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INSTRUÇÕES 
 

▪ A prova terá duração de 3 (três) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta. 

▪ Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta. 

▪ O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas. 

▪ Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (A,B,C,D). 

▪ Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta. 

▪ Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, comunique 

imediatamente ao fiscal. 

▪ Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta. 

▪ Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e exclusivamente pela 

leitura eletrônica do cartão-resposta. 

▪ Assine o cartão-resposta no local indicado. 

▪ Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de uma resposta, emenda 

ou rasura. 

▪ Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova. 

▪ Somente será permitido levar o caderno de questões da prova objetiva após 2 (duas) horas e 30 (trinta) minutos do 

início da prova. 

▪ Não é permitida a utilização de qualquer aparelho eletrônico de comunicação. Desligue e guarde em embalagem 

fornecida pelo fiscal de sala: máquina fotográfica; telefone celular; relógio; gravador; bip; receptor; pager; notebook; 

tablet eletrônico; palmtop; régua de cálculo; máquina de calcular e (ou) qualquer outro equipamento similar. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 10 

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

 

Rios que matam e morrem 

Há quem diga que as próximas guerras serão travadas pelo controle da água, cuja disponibilidade vem diminuindo por culpa 

do homem 

Os números são alarmantes. Segundo a ONU, há cerca de 1,1 bilhão de pessoas sem acesso adequado à água, ou 1,8% 

da população do planeta. Se nada for feito, esse número deve chegar a 3 bilhões em 20 anos. A contaminação das águas é 

responsável por mais de 10 milhões de mortes por ano causadas por doenças como cólera e diarreia, principalmente na África. 

No Haiti, um dos países mais miseráveis do planeta, muita gente mata a sede com o esgoto que corre a céu aberto. Alguns 

especialistas chegam a prever que as próximas guerras serão travadas pelo controle da água em vez do petróleo. Não seria uma 

novidade. No Antigo Egito, o controle das enchentes do Nilo serviu de pretexto para a conquista de civilizações e territórios. 

Hoje, a maior expressão de luta armada envolvendo a água está no conflito entre Israel e Palestina, que tem como pano de fundo 

o estratégico vale do rio Jordão.  

Parece incrível que a água seja motivo de tanta disputa. Afinal, a Terra não é chamada de “planeta água”? De fato, as 

águas cobrem 77% da superfície do planeta, mas somente 2,5% são de água doce. E menos de 1% está acessível ao uso pelo 

homem. Embora a água existente na Terra seja suficiente para todos, há a dificuldade de distribuição, a população não para de 

crescer, e a ação humana vem alterando drasticamente o sistema hídrico. O desmatamento e a impermeabilização do solo nos 

centros urbanos, por exemplo, quebram o ciclo natural de reposição da água, secando rios centenários. Alguns rios, como o 

Colorado, nos Estados Unidos, e o Amarelo, na China, muitas vezes secam antes de chegar ao mar. Isso sem falar nos frequentes 

acidentes, como vazamentos de óleo, que causam verdadeiros desastres ambientais.  

A situação é preocupante, mas com algumas mudanças no comportamento de empresários, do governo e da população, 

é possível reverter o quadro em pouco mais de uma década, segundo o geólogo Aldo Rebouças, professor do Instituto de 

Geociências da Universidade de São Paulo e um dos organizadores do livro Águas doces do Brasil.  

Nas zonas rurais, muitos produtores aplicam água em excesso ou fora do período de necessidade das plantas. Quanto às 

indústrias, bastaria que seguissem a lei: 80% dos resíduos industriais nos países em desenvolvimento são despejados 

clandestinamente em rios, lagos e represas.  

Já o usuário doméstico, embora represente a menor fatia de consumo, pode, com sua atitude, influenciar os volumes 

consumidos pela indústria e pela agropecuária. Para isso, basta que cada um siga algumas recomendações simples, como varrer 

a calçada em vez de lavá-la com a água da mangueira, não lavar a louça ou escovar os dentes com a torneira aberta e não 

transformar o banho diário em uma atividade de lazer.  

 

(Karen Gimenez. Superinteressante. O Livro do Futuro. São Paulo: Abril, mar. 2005. Fragmento adaptado) 

 

 
 

01) Analise as seguintes afirmações e marque a opção 

correta: 
 

 

I. A escassez da água no planeta vem se agravando 

devido a vários fatores. Ainda podem ocorrer grandes 

conflitos visando ao controle da água, segundo 

especialistas. 

