser identificado. 
A) À apresentação iremos todos. 
B) Ao documento a diretora solicitou. 
C) Abraçou sua esposa como se fosse a primeira vez. 
D) É preciso ter respeito ao cumprimento das normas.  
E) Li-as completamente, todas as páginas do relatório. 
 

Questão 10 

Pode-se afirmar que o texto apresenta como ponto de vista defendido: 
A) O agravamento da pandemia do novo coronavírus. 
B) O aumento das múltiplas violências contra a mulher em vários segmentos sociais. 
C) A constatação da redução da violência nas ruas em meio à pandemia do novo coronavírus. 
D) Números e percentuais correspondentes à realidade de violências e agressões sofridas por mulheres em 2020. 
E) A necessidade do envolvimento de outro segmento da sociedade além das mulheres no que diz respeito à violência cometida 

contra elas. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

Questão 11 
Para organizar o depósito de uma grande indústria farmacêutica, o administrador contratou um operador de empilhadeira 
para realizar 40 demandas. Para cada demanda efetuada de maneira correta, o operador recebe R$ 60,00 e, se uma demanda 
é efetuada erroneamente, o operador deve pagar R$ 30,00. Considerando que o operador recebeu R$ 1.050,00 após o serviço 
prestado, o número de demandas realizadas corretamente é: 
A) 24 
B) 25 
C) 26 
D) 27 
E) 28 
  

Questão 12 
Os 44 dentistas de uma cidade foram questionados se concluíram os cursos de especialização em ortodontia, implantodontia 
e traumatologia. Considere que todos os dentistas têm, pelo menos, uma das especializações citadas. Alguns dos resultados 
da pesquisa estão descritos a seguir; analise-os. 

 28 dentistas fizeram a especialização em ortodontia; 

 4 dentistas fizeram apenas a especialização em ortodontia; 

 1 dentista fez apenas a especialização em traumatologia; 

 21 dentistas fizeram as especializações de ortodontia e implantodontia; 

 11 dentistas fizeram as especializações de implantodontia e traumatologia; e, 

 13 dentistas fizeram as especializações de ortodontia e traumatologia. 
De acordo com as informações anteriores, é correto afirmar que: 
A) 16 dentistas fizeram a especialização em traumatologia. 
B) 15 dentistas fizeram somente a especialização em implantodontia. 
C) Nenhum dentista fez apenas as especializações em traumatologia e implantodontia. 
D) 10 dentistas fizeram as especializações em ortodontia, implantodontia e traumatologia. 
E) 30 dentistas fizeram pelo menos duas das especializações em ortodontia, implantodontia e traumatologia.  
 

Questão 13 
No feriado municipal de uma determinada cidade, 4 médicos e 6 enfermeiros farão plantão em um centro de saúde. Se certo 
procedimento necessitar de 2 médicos e 3 enfermeiros, quantas equipes distintas com esses profissionais poderão ser formadas?  
A) 30 
B) 60 
C) 90  
D) 120 
E) 180 
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Questão 14 
Uma pesquisa foi conduzida em uma amostra de 220 profissionais da saúde para investigar se houve um aumento de insônia 
durante a pandemia do Coronavírus (Covid-19). A tabela apresenta o resultado da pesquisa: 
 

 
Aumento de Insônia 

Sexo Sim Não 

Masculino 46 82 

Feminino 38 54 

Considere os eventos: 

 X: selecionar uma mulher dentre todos os profissionais da saúde entrevistados; 

 Y: selecionar um homem dentre os profissionais da saúde entrevistados que tiveram aumento de insônia; e, 

 Z: selecionar um profissional da saúde que não teve aumento de insônia dentre as mulheres entrevistadas. 
Sobre a probabilidade (P) de ocorrência de cada um dos eventos anteriores, é correto afirmar que: 
A) P(X) < P(Y) < P(Z) 
B) P(X) < P(Z) < P(Y) 
C) P(Y) < P(X) < P(Z) 
D) P(Z) < P(Y) < P(X) 
E) P(Z) < P(X) < P(Y) 
 

Questão 15 
O número de processos ético-profissionais julgados em um Conselho Regional de Medicina no dia útil X de um determinado 
mês é dado pelo valor da função f(x) = –x2 + 12x – 27, em que x = 1, 2, ..., 20. Os dias úteis em que houve julgamentos são 
aqueles que satisfazem f(x) > 0. Considerando tais informações, analise as afirmativas a seguir. 
I. Em apenas 9 dias úteis desse mês houve julgamentos de processos ético-profissionais. 
II. O maior número de processos ético-profissionais julgados em um mesmo dia é 6. 
III. No oitavo dia útil desse mês, há uma redução no número de processos ético-profissionais julgados com respeito ao sétimo 

dia útil.  
Está correto o que se afirma apenas em 
A) II. 
B) III. 
C) I e II. 
D) I e III. 
E) II e III. 
 

Questão 16 
Adriana, Bárbara e Camila trabalham em um mesmo centro de saúde e exercem as profissões de cardiologista, ginecologista 
e médica da família, mas não necessariamente nessa ordem. Sabe-se que a cardiologista é a mais velha das três profissionais 
da saúde. Além disso, Bárbara não trabalha na área de cardiologia. Adriana, que não é a médica da família, é mais nova que 
Bárbara. Nesse contexto, é correto afirmar que: 
A) Bárbara é cardiologista. 
B) Adriana é ginecologista. 
C) Camila é a médica da família. 
D) Camila é a mais nova das três profissionais de saúde.  
E) Bárbara é a mais velha das três profissionais de saúde. 
 

Questão 17 
Os funcionários de um laboratório de análises clínicas se reuniram para comprar um presente para o diretor no valor de R$ 120,00, 
que será dividido igualmente entre eles. Por questões pessoais, 4 funcionários desistiram de participar da compra do presente e 
foi necessário acrescentar R$ 5,00 no valor que seria pago por cada um dos funcionários restantes. Quantas pessoas contribuíram 
para a compra do presente? 
A) 8 
B) 10 
C) 12 
D) 14 
E) 16 
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Questão 18 
O terreno de um pronto atendimento está representado na imagem pelo retângulo PQRS. O trapézio sombreado é destinado 
à recepção e triagem dos pacientes e, por exigências locais, deve ocupar uma área de, no mínimo, 30% e, no máximo, 60% 
da área total desse pronto atendimento. Além disso, sabe-se que PQ = 25 m; QU = 22 m; e, UR = 28 m.  
 

 
 

Se o segmento ST possui X metros, todos os valores possíveis de X devem satisfazer: 
A) 2 ≤ x ≤ 24 
B) 2 ≤ x ≤ 32 
C) 18 ≤ x ≤ 32 
D) 24 ≤ x ≤ 36 
E) 24 ≤ x ≤ 48 
 

Questão 19 
Na maternidade de determinado hospital, trabalham 55 enfermeiros. Em cada jornada de trabalho são escalados 20 enfer-
meiros para a execução das tarefas diárias. A administradora do hospital decidiu ofertar um curso de qualificação a todos os 
profissionais desse setor. Qual o número mínimo de enfermeiros que deverão fazer o curso de qualificação, para que em 
cada jornada de trabalho haja pelo menos um enfermeiro qualificado? 
A) 20 
B) 25 
C) 26 
D) 35 
E) 36 
 

Questão 20 
Após um grande incêndio em um prédio residencial, M moradores foram internados no mesmo dia no hospital mais próximo 
ao local do acidente. Uma semana após o incêndio, 12 moradores tiveram alta. Na segunda semana, um terço dos moradores 
restantes no hospital foram liberados. Na terceira semana, metade dos moradores que ainda restavam no hospital tiveram 
alta. Sabendo-se que ainda havia 18 moradores internados, qual o valor de M? 
A) 40 
B) 48 
C) 54 
D) 66 
E) 84 

 
NOÇÕES DE SAÚDE PÚBLICA 

 

Questão 21 
O Departamento de Informática do SUS (DATASUS) tem como competências, EXCETO: 
A) Manter o acervo das bases de dados necessárias ao sistema de informações em saúde e aos sistemas internos de gestão 

institucional. 
B) Assegurar aos gestores do SUS e órgãos congêneres o acesso aos serviços de informática e bases de dados, mantidos pelo 

Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass). 
C) Definir programas de cooperação técnica com entidades de pesquisa e ensino para prospecção e transferência de tecnologia 

e metodologia de informática em saúde, sob a coordenação do Secretário-Executivo. 
D) Fomentar, regulamentar e avaliar as ações de informatização do SUS, direcionadas para a manutenção e desenvolvimento 

do sistema de informações em saúde e dos sistemas internos de gestão do Ministério. 
E) Desenvolver, pesquisar e incorporar tecnologias de informática que possibilitem a implementação de sistemas e a disseminação 

de informações necessárias às ações de saúde, em consonância com as diretrizes da Política Nacional de Saúde. 
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Questão 22 
Segundo tal Princípio, “a saúde é um direito de todos e é um dever do Poder Público a provisão de serviços e de ações que 
lhe garanta, colocando também o desafio de oferta de serviços e ações de saúde a todos que deles necessitem, enfatizando 
as ações preventivas e reduzindo o tratamento de agravos”. Trata-se do Princípio da: 
A) Equidade. 
B) Integralidade. 
C) Universalidade. 
D) Hierarquização. 
E) Regionalização. 
 