II. O usuário doméstico representa uma parte 

considerável do consumo porque desperdiça muita 

água e não se preocupa em preservar o meio ambiente.  

III. De acordo com o texto, é necessário que haja 

racionalização do consumo também por parte dos 

usuários domésticos. 

IV. Apesar de a Terra ser chamada de “planeta água”, 

muitas pessoas já não têm acesso à água e esse quadro 

tende a se agravar. 

(A) I, apenas. 

(B) II e III, apenas 

(C) II e IV, apenas. 

(D) I, III e IV, apenas. 

 

02) O verbo destacado na frase “Embora a água existente 

na Terra seja suficiente para todos” encontra-se 

conjugado no: 

 

(A) presente do indicativo. 

(B) imperativo afirmativo. 

(C) presente do modo subjuntivo. 

(D) futuro do modo subjuntivo. 
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03) Assinale a afirmação incorreta: 

 

(A) As palavras centenários e países seguem a mesma 

regra de acentuação gráfica.  

(B) Há presença de dígrafo nas palavras: enchentes, 

acessível e mudanças.  

(C) Nas palavras África, conflito e petróleo há presença 

de encontro consonantal.  

(D) Quanto à sílaba tônica, as palavras necessidade, 

produtores e disputa classificam-se como 

paroxítonas.  

 

04) A divisão silábica não foi feita corretamente na 

palavra da alternativa: 

 

(A) ... óleo = ó-leo. 

(B) ... excesso = ex-ces-so. 

(C) ... diarreia = di-ar-rei-a. 

(D) ... preocupante = preo-cu-pan-te. 

 

05) A palavra destacada que não se classifica como 

conjunção encontra-se na alternativa:  

 

(A) “...embora represente a menor fatia de consumo...” 

(B) “... a água está no conflito entre Israel e Palestina...” 

(C) “Se nada for feito, esse número deve chegar a 3 bilhões 

em 20 anos.” 

(D) “O desmatamento e a impermeabilização do solo nos 

centros urbanos...” 

 

06) A frase em que há erro quanto ao emprego do 

pronome é: 

 

(A) Quando saíres, avisa-me que irei contigo.    

(B) As deliberações serão determinadas por mim e ti. 

(C) Entre eu e ti sempre existiu uma grande afinidade.                         

(D) Sempre que viaja, ela leva consigo uma câmera 

fotográfica profissional. 

 

07) Transpondo a frase “Os resultados da pesquisa estão 

sendo analisados pelos cientistas” para a voz ativa, 

obtém-se a forma verbal:    

        

(A) estão analisando. 

(B) tinham analisado. 

(C) foram analisados. 

(D) eram analisados. 

 

 

08) Há sujeito indeterminado na frase da alternativa:  

 

(A) Havia vários livros na estante. 

(B) Estava o professor sozinho na sala de aula. 

(C) Perto da ponte desceram do ônibus alguns moradores. 

(D) Precisa-se de um ajudante de cozinha com 

experiência. 

 

09) Leia as seguintes frases:     

 

I. A enchente deixou a população apavorada.  

II. A leitura de um bom livro amplia nosso conhecimento.         

III. O trânsito permanece caótico nas grandes cidades. 

IV. Os turistas voltaram satisfeitos com a viagem para o 

Chile..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

Assinale a alternativa em que, na sequência, a classificação 

do predicado está correta:  

(A) verbal, verbo-nominal, verbal, nominal.  

(B) verbo-nominal, verbal, nominal, verbo-nominal. 

(C) verbal, verbo-nominal, nominal, verbal. 

(D) nominal, verbal, verbo-nominal, verbal. 

 

10) Leia a seguinte frase, retirada do Jornal Folha de São 

Paulo: 

 

“Estudiosos preveem que a gripe deve recrudescer quando 

o outono chegar no hemisfério norte, e um terço da 

população mundial - cerca de 2 bilhões de pessoas - acabará 

sendo afetado.” 

 

O significado da palavra destacada está adequado ao texto 

na alternativa: 

(A) principiar. 

(B) diminuir. 

(C) aumentar. 

(D) abrandar. 
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11) Analise o princípio do Sistema Único de Saúde (SUS), 

estabelecido pela Lei 8080/90, que se encontra 

descrito a seguir: 

 

“Implica a delimitação de uma base territorial para o sistema 

de saúde, que leva em conta a divisão político- 

administrativa do país, mas também contempla a 

delimitação de espaços territoriais específicos para a 

organização das ações de saúde, subdivisões ou agregações 

do espaço político-administrativo. 

  

Representa o princípio descrito acima: 

(A) Regionalização. 

(B) Hierarquização. 

(C) Equidade. 

(D) Descentralização. 

 

12) A Lei n.º 8.142/90, resultado da luta pela 

democratização dos serviços de saúde, representou e 

representa uma vitória significativa. A partir deste 

marco legal, foram criados os Conselhos e as 

Conferências de Saúde como espaços vitais para o 

exercício do controle social do Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

 

Sobre o assunto, é incorreto afirmar que: 

(A) A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde são 

instâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

(B) A instituição dos conselhos de saúde atende à 

exigência legal estabelecida para o repasse de recursos 

financeiros, estaduais ou federais, ao setor Saúde. 

(C) A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos 

com a representação dos vários segmentos sociais. 

(D) O Conselho de Saúde avalia a situação de saúde e 

propõe as diretrizes para a formulação da política de 

saúde nos níveis correspondentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13) A Constituição Federal estabelece que a saúde é direito 

de todos e dever do Estado. Para atender aos preceitos 

constitucionais, foi estabelecido como modelo de 

política de saúde o Sistema Único de Saúde (SUS), 

representando um marco na luta pelos direitos de 

cidadania. (Rios, 2009) 

 

Em relação aos preceitos constitucionais sobre o Sistema 

Único de Saúde (SUS), é incorreto afirmar que: 

(A) As instituições privadas poderão participar de forma 

suplementar do sistema único de saúde, segundo 

diretrizes deste, mediante contrato de direito privado 

ou convênio, tendo preferência as entidades 

filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

(B) Ao sistema único de saúde compete participar da 

formulação da política e da execução das ações de 

saneamento básico. 

(C) O sistema único de saúde será financiado com recursos 

do orçamento da seguridade social, da União, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de 

outras fontes. 

(D) É vedada a destinação de recursos públicos para 

auxílios ou subvenções às instituições privadas com 

fins lucrativos. 

 

14) Para receberem os recursos do Fundo Nacional de 

Saúde (FNS), os Municípios, os Estados e o Distrito 

Federal deverão contar com, exceto: 

 

(A) Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo 

orçamento. 

(B) Comissão Intergestores Regional. 

(C) Relatórios de gestão 

(D) Plano de saúde. 

 

15) O Sistema Único de Saúde (SUS) é uma formulação 

política e organizacional para o reordenamento dos 

serviços e ações de saúde e que foi estabelecido pela 

Constituição de 1988. 

 

Sobre a organização do SUS, o planejamento da saúde, a 

assistência à saúde e a articulação interfederativa, é 

incorreto afirmar que: 

(A) O Sistema Nacional de Auditoria e Avaliação do SUS, 

por meio de serviço especializado, fará o controle e a 

fiscalização do Contrato Organizativo de Ação 

Pública da Saúde. 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                    QUESTÕES DE 11 A 20 
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(B) O Ministério da Saúde não poderá estabelecer regras 

diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter 

especializado. 

(C) Poderão ser instituídas Regiões de Saúde 

interestaduais, compostas por Municípios limítrofes, 

por ato conjunto dos respectivos Estados em 

articulação com os Municípios. 

(D) A Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde 

(RENASES) compreende todas as ações e serviços 

que o SUS oferece ao usuário para atendimento da 

integralidade da assistência à saúde. 

 

16) Analise as afirmativas abaixo como sendo Verdadeiras 

(V) ou Falsas (F): 

 

(    ) As Comissões Intergestores pactuarão a organização e 

o funcionamento das ações e serviços de saúde 

integrados em redes de atenção à saúde. 

(   ) Ao sistema único de saúde compete executar as ações 

de vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental, 

bem como as de saúde do trabalhador. 

(      ) Caberá aos Municípios, com seus recursos próprios, 

financiar o Subsistema de Atenção à Saúde Indígena. 