Questão 23 
“O Art. 7º da Lei nº 8.080/1990 afirma que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde (SUS) são desenvolvidos de acordo com _____________ previstos(as) 
no Art. 198 da Constituição Federal.” Assinale a alternativa que completa corretamente a afirmativa anterior. 
A) as diretrizes                                                                                       
B) os princípios 
C) as atribuições 
D) as organizações 
E) as competências 
 

Questão 24 
O Sistema Único de Saúde (SUS) é regido por alguns princípios e diretrizes que são: universalidade, integralidade, equidade, 
regionalização e hierarquização, descentralização e comando único e participação popular. Define corretamente o conceito 
de equidade: 
A) Organizar recursos e serviços oferecidos pelo SUS de acordo com as necessidades de cada caso atendido. 
B) Organizar serviços que fazem parte do SUS com o objetivo de fazer o sistema funcionar da melhor forma possível. 
C) Proporcionar acesso a um serviço de saúde pública de boa qualidade, sendo tal direito garantido a todas as pessoas. 
D) Diminuir a desigualdade oferecendo atendimentos personalizados em que os pacientes possam ser atendidos conforme as 

suas necessidades específicas. 
E) Ver o paciente como um todo, implementando atendimento que considere diversos aspectos, pela integração de tratamentos e 

atendimentos com diferentes profissionais da saúde.  
 

Questão 25 
A Portaria nº 1.660/2009 institui o Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária (VIGIPOS), no âmbito do 
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, como parte integrante do Sistema Único de Saúde (SUS), que tem como objetivo:  
A) Propor e/ou executar estudos ou pesquisas de interesse nacional.  
B) Identificar e divulgar sinais e/ou alertas relativos às notificações, quando cabível. 
C) Auxiliar os profissionais da saúde, prestando informações sobre a segurança na utilização dos produtos e serviços. 
D) Monitorar, analisar e investigar os eventos adversos e as queixas técnicas relacionadas aos serviços e produtos sob vigilância 

sanitária na fase de pós-comercialização/pós-uso. 
E) Propor parâmetros de implantação do Sistema de Notificação e Investigação em Vigilância Sanitária para a formalização dos 

Planos de Ação Anuais dos Estados, Distrito Federal e Municípios. 
 

Questão 26 
Os Sistemas de Informação da Saúde (SIS) são compostos por uma estrutura capaz de garantir a obtenção e a transformação de 
dados em informação. Para profissionais da saúde, o envolvimento na construção de instrumentos de coletas, treinamentos para 
captação correta dos dados e processamento da informação são importantes, uma vez que possibilitam maior domínio desta área 
do conhecimento. O Departamento de Informática do SUS (DATASUS) mantém à disposição todos os SIS em uso no Brasil, sendo 
possível captar informações a respeito de, EXCETO: 
A) Indicadores de Saúde. 
B) Condições de trabalho e situação de emprego no Brasil. 
C) Epidemiologia e morbidade (morbidade hospitalar do SUS, doenças de notificação, estado nutricional e demais agravos).  
D) Assistência à Saúde (internação hospitalar, produção ambulatorial, imunização, saúde da família, vigilância alimentar e 

nutricional). 
E) Rede Assistencial (informações do Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde – CNES) Estatísticas Vitais (natalidade, 

mortalidade, câncer). 
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Questão 27 
Os princípios e as diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) constituem as bases para o funcionamento e a organização do 
sistema de saúde em nosso país, sendo a base legal do SUS constituída, fundamentalmente, por três documentos que 
expressam os elementos básicos que estruturam e organizam o sistema de saúde brasileiro; analise-os. 
I. A Constituição Federal de 1988, na qual a saúde é um dos setores que estruturam a seguridade social, ao lado da previdência 

e da assistência social. 
II. A Lei nº 8.080/1990, também conhecida como a Lei Orgânica da Saúde e que dispõe, principalmente, sobre a organização e 

a regulação das ações e serviços de saúde em todo território nacional. 
III. A Lei nº 8.142/1990, que estabelece o formato da participação popular no SUS e dispõe sobre as transferências intergovernamentais 

de recursos financeiros na área da saúde. 
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) I e II, apenas. 
D) I e III, apenas. 
E) II e III, apenas. 
 

Questão 28 
A Política Nacional de Vigilância em Saúde juntamente com a Política Nacional de Atenção Básica preconizam a integração 
entre as ações de Vigilância em Saúde e de Atenção Básica como fator essencial para o atendimento das reais necessidades 
de saúde da população, sendo o trabalho conjunto entre os Agentes de Combate às Endemias (ACEs) e os Agentes Comunitá-
rios de Saúde (ACSs) estratégico e desejável para identificar e intervir nos problemas de saúde-doença da comunidade, 
facilitar o acesso da população às ações e serviços de saúde e prevenir doenças. De acordo com o Art. 3º da Lei Federal 
nº 13.595/2018, são consideradas atribuições dos ACEs, EXCETO: 
A) Registrar informações referentes às atividades executadas, de acordo com as normas do SUS. 
B) Desenvolver ações de mobilização na comunidade relativas ao tratamento de doenças e agravos à saúde. 
C) Cadastrar e atualizar a base de imóveis para planejamento e definição de estratégias de prevenção e controle de doenças. 
D) Realizar ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com os ACSs e as equipes de Atenção 

Básica. 
E) Divulgar, entre a comunidade, informações sobre sinais, sintomas, riscos e agentes transmissores de doenças e sobre medidas de 

prevenção coletivas e individuais. 
 

Questão 29 
Entende-se corretamente por vigilância epidemiológica: 
A) Elaboração de normas técnicas e estabelecimento de padrões de qualidade e parâmetros de custos que caracterizam a 

assistência à saúde. 
B) Conjunto de atividades que se destina, através das ações de vigilância epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e 

proteção da saúde dos trabalhadores. 
C) Conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da 

Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. 
D) Conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do 

meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. 
E) Conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer mudança nos fatores 

determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de 
prevenção e controle das doenças ou agravos. 

 

Questão 30 
O Pacto pela Saúde é resultado de um esforço das esferas municipal, estadual e federal para, em conjunto com o Conselho 
Nacional de Saúde, rediscutir a organização e o funcionamento do SUS. Seu objetivo principal é avançar na implantação dos 
princípios constitucionais referentes à saúde. Os gestores do SUS assumem o compromisso público da construção do Pacto 
pela Saúde em 2006, com base nos princípios constitucionais do SUS, ênfase nas necessidades de saúde da população e que 
implicará o exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas em alguns componentes; assinale-os. 
A) Pacto pela Vida; Pacto em Defesa do SUS; e, Pacto de Gestão do SUS. 
B) Pacto da Reforma Sanitária; Pacto de Promoção à Saúde; e, Pacto pela Vida. 
C) Pacto de Gestão do SUS; Pacto pela Vida; e, Pacto de Planejamento e Regionalização. 
D) Pacto pela Vida; Pacto em Defesa da Cidadania; e, Pacto de Planejamento e Regionalização. 
E) Pacto em Defesa do SUS; Pacto de Planejamento; e, Regionalização e Pacto da Reforma Sanitária. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

Questão 31 
Entre as diversas demandas do contexto hospitalar, está a avaliação do estado emocional da pessoa doente. Nesta modali-
dade de avaliação é importante considerar os componentes do processamento emocional. Os componentes fundamentais 
para o processamento emocional são: 
A) Facilitação emocional; manejo e projeção; ampliação; e, projeção emocional. 
B) Compreensão emocional; empatia das emoções; manejo; e, projeção emocional. 
C) Facilitação emocional; empatia das emoções; restrição emocional; e, sublimação. 
D) Identificação das emoções; crise das emoções; ampliação emocional; e, projeção emocional. 
E) Identificação das emoções; facilitação emocional; compreensão emocional; e, manejo emocional. 
 