 

A sequência correta corresponde a: 

(A) V   V   V. 

(B) V   F   F. 

(C) F   F   F. 

(D) F   V   V. 

 

17) Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), é 

incorreto afirmar que: 

 

(A) A administração dos recursos orçamentários e 

financeiros destinados, em cada ano, à saúde é 

atribuição comum da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios. 

(B) As Conferências de Saúde são espaços consultivos 

destinados a analisar a conjuntura, os avanços e os 

desafios do SUS, bem como propor diretrizes para a 

formulação das políticas de saúde. 

(C) A colaboração na proteção do meio ambiente, nele 

compreendido o do trabalho está incluído no campo de 

atuação do Sistema Único de Saúde (SUS). 

(D) No nível Estadual, o Sistema Único de Saúde (SUS), 

poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e 

articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a 

cobertura total das ações de saúde. 

 

 

18) O Plano de Saúde é o instrumento básico que, em cada 

esfera de gestão, norteia a definição da Programação 

Anual das ações e serviços de saúde, assim como da 

gestão do SUS. 

 

Sobre o Plano de Saúde, não se pode afirmar que: 

(A) O Plano de Saúde apresenta as intenções e os 

resultados a ser buscados no período de dez anos, 

expressos em objetivos, diretrizes e metas. 

(B) No Plano, devem estar contidas todas as medidas 

necessárias à execução e ao cumprimento dos prazos 

acordados nos Termos de Compromissos de Gestão. 

(C) A elaboração do Plano de Saúde compreende dois 

momentos, a saber: o da análise situacional e o da 

definição dos objetivos, diretrizes e metas para o 

período de quatro anos. 

(D) O Plano de Saúde deve ser submetido à apreciação e 

aprovação do Conselho de Saúde respectivo. 

 

19) No Sistema único de Saúde (SUS), serão criadas 

comissões intersetoriais de âmbito nacional, 

subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde, 

integradas pelos Ministérios e órgãos competentes e 

por entidades representativas da sociedade civil. 

 

A articulação das políticas e programas, a cargo destas 

comissões não abrangerá a seguinte atividade: 

(A) Farmacoepidemiologia. 

(B) Saúde mental. 

(C) Recursos humanos. 

(D) Alimentação e nutrição. 

 

20) A Atenção Básica é desenvolvida com o mais alto grau 

de descentralização e capilaridade, próxima da vida 

das pessoas. 

 

Sobre o assunto, é correto afirmar que: 

(A) Não considera como sinônimo os termos Atenção 

Básica e Atenção Primária a Saúde. 

(B) É de responsabilidade apenas dos Municípios a sua 

implantação e custeio. 

(C) A Atenção Básica tem diretrizes adscrever os usuários 

e desenvolver relações de vínculo e responsabilização 

entre as equipes e a população adscrita garantindo a 

continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade 

do cuidado. 

(D) A Política Nacional de Atenção Básica tem no Núcleo 

de Atenção à Saúde da Família (NASF) sua estratégia 

obrigatória para expansão e consolidação da atenção 

básica. 
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21) Sobre as alterações das funções psíquicas elementares, 

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

afirma abaixo e depois assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta.  

 

(   ) A alteração da linguagem também ocorre nos 

transtornos psicóticos. 

(   ) O estado crepuscular é um patológico transitório 

semelhante ao estado segundo, caracterizado por uma 

atividade psicomotora coordenada, a qual, entretanto, 

permanece estranha à personalidade do sujeito 

acometido e não se integra a ela. Em geral, atribui-se, 

ao estado crepuscular, uma natureza mais 

psicogenética, sendo produzido por fatores 

emocionais (choques emocionais intensos). 

(   ) A desorientação por redução do nível de consciência, 

também denominada desorientação torporosa ou 

confusa, é aquela na qual o indivíduo está desorientado 

por turvação da consciência. Tal turvação e o 

rebaixamento do nível de consciência produzem 

alteração da atenção, da concentração e, 

consequentemente, da capacidade de percepção e 

retenção dos estímulos ambientais. Isso impede que o 

indivíduo apreenda a realidade de forma clara e precisa 

e integre, assim, a cronologia dos fatos.  