Questão 32 
O transtorno de humor bipolar é uma doença crônica, recorrente e incapacitante. O diagnóstico, de acordo com o DSM-5, 
considera a presença de um episódio maníaco ou hipomaníaco, que corresponde a um período distinto de humor anormal e 
persistentemente elevado, expansivo ou irritável por um determinado curso de tempo. Assinale qual sintoma, dentre os 
relacionados, está frequentemente presente em um episódio de hipomania ou mania. 
A) Fadiga. 
B) Insônia. 
C) Abstinência.  
D) Agressividade. 
E) Ideação suicida. 
 

Questão 33 
A idade de início da depressão, para a maioria dos indivíduos, costuma ocorrer no início da idade adulta. Porém, alguns 
sintomas prodrômicos já podem ser observados mais precocemente ainda na infância. O sintoma preditivo ao diagnóstico 
de depressão se refere à seguinte alteração: 
A) Do sono.  
B) Do apetite. 
C) Da atenção. 
D) De memória. 
E) Psicomotora. 
 

Questão 34 
A discussão normal x patológico envolve alguns indicadores importantes. Dentre eles, abrangência e dimensões de normali-
dade. São considerados indicadores relativos às dimensões de normalidade: 
A) Epidemiologia; processualidade; e, operacionalidade.  
B) Ausência de doença; prática clínica; e, funcionalidade. 
C) Ausência de doença; funcionalidade; e, processualidade. 
D) Epidemiologia; prática clínica; e, capacitação profissional. 
E) Prática clínica; funcionalidade; e, capacitação profissional. 
 

Questão 35 
Pessoas com transtornos de personalidade borderline tendem a apresentar comportamentos de risco, dentre os quais, 
atentar contra a própria vida. Isso as leva, com certa frequência, às urgências e/ou emergências hospitalares, demandando 
atendimento específico, compatível com quadro de tentativa de autoextermínio. Ao lidar com este perfil de paciente, temos 
que lidar com risco iminente à vida. A respeito disso, assinale a afirmativa INCORRETA. 
A) Esses pacientes possuem vidas tão insuportáveis emocionalmente, que a ideação suicida muitas vezes surge como um alívio. 
B) Nunca devemos expandir os nossos limites em crises, pois o paciente deve aprender a respeitar esses limites de outras 

pessoas para mudar o seu sofrimento intenso.  
C) Esses pacientes necessitam aprender reverenciar limites alheios, visando a redução do sofrimento intenso; por isso, sempre 

devemos ampliar possibilidades frente a crises. 
D) Devemos ter cuidado para, ao responder a uma crise de forma efetiva, muitas vezes dando para o paciente o que ele precisa, 

não reforçamos a probabilidade futura de mantê-lo em crises. 
E) Se o paciente acabar cometendo suicídio sendo seguido todo o tratamento de forma adequada, isso não necessariamente 

será uma falha do profissional ou do paciente, mas a própria abordagem pode não ter funcionado. 
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Questão 36 
A depressão é diagnosticada considerando os critérios também para seus respectivos subtipos clínicos. “Existem diferentes 
subtipos de depressão clínica. A depressão ______________ envolve um padrão de alteração do humor em determinados 
períodos do ano. Outro tipo é a depressão ______________ que está associada a mudanças hormonais. Em alguns casos, 
observa-se durante o episódio depressivo a presença de alucinações, que são mais frequentes na depressão _____________. 
Na depressão _______________, além dos sintomas depressivos, observa-se episódios de agitação e euforia.” Assinale a 
alternativa que completa correta e sequencialmente a afirmativa anterior, considerando os subtipos clínicos da depressão. 
A) bipolar / crônica / sazonal / psicótica 
B) pós-parto / bipolar / psicótica / sazonal 
C) psicótica / sazonal / pós-parto / bipolar 
D) sazonal / pós-parto / psicótica / bipolar 
E) sazonal / pós-parto / crônica / psicótica 
 

Questão 37 
A avaliação psicológica no contexto da saúde tem a finalidade de compreender e intervir nos aspectos psicológicos e 
comportamentais da saúde física e mental em diferentes locais de prática como hospitais, ambulatórios e outros serviços de 
saúde. Considerando a referida finalidade, é correto afirmar que a avaliação psicológica é de extrema importância por: 
A) Sistematizar a avalição e o exame das funções mentais e da família, visando facilitar a comunicação acerca do processo 

saúde-doença.  
B) Restringir a avalição às dimensões cognitivas do paciente, as quais são fundamentais para mensurar funções e alterações do 

estado mental. 
C) Limitar a avaliação de diferentes aspectos (afetivos, cognitivos e comportamentais) ao paciente e à família no contexto do 

sistema de saúde. 
D) Considerar aspectos emocionais e cognitivo-comportamentais importantes do paciente ao processo de aderência aos tratamentos 

e ao vínculo com a equipe. 
E) Sistematizar a avaliação de diferentes aspectos (afetivos, cognitivos e comportamentais) do paciente, família, sistema de 

saúde e do contexto sociocultural. 
 

Questão 38 
Em 1999, o National Institute on Drug Abuse (NIDA) estabeleceu 13 princípios-chave para que os programas de tratamento 
para uso, abuso e dependência de substâncias possam ser efetivos, inclusive em contexto de hospital geral. Com base nesta 
referência, assinale a afirmativa correta. 
A) Para a eficácia do tratamento é essencial que ele seja contínuo, objetivo e direcionado apenas ao uso de substâncias. 
B) Um tratamento eficaz é aquele que se restringe ao atendimento das demandas essenciais e necessárias aos indivíduos, e 

não somente ao uso de drogas. 
C) A prioridade deve ser dada para métodos que encorajem e ofereçam apoio aos usuários a partir do momento em que eles 

adentrem ao serviço, assegurando motivação para tratamento. 
D) A farmacoterapia para desintoxicação e alívio de sintomas de abstinência, diminuição da fissura e prevenção de recaída são 

essenciais desde que sejam desconsideradas as comorbidades psiquiátricas. 
E) A tendência atual é abster-se do chamado “cardápio de opções terapêuticas”, isto é, estratégias de reconhecida evidência 

científica, as quais combinam farmacoterapia, abordagens comportamentais e psicossociais. 
 

Questão 39 
Independente da abordagem teórica em psicologia, há elementos fundamentais na atuação do psicólogo no hospital geral, tal 
como a necessidade orientá-la para a tríade – paciente, acompanhante, equipe de saúde.  O objetivo da referida orientação é: 
A) Minimizar estresse com técnicas de relaxamento e fortalecer estratégias de enfrentamento visando atender às demandas 

emocionais da família.  
B) Considerar as características de cada local, verificando o contexto apropriado para o atendimento para estabelecer vínculo 

e manter o foco nas demandas centrais.   
C) Propor diretrizes que orientam a atuação profissional por meio da construção de protocolos, da delimitação de instrumentos, 

procedimentos e de estratégias baseadas em evidências.  
D) Viabilizar vínculo, minimizar estresse e dispor-se à escuta de queixas e demandas do sofrimento por meio do emprego de 

instrumentos, procedimentos e de estratégias baseadas em evidências. 
E) Promover vínculo e mostrar-se disponível para a escuta das queixas e demandas acerca do sofrimento; mediar o relacionamento 

e a comunicação da equipe; e, atender às demandas emocionais da família. 
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Questão 40 
Em relação ao estudo das psicopatologias da infância, da adolescência e do idoso, analise as afirmativas a seguir. 
I. Transtornos considerados internalizantes são predominantes em meninos. 
II. O exame do idoso pode ser feito com avaliações neuropsicológicas e do estado mental, bem como por escala de classificação 

de imobilidade, funcionalidade e antropométrica.                                                                    
III. A psicopatologia do idoso pode ser denominada por transtornos neurocognitivos, que são caracterizados por declínio adquirido 

em uma ou mais esferas de cognição, baseado em preocupações do sujeito ou de alguém que o conheça bem e no desempenho 
em medidas de avaliação objetivas.       

IV. Transtornos da infância e adolescência são também denominados quadros clínicos; podem ser compreendidos como respostas 
desadaptativas ou desviantes, de traços exagerados do desenvolvimento normal que resultam em um padrão atípico, sendo que 
a disfuncionalidade pode estar no excesso ou na ausência de um dado comportamento.                   

Está correto o que se afirma em 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) III e IV, apenas. 
E) I, II e III, apenas. 
 

Questão 41 
A inserção do psicólogo no ambiente hospitalar representa uma estratégia da Psicologia da Saúde, que focaliza a atenção terciária e 
delimita um espaço físico para o campo de práticas com diversas possibilidades de atuação. Assim, a Psicologia no hospital geral se 
refere à atuação do psicólogo em uma instituição com pacientes que estão vivenciando a situação de adoecimento e hospitalização. 
A Política Nacional de Atenção Hospitalar considera o hospital um local adequado para as práticas de promoção da saúde, prevenção, 
tratamento de doenças e reabilitação, aspectos relacionados ao processo saúde-doença.  