(   ) O delirium são juízos patologicamente falsos. Dessa 

forma, o delirium é um erro do ajuizar que tem origem 

na doença mental.  

(   ) No pensamento deficitário não há distinção 

pormenorizada e precisa de categorias como essencial 

e supérfluo; necessário ou acidental; causa e efeito; o 

todo e as partes; o real e o imaginário; o concreto e o 

simbólico. 

 

(A) F – F – V – V – V. 

(B) V – V – F – F – V. 

(C) F – V – V – F – F. 

(D) V – F – V – F – V. 

 

22) Sobre a internação psiquiátrica voluntária é correto 

afirmar. 

 

(A) A internação voluntária é aquela que se dá com o 

consentimento do usuário, porém o término da 

internação voluntária dar-se-á apenas por 

determinação do médico assistente. 

 

 

 

 

 

 

(B) A internação psiquiátrica voluntária deverá, no prazo 

de setenta e duas horas, ser comunicada ao Ministério 

Público Estadual pelo responsável técnico do 

estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo esse 

mesmo procedimento ser adotado quando da 

respectiva alta. 

(C) A internação voluntária não precisa ser autorizada pelo 

médico responsável pelo o estabelecimento. 

(D) A pessoa que solicita voluntariamente sua internação, 

ou que a consente, deve assinar, no momento da 

admissão, uma declaração de que optou por esse 

regime de tratamento. 
 

23) Sobre o Projeto Terapêutico Singular (PTS), assinale 

a alternativa correta.  

(A) A estratégia do PTS é inovadora na medida em que 

busca ampliar o trabalho já existente, desenvolvendo 

estratégias para produzir saúde, gerando melhora na 

relação entre a tríade: trabalhadores, usuários e 

família. 

(B) Os principais obstáculos para o desenvolvimento de 

PTS são: dificuldade da equipe em identificar a base 

teórica de sua prática; sobrecarga de responsabilidade 

assistencial ocasionada pela alta demanda; falta de 

qualificação da equipe; e a dinâmica proposta para as 

reuniões. A forma de organização das equipes de 

referência pode também dificultar a troca de 

informações e a coordenação necessária para a 

organização do trabalho e definição de metas e 

prioridades das ações em um PTS. 

(C) O PTS é um conjunto de propostas de condutas 

terapêuticas articuladas, para o individuo, resultado da 

discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar, 

sempre com apoio matricial e é dedicado a situações 

mais de média e alta complexidade.  

(D) O PTS incorpora a noção interdisciplinar que recolhe 

a contribuição de várias especialidades e de distintas 

profissões. Assim, depois de uma avaliação individual 

sobre as condições do usuário, são acordados 

procedimentos a cargo de diversos membros da equipe 

multiprofissional, denominada equipe de referência. 

Assim, as equipes de referência empreendem a 

construção de responsabilidade singular e de vínculo 

estável entre equipe de saúde e família do usuário. 

Cada profissional de referência terá o encargo de 

acompanhar as pessoas ao longo de todo o tratamento 

naquela organização, providenciando a intervenção de 

outros profissionais ou serviços de apoio consoante 

necessário e, finalmente, assegurando a alta e 

continuidade de acompanhamento em outra instância 

do sistema. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 30 



TESTE SELETIVO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA ALEGRE - PI 
 

 CARGO: PSICÓLOGO NASF                                                                                                         Página 7 / 9 
 

24) Sabe-se que toda técnica psicoterapêutica precisa ter 

suas teorias e métodos bem definidos, pois são estes 

que auxiliam o psicólogo na condução do processo de 

análise. Na Psicoterapia Breve não poderia ser 

diferente. No entanto, o que a diferencia das outras 

práticas psicológicas são suas especificidades e 

estratégias de tratamento, algumas delas são:  

 

(A) Objetivos e metas terapêuticas, fator tempo e dinâmica 

terapêutica. 

(B) Fator tempo, planejamento e dinâmica terapêutica. 

(C) Aliança terapêutica, planejamento e foco.  

(D) Aliança terapêutica, fator tempo e congruência 

terapêutica. 

 

25) De acordo com o Código de Ética Profissional do 

Psicólogo, analise as afirmativas abaixo e assinale a 

alternativa correta. 