(Brasil, 2013. Azevedo e Crepaldi, 2016, p. 574.) 
 

Considerando o trecho e uma perspectiva psicanalítica, analise as afirmativas correlatas e a relação proposta entre elas. 
I. “É preciso compreender as alterações emocionais vivenciadas pelos pacientes hospitalizados diante de uma situação de luto 

proveniente do surgimento da doença.”  
 

PORQUE 
 

II. “Acompanhar o indivíduo no processo de elaboração dessa experiência por meio da exploração das verbalizações de maneira 
que o manejo da resistência e da transferência é fundamental.” 

Assinale a alternativa correta. 
A) A afirmativa I é verdadeira; a II é falsa em relação à atuação em psicologia hospitalar. 
B) A afirmativa I é falsa, mas a II é verdadeira ao indicar o foco da atuação em psicologia hospitalar.  
C) As afirmativas I e II são verdadeiras e ambas se referem, respectivamente, à atuação em psicologia hospitalar. 
D) As afirmativas I e II são verdadeiras; a I refere-se ao foco de atuação e a II à explicação pela qual tal foco se faz importante. 
E) As afirmativas I e II são verdadeiras, e mesmo a I referindo-se ao foco de atuação, a II não se refere aos desfechos desse 

direcionamento. 
 

Questão 42 
O cuidado psicológico é essencial quando se trata de suicídio. As tentativas de suicídio não devem ser supervalorizadas nem 
desvalorizadas, sendo necessário entendê-las e acolhê-las verdadeiramente. 

(Melo et al, 2018, p. 4.) 
 

Acerca desse cenário e considerando uma abordagem cognitivo-comportamental para desestimular as motivações para o 
suicídio, assinale a afirmativa correta. 
A) Desenvolver estratégias para que as cognições suicidas do paciente sejam cuidadosamente evitadas, com esforço para que 

o paciente não pense mais nelas. 
B) Listar em diagramas as vantagens e as desvantagens do suicídio deve ser evitado, pois o paciente tende a concentrar-se 

apenas nas vantagens evidenciadas.  
C) Estimular o questionamento das cognições suicidas relacionadas à vingança ou alívio para pessoas próximas, considerando 

outras possibilidades para os desfechos do suicídio. 
D) Propiciar o questionamento das cognições suicidas, de modo que elas sejam evitadas e impeçam o reforço de ideias frente 

à revivência de sentimentos para com pessoas próximas. 
E) Fazer com que o paciente questione as suas cognições suicidas, evitando, contudo, o pensamento em situações futuras que 

ele gostaria de vivenciar, pois o levariam à depressão e reforçariam a ideação. 
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Questão 43 
São consideradas características do paciente suicida: 
A) Personalização; atenção difusa; tolerância emocional; e, desesperança.  
B) Desesperança; falta de apoio social; tolerância à dor emocional; e, dicotomia sentimental. 
C) Rigidez cognitiva; desesperança; baixo repertório de solução de problemas; e, atenção seletiva. 
D) Personalização; baixo repertório de solução de problemas; atenção seletiva; e, robustez cognitiva. 
E) Rigidez cognitiva; pensamento “tudo ou nada”; tolerância à dor emocional; e, falta de apoio social. 
 

Questão 44 
Em relação aos aspectos psicológicos associados ao suicídio, nota-se que existem três características próprias do estado em 
que se encontram a maioria das pessoas sob risco de suicídio: ambivalência, impulsividade e constrição. Relacione adequada-
mente os conceitos às descrições. 
1. Ambivalência. 
2. Impulsividade. 
3. Constrição. 
(     ) Luta interna entre desejos de viver e de acabar com a dor psíquica. 
(     ) Atitude interna de pessoas que pensam e/ou tentam suicídio, visando alcançar morte e vida. 
(     ) Representa o estreitamento das opções disponíveis de muitas pessoas em vias de atentarem contra a própria vida. 
(     ) A ideação de cometer suicídio pode ser transitória e durar alguns minutos ou horas, sendo desencadeada por eventos negativos 

do dia a dia. 
(     ) Estado cognitivo marcado por consciência dicotômica, continuidade de pensamentos e sentimentos convergentes para 

uma única solução, que é a morte. 
A sequência está correta em 
A) 1, 3, 1, 2, 3.  
B) 1, 1, 3, 2, 3. 
C) 2, 1, 3, 1, 2.  
D) 3, 2, 3, 1, 1. 
E) 1, 2, 1, 3, 3. 
 

Questão 45 
Os cuidados paliativos referem-se a uma abordagem de tratamento que promove melhora da qualidade de vida dos pacien-
tes e de seus familiares diante de doenças crônicas e sem possibilidades de cura. São considerados princípios dos cuidados 
paliativos: 
A) Iniciar o mais tardiamente possível, considerando a necessidade de controlar e aliviar a dor e demais sintomas desagradáveis. 
B) Garantir abordagem especialista para ênfase na demanda do paciente visando influenciar o curso da doença e o controle 

clínico. 
C) Garantir abordagem multiprofissional para ênfase das necessidades dos pacientes e seus familiares, incluindo acompanhamento 

no luto.  
D) Iniciar o mais tardiamente possível com vistas a atenuar o sofrimento e a dor dos pacientes e seus familiares e manter o 

controle clínico. 
E) Destituir da assistência a integração de aspectos espirituais aos psicológicos de modo que se mantenha o controle clínico do 

paciente e seja assegurada informação eficaz aos familiares. 
 

Questão 46 
Sobre os princípios éticos e bioéticos que regem os cuidados paliativos, assinale a afirmativa correta. 
A) A autonomia pressupõe um conjunto de ações que buscam compatibilizar o melhor conhecimento científico sobre a saúde 

do paciente.   
B) A beneficência consiste na capacidade de tomar decisões segundo valores próprios de cada pessoa independente de quaisquer 

coações externas. 
C) A Justiça estabelece que o alicerce do principialismo se propõe a não acarretar dano intencional e visa restringir efeitos 

adversos ou indesejáveis de ações diagnósticas e terapêuticas. 
D) A não meleficência estabelece como condição basilar a equidade, que poderia ser evidenciada como a obrigação ética de 

tratar cada pessoa conforme o que é moralmente correto e adequado. 
E) A Justiça deve ser considerada nas decisões clínicas, mas não deve prevalecer sobre os demais princípios, embora sua 

condição sine qua non, a equidade, devesse ser evidenciada como obrigação ética para tratamento moralmente correto e 
adequado. 
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Questão 47 
Sobre a avaliação do paciente em risco de suicídio, analise as afirmativas a seguir. 
I. Se o paciente for avaliado como apresentando alto risco de suicídio, ele nunca deve ser deixado sozinho e a internação deve 

ser fortemente considerada. 
II. Se o paciente for classificado como de risco baixo para o suicídio, é desnecessário tomar atitude para auxiliá-lo, pois as 

chances de efetivação do ato são muito remotas. 
III. A avaliação precisa considerar questões existenciais, visto que se tem como queixas, muitas vezes, sentimentos de solidão, 

tédio, medo, incertezas e falta de prazer na vida. 
IV. Quando o risco é médio, existe um plano de suicídio e a clara intenção de realizá-lo, mas é suficiente oferecer apoio 

emocional e ajudar o paciente a compreender e organizar seus sentimentos e focar em aspectos positivos da vida. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e III. 
B) I e IV. 
C) II e III. 
D) II e IV. 
E) III e IV. 
 

Questão 48 
A atuação do psicólogo em cuidados paliativos ocorre junto a um paciente que possui uma doença incurável e para o qual a 
morte se coloca de maneira muito mais concreta. Nesse cenário, o objetivo da atuação é: 
A) Alcançar a verdade sobre a doença que acomete o paciente, ainda que sob experiências de medo e angústia, visando o 

controle do quadro clínico e da comunicação com familiares. 
B) Analisar a configuração que a proximidade da morte terá para cada sujeito individualmente, favorecendo ao paciente o 

enfrentamento e a interpretação do sofrimento e responsabilizando-o por ele. 
C) Levar em conta as particularidades do caso e as necessidades de cada paciente, com escuta que dê voz ao paciente e aos 

seus familiares e favorecendo a construção do caso clínico e da conduta médica. 
D) Levar o paciente a reconhecer e a lidar com o sofrimento pela própria morte, de modo que se obstrua a tendência em 

construir explicações para o processo de adoecimento, e a busca pelo sentido de vida. 
E) Desconsiderar as particularidades do caso e as necessidades de cada paciente, mesmo com escuta que dê voz ao paciente e 

aos seus familiares, visto que se prioriza a construção do caso clínico e conduta médica. 
 

Questão 49 
A Atenção Básica à Saúde (ABS), principal porta de entrada do SUS, caracteriza-se por um conjunto de ações no âmbito 
individual e coletivo, que abrangem a proteção, a recuperação e a promoção da saúde. Para essa forma de atenção à saúde, 
o enfoque das práticas está na família e tal estratégia é operacionalizada por meio de equipes multiprofissionais, compostas, 
inclusive, pelo psicólogo. O Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas (CREPOP), desde 2008, preconiza 
que, para tornar possível a inserção do psicólogo no sistema de saúde, é necessário: 
A) Configurar-se um acordo entre as partes interessadas no campo direto da interação psicólogo-usuário. 
B) Considerar a disponibilização dos recursos da comunidade para promover o bem-estar e a qualidade de vida. 
C) Ter como referência o sistema de saúde brasileiro, a epidemiologia e os programas de saúde (federal, estaduais e municipais). 
D) Destituir-se de concepções teóricas para construir novas metodologias baseadas nas experiências diretas com o público 

assistido. 
E) Gerar um profissional com uma formação mais generalista, dando os subsídios necessários para se começar a trabalhar sem 

maiores dificuldades.  
 

Questão 50 
De acordo com o IBGE, o Brasil segue a tendência de envelhecimento populacional e, concomitante a isso, atendendo as 
diretrizes de ações da Organização Mundial da Saúde (OMS) sobre a década do envelhecimento (2020-2030) é necessário, entre 
outras demandas, estruturar as ações em assistência em saúde em diferentes níveis. Entre as estratégias de assistências 
propiciadas pelos psicólogos em relação ao envelhecimento estão as intervenções psicoeducacionais, as quais oferecem aos 
idosos oportunidades para: 
A) Ingressar e/ou retomar os estudos.  
B) Influenciar o tratamento de doenças. 
C) Inovar a recolocação no mercado de trabalho. 
D) Aumentar e transmitir conhecimentos ou habilidades. 
E) Ensinar os mais jovens a lidarem com estressores tais como o luto. 
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Questão 51 
Apesar de a sintomatologia de melancolia pós-parto/blues puerperal desaparecer alguns dias após a sua ocorrência, quanto 
mais severos forem os sintomas nesse período, maior a probabilidade de a mulher desenvolver depressão pós-parto. Para 
estabelecimento de diagnóstico diferencial é preciso conhecer os sintomas mais frequentes de melancolia pós-parto/blues 
puerperal. São, respectivamente, sintomas de melancolia pós-parto/blues puerperal: 
A) Choro fácil; irritabilidade; perturbação sensorial; labilidade emocional; e, ansiedade.  
B) Humor disfórico; choro fácil; irritabilidade; labilidade emocional; ansiedade; e, perturbação do sono. 
C) Choro fácil; irritabilidade; labilidade emocional; perturbação sensorial; e do sono; e, humor disfórico. 
D) Humor disfórico; choro fácil; falta de insight; labilidade emocional; ansiedade; e, perturbação do sono. 
E) Perturbação sensorial; humor disfórico; falta de insight; labilidade emocional; ansiedade; e, choro fácil. 
 

Questão 52 
A inserção do psicólogo nos serviços públicos de saúde ocorreu no final da década de 1970 e tinha a finalidade de propor 
modelos alternativos ao hospital psiquiátrico, visando à redução de custos e maior eficácia dos atendimentos, por meio da 
formação de grupos multiprofissionais. Ao longo dos anos, a inserção e a atuação vêm sendo marcadas por transformações 
importantes. Nesse sentido, a inserção e a atuação da psicologia na saúde pública: 
A) Enfatizam a necessidade de generalização de técnicas nos contextos socioculturais e econômicos inerentes aos processos de 

saúde e doenças. 
B) Pautam-se na generalização de técnicas, visto que as análises de contextos sociais de saúde e doenças independem de 

determinantes para compreensão e viabilização. 
C) Priorizam contextos socioculturais e econômicos inerentes aos processos de saúde e doenças, embora destituída das 

significações e discursos atrelados a estes determinantes. 
D) Pautam-se, atualmente, em um modelo complementar ao hospitalocêntrico, visando às práticas baseadas em evidências 

para redução de custos e maior eficácia dos atendimentos.  
E) Enfatizam a necessidade de considerar os contextos sociais e culturais nos quais a saúde e as doenças ocorrem, conforme 

estatuto socioeconômico, gênero, diversidade cultural e momento histórico. 
 

Questão 53 
Analise as afirmativas correlatas e a relação proposta entre elas sobre a psicologia na saúde pública e coletiva. 
I. “Promove uma mudança, deslocando a ênfase da doença para a pessoa, inscrevendo a dimensão subjetiva entre todas as 

outras dimensões – físicas, sociais e espirituais.” 
 

LOGO 
 

II. “O conhecimento acerca da dimensão subjetiva (história de vida) passa a ser situado agora como uma espécie de imperativo, 
uma premissa imprescindível na elaboração de práticas alternativas de cuidado, pois passou-se a identificar como ideias, 
crenças, sentimentos e pensamentos são parte dos processos de prevenção e tratamento que precisam ser trabalhados nas 
Políticas de Saúde.”  

Assinale a alternativa correta. 
A) A afirmativa I é verdadeira; a II é falsa em relação à presença da psicologia na saúde pública. 
B) A afirmativa I é falsa, mas a II é verdadeira ao indicar diretrizes de atuação da psicologia na saúde pública.  
C) As afirmativas I e II são verdadeiras e ambas se referem, respectivamente, à atuação em psicologia na saúde pública, embora 

não relacionem. 
D) As afirmativas I e II são verdadeiras; a I refere-se ao objetivo de atuação em saúde pública e a II à explicação pela qual essa 

diretriz de atuação se faz importante. 
E) As afirmativas I e II são verdadeiras, e mesmo a I referindo-se ao objetivo de atuação em saúde pública, a II não se refere 

aos desfechos dessa diretriz de direcionamento da atuação. 
 

Questão 54 
Um psicólogo que atua em uma UBS de um bairro de baixa renda se depara com uma alta taxa de adolescentes grávidas na 
comunidade. Após avaliar a situação, sobre uma das possibilidades dessa atuação, assinale afirmativa correta. 
A) Mantém o foco nos aspectos de saúde e de doenças mentais. 
B) Direciona a intervenção com objetivos exclusivos de orientação e aconselhamento. 
C) Realiza uma bateria de testes em um grupo de adolescentes visando conhecer mais sobre o fenômeno. 
D) Encaminha a demanda para os demais profissionais da equipe que compõe a assistência naquele contexto. 
E) Elabora uma campanha educativa para o referido público da comunidade, conscientizando-o sobre a importância do uso de 

métodos contraceptivos. 
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Questão 55 
A saúde mental tem sido considerada um componente marginal e negligenciado da saúde reprodutiva, apesar do seu impacto 
em termos de doença e incapacidade. Entre os problemas de saúde mental, a depressão é a principal causa de incapacidade 
entre as mulheres, inclusive sendo a depressão pós-parto uma das perturbações mais frequentes nos anos reprodutivos. 
Sobre a depressão pós-parto, assinale a afirmativa correta. 
A) As mulheres desenvolvem sintomas de depressão pós-parto nos seis primeiros meses, pico de incidência da sintomatologia 

depressiva. 
B) A depressão pós-parto é uma condição clínica heterogênea, embora o período, a gravidade e a evolução dos sintomas 

invariáveis são bem delimitados. 
C) Dadas as suas especificidades, a depressão pós-parto é uma condição clínica homogênea, com período, gravidade e evolução 

dos sintomas sem variações e bem delimitados. 
D) Uma grande proporção de mulheres que apresentam sintomatologia depressiva na gravidez nem sempre apresentam 

sintomatologia depressiva no período pós-parto. 
E) Embora se verifique uma melhora gradual passado o primeiro ano pós-parto, algumas mães continuam a experienciar 

sintomatologia depressiva após esse período na ausência de tratamento. 
 

Questão 56 
A depressão pós-parto é um problema de saúde pública relevante, com consequências graves para o sistema familiar, com 
possibilidade de custos elevados para a comunidade e significativas repercussões e impactos para a mãe e para a criança. 
Relacione adequadamente as colunas, considerando as repercussões e os impactos para mãe e para a criança. 
1. Mãe. 
2. Criança. 
(     ) Problemas comportamentais e emocionais. 
(     ) Menor envolvimento emocional na interação.  
(     ) Comprometimento cognitivo e da saúde física. 
(     ) Comportamentos autolesivos, hostilidade e irritabilidade. 
(     ) Níveis mais elevados de ansiedade e maior número de outros sintomas psiquiátricos. 
A sequência está correta em 
A) 2, 2, 1, 1, 2.  
B) 1, 2, 1, 1, 1. 
C) 1, 2, 1, 2, 1.  
D) 2, 1, 2, 1, 1. 
E) 1, 1, 2, 2, 1. 
 