 

I. O psicólogo, para ingressar, associar-se ou 

permanecer em uma organização, considerará a 

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

nela vigentes e sua compatibilidade com os princípios 

e regras deste Código. 

II. O psicólogo poderá intervir na prestação de serviços 

psicológicos, que estejam sendo efetuados por outro 

profissional, apenas nas seguintes situações: à pedido 

do profissional responsável pelo serviço e quando 

informado expressamente, por qualquer uma das 

partes, da interrupção voluntária e definitiva do 

serviço. 

III. Um dos princípios fundamentais do Código de Ética é 

que o psicólogo conheça, divulgue, cumpra e faça 

cumprir esse código. 

IV. Uma das responsabilidades do psicólogo é basear o 

seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, 

da dignidade, da igualdade e da integridade do ser 

humano, apoiado nos valores que embasam a 

Constituição Federal de 1988. 

V. As transgressões dos preceitos deste Código 

constituem infração disciplinar, com a aplicação das 

seguintes penalidades, na forma dos dispositivos 

legais ou regimentais: advertência; multa; censura 

pública; suspensão do exercício profissional, por até 

30 dias, ad referendum do Conselho Federal de 

Psicologia; e cassação do exercício profissional, ad 

referendum do Conselho Federal de Psicologia. 

 

 

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

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

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

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

 

26) De acordo com a Lei 8080/1990, são objetivos do 

Sistema Único de Saúde (SUS): 

 

(A) Alimentação e nutrição; saneamento e meio ambiente; 

vigilância sanitária e farmacoepidemiologia; recursos 

humanos; ciência e tecnologia; e saúde do trabalhador. 

(B) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em 

todos os níveis de assistência; integralidade de 

assistência, entendida como conjunto articulado e 

contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, 

individuais e coletivos, exigidos para cada caso em 

todos os níveis de complexidade do sistema; 

preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua 

integridade física e moral; igualdade da assistência à 

saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 

espécie; e direito à informação, às pessoas assistidas, 

sobre sua saúde. 

(C) A execução de ações: de vigilância sanitária; de 

vigilância epidemiológica; de saúde do trabalhador; e 

de assistência terapêutica integral, inclusive 

farmacêutica. 

(D) A identificação e divulgação dos fatores 

condicionantes e determinantes da saúde; a 

formulação de política de saúde destinada a promover, 

nos campos econômico e social, a observância do 

disposto no § 1º do art. 2º desta lei; e a assistência às 

pessoas por intermédio de ações de promoção, 

proteção e recuperação da saúde, com a realização 

integrada das ações assistenciais e das atividades 

preventivas. 

 

27) Complete as lacunas abaixo e assinale a alternativa que 

dá sentido correto ao parágrafo.  

 

O HumanizaSUS, como também é conhecida a Política 

Nacional de Humanização, aposta na inclusão 

de__________________, ________________e 

_________________ na produção e gestão do cuidado e dos 

processos de trabalho. A comunicação entre esses três 

atores do SUS provoca movimentos de perturbação e 

inquietação que a PNH considera o “motor” de mudanças e 

que também precisam ser incluídos como recursos para a 

produção de saúde.  
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(A) trabalhadores; usuários; gestores. 

(B) coordenadores, usuários e sociedade. 

(C) trabalhadores, sociedade; usuários. 

(D) trabalhadores, sociedade e gestores. 

 

28) Sobre o Núcleo de Apoio á Saúde da Família (NASF), 

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

afirma abaixo e depois assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta.  

 

(   ) A Estratégia de Saúde da Família (ESF) como 

componente estruturante do sistema de saúde 

brasileiro tem provocado um importante movimento 

com o intuito de reordenar o modelo de atenção no 

SUS. O principal propósito da ESF é reorganizar a 

prática da atenção à saúde em novas bases e substituir 

o modelo tradicional, levando a saúde para mais perto 

da sociedade, com isso, melhorar o atendimento aos 

usuários. 

(  ) O Nasf deve ser constituído por equipes compostas por 

profissionais de diferentes áreas de conhecimento, 

para atuarem no apoio e em parceria com os 

profissionais das equipes de Saúde da Família, com 

foco nas práticas em saúde nos territórios sob 

responsabilidade da equipe de Saúde da Família. 