Questão 57 
Em contexto hospitalar, a avaliação do idoso tem, entre suas finalidades, a investigação de quadros psicopatológicos. Entre 
os instrumentos de avaliação dos referidos quadros estão a Escala de Depressão Geriátrica (GDS), o Inventário de Ansiedade 
Geriátrica (GAI), a Escala de Independência em Atividades de Vida Diária (EIAVD) e a escala de Atividades Instrumentais da 
Vida Diária (AIVDs). A EIAVD tem como objetivo: 
A) Avaliar as principais funções cognitivas, funções executivas, gnosia, praxia e função visoespacial. 
B) Avaliar o desempenho em atividades que sejam intermediadas por algum instrumento ou objeto. 
C) Rastrear sintomas inerentes ao humor não equivalentes aos originados por quadros de saúde física. 
D) Realizar prognósticos de doenças crônicas e neurodegenerativas, bem como os resultados de tratamentos e evolução do 

caso. 
E) Prevenir sintomas físicos com a finalidade de buscar acurácia diagnóstica, evitando sobreposição de sintomas presentes em 

vários quadros de saúde física. 
 

Questão 58 
Os transtornos de ansiedade são bastante comuns nos idosos e, ainda que sejam debilitantes, costumam estar associados a 
limitações funcionais, ao maior sofrimento, ao agravo de quadros clínicos e, frequentemente, são subdiagnosticados. A 
ansiedade em idosos apresenta-se de forma distinta daquela manifestada nas populações mais novas. Nas pessoas idosas, a 
ansiedade aparece usualmente como: 
A) Eventos negativos na infância. 
B) Sensação de saúde prejudicada. 
C) Incapacidade crônica ou familiar.  
D) Prejuízo significativo da atenção, concentração e memória. 
E) Limitação física para execução de tarefas devido à doença crônica. 
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Questão 59 
Em relação à psicose puerperal, assinale a afirmativa correta. 
A) O risco de suicídio entre mulheres acometidas por psicose puerperal é muito baixo. 
B) A psicose puerperal é a condição clínica mais prevalente entre as doenças que acometem uma mulher gestante. 
C) O período de acometimento da mulher por psicose puerperal é de, aproximadamente, seis semanas após o parto. 
D) As ideações infanticidas e a irritabilidade são os sintomas comuns da psicose puerperal com a depressão pós-parto. 
E) Os sintomas de psicose puerperal são predominantemente alucinações e delírios, hiperatividade, agitação, desorientação, 

bizarrice e pobreza de insight. 
 

Questão 60 
Estima-se que até 15% da população brasileira sexagenária apresente ou tenha prevalência de sintomas depressivos. Em 
virtude de ser uma doença com maior potencial incapacitante, os dados sobre depressão podem aumentar e, consequente-
mente, destituir as doenças cardíacas de serem as mais prejudiciais às pessoas idosas. Sobre a depressão em pessoas idosas, 
assinale a afirmativa correta. 
A) Entre os principais fatores de risco para a depressão geriátrica estão a piora dos quadros cardíacos e de diabetes.  
B) Entre os principais sintomas da depressão geriátrica estão o aguçamento do senso de responsabilidade, pertencimento e de 

lazer. 
C) O tratamento para depressão na pessoa idosa emprega o mínimo de interação medicamentosa para não interferir no funcionamento 

cognitivo. 
D) A depressão em idosos dispensa avaliação detalhada e diferenciação diagnóstica dada a sintomatologia distinta daqueles 

quadros identificados em população mais jovem. 
E) Os principais sintomas da depressão geriátrica são o humor irritadiço, a baixa tolerância, a frustração, a falta de prazer, a 

fadiga, a perda da independência e da autonomia. 
 

Questão 61 
A avaliação de risco de suicídio em idosos é um aspecto importante, embora significativamente negligenciado no contexto 
da atuação profissional do psicólogo em clínica e/ou hospitalar. É um fator de risco de suicídio para idosos: 
A) Pertencimento frustrado. 
B) Histórico familiar de suicídio. 
C) Presença de transtornos afetivos. 
D) Ter mais de um transtorno psiquiátrico. 
E) Ter diagnóstico de uma ou mais doença clínica. 
 

Questão 62 
(...) Vandenberghe aponta que a relação entre a emoção, os aspectos cognitivos e dinâmicos das relações interpessoais e a construção 
orgânica dos indivíduos criam variáveis psicológicas que podem facilitar o desenvolvimento do adoecimento crônico. 

(Pereira & Silveira, 2021, p. 6484.) 
 

Considerando a referência citada, o tratamento para doença crônica precisa se pautar em:  
A) Acolhimento social ao paciente, considerando suas necessidades individuais e as possibilidades de enfrentamento. 
B) Ações de capacitação do profissional que atua em saúde planejadas e construídas em parceria entre instituição e os próprios 

profissionais. 
C) Ações de educação permanente em saúde visando transformar as práticas de saúde com atualizações e contribuições que 

visem ao desenvolvimento. 
D) Reflexão crítica sobre o processo de trabalho das equipes de saúde, para que os profissionais passem a estimular nos pacientes 

possibilidades de enfrentamento.  
E) Acolhimento social do paciente sem consonância com o contexto aos quais experiência e aos quais os profissionais se dirigem 

para comparar as realidades dos profissionais. 
 

Questão 63 
A análise do adoecimento crônico requer compreensão do contexto biopsicossocial. Essa afirmação justifica-se: 
A) Pela dimensão subjetiva da doença se sobrepor às demais dimensões clínicas e orgânicas da doença.  
B) Na necessidade de reorganização para substituição do modelo tradicional de atenção tipicamente curativo e hospitalocêntrico.  
C) Pela ampla gama de possibilidades; o sujeito adoecido estar imerso para que não se perca o objetivo do trabalho ofertado a 

ele.   
D) Na necessidade de se ter um objetivo de trabalho ofertado ao sujeito adoecido, considerando o significado atribuído ao 

processo do adoecer. 
E) Na associação do fator biológico à perspectiva subjetiva frente à doença e ao aspecto social que contém, inclusive, o 

significado dado pelas demais pessoas ao adoecer. 
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Questão 64 
O funcionamento de um Pronto Socorro (PS) abarca em sua rotina demandas e necessidades específicas no contexto de um 
hospital geral. Além da urgência física, é possível considerar outro modo de urgência, imbricada diretamente a cada sujeito 
e a cada história – a urgência subjetiva/psicológica. A urgência subjetiva/psicológica pode ser definida como: 
A) Um conjunto reações neuropsicológicas localizadas em tempo e espaço de compreensão, dada a singularidade e o caráter 

subjetivo de cada vivência e pessoa. 
B) A facilidade do sujeito em angústia aguda de desenvolver uma narrativa sobre si e sua história tanto em referência ao 

passado quanto ao momento presente. 
C) A ruptura do equilíbrio com o qual uma pessoa enfrenta situações adversas, embora explicite desenvoltura na narrativa 

acerca da experiência aguda de angústia e sofrimento. 
D) Um conjunto reações decorrentes da quebra de homeostase com a qual a vida transcorria antes eclodindo em uma narrativa 

bem demarcada em antes e depois da irrupção da angústia. 
E) A ruptura com a homeostase com a qual a vida transcorria antes e que põe em crise a relação do sujeito com o mundo, 

irrompendo angústia aguda e estado de sofrimento insuportável.  
 
O trecho a seguir contextualiza as questões 65 e 66. Leia-o atentamente.  
 

“No fim do ano de 2021 e início do ano de 2022, o país foi assolado por tragédias climáticas que ocasionaram desabrigamento 
e a morte de centenas de pessoas em decorrência de enchentes, desmoronamentos de encostas e desabamentos de diversas 
moradias. Esse cenário demanda assistência psicológica de diferentes nuances, tais como urgência psicológica e enfrentamento 
do luto.” 
 

Questão 65 
Considerando o referido cenário, as intervenções em urgência psicológica têm como objetivo: 
A) Debruçar-se sobre as situações problemáticas da realidade, reconhecendo-a como contraditória, complexa e dinâmica. 
B) Refletir criticamente sobre o processo de angústia, interrogando sobre as dificuldades e problematizando os dilemas envolvidos. 
C) Suscitar reflexão crítica sobre apego para desenvolvimento de autocrítica e a superação de resistências frente a mudanças 

comportamentais. 
D) Propiciar a historicização da angústia padecida, introduzindo uma escansão temporal dado o momento de vida difícil, evidenciando 

que possa ser atravessado para abertura a um novo tempo de elaboração. 
E) Ofertar significantes para que o sujeito consiga, por si só, tecer um antes, um agora e a crença em um depois da ruptura 

traumática para superação da angústia e dos dilemas dela decorrentes. 
 

Questão 66 
A perda de pessoas queridas e o processo de luto compõem eventos extremamente dolorosos no ciclo vital. O luto pode ser 
considerado um evento normal e natural; contudo, dependendo de determinados fatores, pode incitar o surgimento de 
psicopatologias, que dificultam ainda mais sua resolução e intensificam o sofrimento do indivíduo. O luto patológico consiste 
em: 
A) Perda de algo extremamente significativo para uma pessoa.   
B) Experiência de perda complexa que varia de pessoa para pessoa. 
C) Experiência de ruptura repentina de laços significativos, ocasionando reações emocionais acentuadas. 
D) Saudade ou anseio intensos da pessoa falecida, ocasionando dor emocional e sentimento de tristeza intenso. 
E) Persistência de problemas emocionais, cognitivos e psíquicos, com as respectivas reações agravadas, que perduram por pelo 

menos doze meses. 
 

Questão 67 
As vivências de luto, muitas vezes, podem ser compreendidas por meio da maneira como se rompe o vínculo, pois as emoções 
e os sentimentos estão interligados ao padrão de apego do enlutado, ao modelo de relação que esses sujeitos tinham antes 
da morte. Em um processo de luto não patológico, a literatura explicita alguns sentimentos inerentes à vivência do luto; 
assinale a afirmativa correta. 
A) O alívio é o bloqueio das emoções como defesa, pois a dor pode ser insuportável. 
B) O torpor ocorre comumente quando o ente que morreu sofreu com uma doença. 
C) A saudade é o sentimento experienciado quando não precisará mais conviver com aquele ente pedido. 
D) A culpa também pode ocorrer e estar relacionada à experiência da sensação de alívio diante da morte de alguém querido ou 

familiar. 
E) A liberdade é um sentimento inerente à perda; quando ela se ameniza, pode haver indícios de que o luto está caminhando 

para a conclusão da sua elaboração. 
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Questão 68 
Os pacientes com dor crônica relatam história prolongada de diversos tratamentos. Todavia, a partir dos anos 2010, a 
abordagem psicológica tem sido cada vez mais utilizada, especialmente com repertório de técnicas cognitivo-comportamen-
tais por constituírem um modelo de psicoterapia breve. As técnicas dessa abordagem têm sido empregadas para:  
A) Ensinar as pessoas acometidas a aceitarem a condição clínica dada a inevitabilidade da vivência do quadro doloroso. 
B) Fornecer referencial teórico e auxiliar os familiares da pessoa em tratamento por dor crônica no enfrentamento do processo. 
C) Fornecer instrução e atividades psicoeducacionais para incentivar condutas evitativas frente às vivências ocasionadas pelo 

quadro doloroso. 
D) Auxiliar no controle da dor, na modificação de crenças e pensamentos negativistas, no aprendizado de novas condutas de 

enfrentamento, técnicas de relaxamento e modificação de erros cognitivos. 
E) Auxiliar no incentivo de comportamentos disfuncionais, na modificação de crenças e pensamentos cristalizados e no desen-

volvimento de condutas para modificação de processos cognitivos deliberados. 
 
O trecho a seguir contextualiza as questões 69 e 70. Leia-o atentamente.  
 

“O luto é um processo que envolve mudança de comportamento que todos experimentarão em alguma fase da vida. Essa mudança 
de comportamento pode ser marcada por uma série de sintomas e sinais específicos de dimensões física, emocional e cognitiva.” 
 

Questão 69 
Pautada nesse entendimento, a abordagem clínica da terapia cognitiva para o luto envolve um protocolo para o atendimento 
constituído, respectivamente, por:  
A) Psicoeducação; resolução de problemas; readaptação; organização da rotina; e, prevenção de recaídas.  
B) Regulação emocional; técnicas para controle e manejo da ansiedade e depressão; e, fortalecimento da rede de apoio. 
C) Readaptação do paciente à vida cotidiana; organização da rotina; atividades semanais; busca de novos objetivos de vida; e, 

relações e prevenção de recaída. 
D) Psicoeducação; técnicas para controle e manejo da ansiedade e depressão; resolução de problemas; fortalecimento da rede 

de apoio; e, readaptação e prevenção de recaída. 
E) Esclarecimento das fases do luto; reconhecimento da realidade da perda; elaboração de rituais de despedida; resolução de 

problemas; regulação emocional; e, readaptação. 
 

Questão 70 
Diante do processo de luto, o profissional clínico possui um papel fundamental; assinale-o. 
A) Reduzir os problemas crônicos associados aos deficits nas funções cognitivas. 
B) Simplificar as informações que são convergentes com a sobrecarga emocional do luto. 
C) Fortalecer a percepção sobre as consequências advindas dos comportamentos adotados por pessoas de sua rede social. 
D) Engajar para mudança de comportamento e fortalecimento de crenças sobre consequências positivas e negativas sobre 

perda.  
E) Transmitir confiança e apoio para resolução de conflitos devido à separação, auxiliando na superação das etapas do luto e 

elaboração a perda. 
  

Questão 71 
Na esquizofrenia, o deficit de atenção também é muito importante, fazendo-se um indicador fundamental a ser considerado 
na formulação do diagnóstico e sendo evidenciado em: 
A) Hipoprosexia, hipertenacidade e hipovigilância. 
B) Excesso de atenção e vigilância e desregulação e alteração em funções executivas. 
C) Diminuição marcante da atenção voluntária e aumento da atenção espontânea, com hipervigilância e hipotenacidade. 
D) Prejuízo da atenção alternada no planejamento, na inibição de respostas, na memória de trabalho e na velocidade de proces-

samento. 
E) Inadequada filtragem de informação irrelevante na dificuldade em anular adequadamente estímulos sensoriais insignifican-

tes, enquanto se realiza determinada tarefa, e na susceptibilidade à distração. 
 

Questão 72 
Os diversos tipos de neuroses como o perfil de personalidade do adulto são determinados por:  
A) Forma de organização da libido durante a fase anal. 
B) Forma de organização do desejo libidinal da criança na chamada fase oral. 
C) Fixações infantis da libido em modos pré-genitais e tendência à regressão. 
D) Introjeção consciente de aspectos dos relacionamentos estabelecidos no interior das relações familiares. 
E) Modo como se estrutura o desejo inconsciente e formas como o superego lida com conflitos e frustrações. 
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Questão 73 
A depressão psicótica consiste em: 
A) Fluxo de pensamentos desordenados; torpor; distratibilidade; apatia; e, tristeza profunda.  
B) Manifestação de alterações agudas de sensopercepção, marcadamente da audição, com desordenação de ideias, hipersonia, 

e autoestima elevada. 
C) Conjunto de sinais ou sintomas do espectro da bipolaridade tipo II, com acentuação dos delírios de ruína e perda da 

capacidade de avaliação crítica. 
D) Conjunto dos sinais ou sintomas da depressão clínica, mas também com pensamentos desordenados, com ideias de ruína, 

lentificação psicomotora e apatia.  
E) Ausência de capacidade crítica e orientação ordenada no tempo imediatamente após o parto, podendo ser denominada 

também por depressão perinatal ou puerperal. 
 

Questão 74 
A semiologia psicopatológica é o estudo dos sinais e sintomas dos transtornos mentais. Porém, tal como a semiologia médica, 
a psicopatológica pode ser dividida em duas grandes subáreas: semiotécnica e semiogênese, ambas fundamentais ao estudo 
da psicopatologia.              (Dalgalarrondo, 2019, cap. 1.) 
 

Considerando o trecho, analise as afirmativas correlatas e a relação proposta entre elas. 
I. “Observação e coleta de sinais e sintomas, assim como da descrição de tais sintomas, concentra-se na entrevista direta com 

o paciente, seus familiares e demais pessoas com as quais convive.” 
II. “Investigação da origem, dos mecanismos de produção, do significado e do valor diagnóstico e clínico dos sinais e sintomas.” 
Assinale a alternativa correta. 
A) A afirmativa I é verdadeira e se refere à semiotécnica; a II é falsa em relação à semiogênese. 
B) A afirmativa I é falsa, mas a II é verdadeira ao descrever os procedimentos inerentes à semiogênse.  
C) As afirmativas I e II são verdadeiras e ambas se referem, respectivamente, à semiogênese e à semiotécnica. 
D) As afirmativas I e II são verdadeiras; a I refere-se à semiogênse e a II é complementar, se referindo à semiotécnica. 
E) As afirmativas I e II são verdadeiras; a I refere-se à semiotécnica e a II é complementar, se referindo à semiogênese. 
 

Questão 75 
(...) Independentemente de o quadro psiquiátrico ser primário ou secundário à doença orgânica, os casos mais comumente 
presentes em ambulatórios de clínica médica são os denominados transtornos somatoformes. Esses transtornos perpetuam a 
dualidade corpo-mente, desenvolvendo uma nosologia que tem sido extensiva e constantemente rediscutida. 

(Citero, 2013, p. 88-89. Adaptado.) 
 

Na tentativa de reduzir as controvérsias referentes aos transtornos somatoformes, o DSM-5 considera que o paciente deverá 
apresentar: 
A) Estado de angústia e perturbação emocional que interferem no funcionamento e desempenho social. 
B) Irritação, fadiga, cansaço e alteração do sono concomitantes à tensão motora e hiperatividade autonômica. 
C) Sintomas físicos recorrentes seguidos de preocupação e desencadeadores de antecipações ansiogênicas por doenças sem 

gênese orgânica. 
D) Multiplicidade de sintomas físicos, recorrentes e frequentemente mutáveis por, pelo menos, dois anos sem validação por 

uma explicação médica. 
E) Ao menos um sintoma somático que gere preocupação ou que interfira em sua vida diária, levando a uma alteração de 

pensamento, afeto ou comportamento, persistindo por mais de seis meses. 
 

Questão 76 
A avaliação do paciente envolve uma série de indicadores fundamentais para um diagnóstico pluridimensional e início de 
um plano de trabalho. Entre esses indicadores está a motivação. Compreendê-la requer atravessar os níveis de análise para 
examinar tanto as bases intencionais (cognitivas) quanto as reguladoras (fisiológicas) do comportamento humano. Sobre as 
bases intencionais (cognitivas) da motivação, assinale a afirmativa correta. 
A) O modelo TOTE envolve o desejo de se sair bem relativamente a padrões de excelência. 
B) A autoeficácia consiste em um modelo de autorregulação em que as pessoas avaliam o progresso na busca de seus objetivos. 
C) A autorregulação consiste em um estado mental de baixa autoconsciência, no qual as pessoas agem de uma maneira desinibida. 
D) O motivo de realização consiste no processo pelo qual as pessoas iniciam, ajustam ou terminam ações, a fim de conseguir 

realizar planos ou objetivos pessoais. 
E) A autorregulação é um conceito por meio do qual é possível compreender o processo de iniciação, ajustamento e conclusão 

de ações e/ou condutas que visam realizar planos ou objetivos pessoais. 
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Questão 77 
Para o diagnóstico de bipolaridade tipo I é necessária a ocorrência de um episódio maníaco. De acordo com o DSM-5, um 
episódio maníaco é um período distinto de humor anormal e persistentemente elevado, expansivo ou irritável, durando pelo 
menos uma semana. Além disso, é necessário se encaixar pelo menos três critérios fundamentais; assinale-os. 
A) Morosidade; euforia; e, hipersonia. 
B) Grandiosidade; insônia; e, morosidade. 
C) Morosidade; fuga de ideias; e, loquacidade. 
D) Grandiosidade; loquacidade; e, distratibilidade. 
E) Distratibilidade; diminuição da atividade; e, hipersonia. 
 

Questão 78 
A bioética preocupa-se em explicitar que toda a prática da saúde, antes de técnica, é invariavelmente um ato ético que necessita ser 
justificado e supõe uma responsabilidade moral (Gracia, 1998). A atividade do psicólogo como um ato de promoção de saúde, na atuação 
em psicoterapia, na intervenção grupal, comunitária ou organizacional, embora seja uma especialidade agrupada na área das ciências 
humanas, também faz parte do conjunto de procedimentos disponíveis para a promoção da saúde.      

(Dias, Gauer, Rubin & Dias, 2007, p. 126.) 
 

A relação entre psicologia e bioética precisa considerar um importante princípio, o da autonomia, que consiste na capacidade 
que a pessoa possui para decidir sobre aquilo que julga ser o melhor para si mesma. Porém, este princípio requer algumas 
condições fundamentais que são, respectivamente:  
A) Dignidade; beneficência; e, deliberação. 
B) Consciência; voluntariedade; e, dignidade. 
C) Dignidade; voluntariedade; e, consciência. 
D) Racionalização; deliberação; e, beneficência.  
E) Racionalização; deliberação; e, voluntariedade. 
 
O trecho a seguir contextualiza as questões 79 e 80. Leia-o atentamente.  
 

“A Resolução nº 6, de 29 de março de 2019 institui regras para a elaboração de documentos escritos produzidos pelo psicólogo no 
exercício profissional e revoga a Resolução CFP nº 15/1996, a Resolução CFP nº 07/2003 e a Resolução CFP nº 04/2019.” 
 

Questão 79 
Sobre o atestado psicológico, assinale a afirmativa correta. 
A) Corresponde à descrição literal das sessões, atendimento ou acolhimento realizado, salvo quando tal descrição se justifique 

tecnicamente. 
B) É um documento que deve explicitar a demanda, os procedimentos e o raciocínio técnico-científico do profissional, bem 

como suas conclusões e/ou recomendações. 
C) Deve descrever as informações sobre o que motivou a busca pelo processo de trabalho prestado, indicando quem forneceu 

as informações e as demandas que levaram à solicitação do documento. 
D) Resulta de uma avaliação psicológica e, por isso, é responsabilidade do psicólogo atestar somente o que foi verificado no 

processo de avaliação e que esteja no âmbito de sua competência profissional. 
E) É um documento que deve ser encerrado com indicação do local, data de emissão e carimbo, em que conste nome completo 

ou nome social completo do psicólogo, acrescido de sua inscrição profissional e assinatura.  
 

Questão 80 
De acordo com a referida Resolução, o relatório multiprofissional é resultante da atuação do psicólogo em contexto multipro-
fissional, podendo ser produzido em conjunto com profissionais de outras áreas, preservando-se a autonomia e a ética 
profissional dos envolvidos. Em relação ao relatório multiprofissional, assinale a afirmativa correta. 
A) O psicólogo deve destacar que o documento poderá ser utilizado para fins extrajudiciais, ainda que não se responsabilize 

pelo uso dado após a sua entrega em entrevista devolutiva. 
B) Trata-se de uma peça de natureza e valor técnico-científico que deve conter uma narrativa detalhada e didática, com precisão e 

harmonia, tornando-se acessível e compreensível ao destinatário. 
C) Deve considerar a demanda, os procedimentos e o raciocínio técnico-científico do profissional, fundamentados teórica e 

tecnicamente conforme os preceitos do código de ética profissional. 
D) O psicólogo deve apresentar procedimentos e conclusões gerados pelo processo de avaliação psicológica, limitando-se a 

fornecer as informações necessárias e relacionadas à demanda e relatar. 
E) O psicólogo deve destacar que o documento não poderá ser utilizado para fins diferentes do apontado no item de identificação, 

que se trata de documento extrajudicial e que não se responsabiliza pelo uso dado após a sua entrega em entrevista devolutiva. 
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INSTRUÇÕES 

 

É necessário o uso de máscara durante toda a prova. O álcool em gel se encontra disponível para o uso dos 
candidatos. 

 

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 nem a utilização de máquinas calcu-
ladoras e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, 
borracha ou corretivo. Especificamente, não será permitido o candidato ingressar 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 ou braceletes magnéticos – 
ainda que terapêuticos – e/ou similares, o que não acarreta em qualquer responsabilidade do Instituto Consulplan 
sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e da 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 dos sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 80 (oitenta) questões de múltipla escolha para todos os cargos. 

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) estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, detenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal de aplica-
ção. 

6. As provas terão duração de 5 (cinco) horas para todos os cargos. Este período abrange a assinatura, assim como a 
transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (Gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas (A a E) e uma única resposta 
correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao fiscal de aplicação o Cartão de 
Respostas (Gabarito) devidamente assinado em local específico. 

8. 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. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no Cartão de Confirmação de 
Inscrição ou em qualquer outro meio. 

10. 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. O candidato poderá se 
retirar do local de realização das provas somente a partir das 3 horas após o início de sua realização; contudo, não 
poderá levar consigo o seu Caderno de Provas. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de 
aplicação da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo 
de Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade.   

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- Os gabaritos oficiais preliminares serão divulgados na internet, no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, 
a partir das 16h00min da segunda-feira subsequente à realização das provas objetivas de múltipla escolha. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 
(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato 
ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br.  

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com 
acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à inscrição do candidato, apenas no prazo recursal, ao 
Instituto Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link 
correspondente ao Concurso Público. 