(     ) É somente a definição da responsabilização sobre uma 

clientela que define a equipe de referência  

(     ) O apoio matricial apresenta as dimensões de suporte: 

assistencial e técnico-pedagógico.  

(    ) Um pressuposto fundamental da proposta do Nasf é o 

de que deve ocorrer a compreensão do que é 

conhecimento nuclear do especialista e do que é 

conhecimento  comum e compartilhável entre a equipe 

de Saúde da Família e o referido especialista. Tal 

conhecimento, todavia, é sempre referencial  e 

situacional. 

 

(A) F – V – F – V – V. 

(B) V – V – V – F – F. 

(C) F – V – F – V – F. 

(D) V – V – F – V – V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29) Sobre a dinâmica de grupo, informe se é verdadeiro 

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

assinale a alternativa que apresenta a sequência 

correta.  

 

(    ) Os objetivos dos grupos devem ser sempre explícitos. 

Para bem produzir, o grupo precisa ter objetivos 

claros, conhecidos. Devem permitir que se meça o 

progresso realizado para alcançá-los. Para a escolha de 

meios de ação eficazes, deve ser analisado o ritmo do 

progresso para atingir os objetivos.  

(   ) A particularidade de um grupo baseia-se na natureza das 

relações que unem as pessoas que o compõem: 

comunicação direta, tomada de consciência de uma 

finalidade comum e elaboração de uma organização 

para que o projeto tenha êxito. É através dessas 

características que um grupo pode ser identificado. Se 

esses dados forem perdidos de vista, o grupo 

desaparecerá. 

(    ) Cada membro do grupo difere dos demais, em 

interesses, motivações, valores, atitudes, etc., que são 

projetadas sobre o grupo como um todo. Cada membro 

contribui com forças explícitas e ocultas. No processo 

de interação dentro do grupo aparecem novas forças, 

que embora originadas no indivíduo, somente ocorrem 

devido à interação com os outros membros. 

(    ) Um grupo pode ser definido a partir da presença de dois 

ou mais elementos, no interior de um espaço 

psicossocial, que entre si desenvolvem algum tipo de 

interação ou comunicação, criando um nível de 

interdependência entre seus participantes. O resultado 

do conjunto das interações refletirá a coesão do grupo.  

(     ) O diagnóstico analítico de uma situação social deve 

anteceder qualquer ação ou intervenção grupal. 

 

(A) F – V – F – F – V. 

(B) V – V – F – F – F. 

(C) F – V – V – V – V. 

(D) V – V – V – F – V. 
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30) Sobre as diversas teorias e técnicas psicoterápicas, 

analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 

correta. 

 

I. Na visão dos gestaltistas, o comportamento deveria ser 

estudado nos seus aspectos mais globais, levando em 

consideração as condições que alteram a percepção do 

estímulo. Para justificar essa postura, eles se baseavam 

na teoria do isomorfismo, que supunha uma unidade 

no universo, onde a parte está sempre relacionada ao 

todo. 

II. Embora o elemento central na compreensão dos 

problemas do indivíduo seja a cognição, a Terapia 

Cognitiva Comportamental reconhece a interação 

recíproca entre pensamentos, estados de humor, 

comportamento, reações físicas e o ambiente. 

III. Podemos afirmar que o psicodrama é uma abordagem 

que se situa na interface entre a arte e a ciência, 

mantendo os benefícios de ambas. Foi definido pelo 

seu criador como o método que estuda as verdades 

existenciais através da ação, pois em grego, 

etimologicamente, a palavra “drama” significa “ação”. 

Surgiu como uma reação aos métodos individualistas 

e racionalistas predominantes e privilegiou o estudo do 

homem em relação, como um ser biopsicossocial e 

cósmico. 

IV. Freud abandonou as perguntas no trabalho terapêutico 

com os pacientes e os deixou dar livre curso às suas 

ideias, observou que, muitas vezes, eles ficavam 

embaraçados, envergonhados com algumas idéias ou 

imagens que lhes ocorriam. A esta força psíquica que 

se opunha a tornar consciente, a revelar um 

pensamento, Freud denominou repressão. E chamou 

de resistência o processo psíquico que visa encobrir, 

fazer desaparecer da consciência, uma ideia ou 

representação insuportável e dolorosa que está na 

origem do sintoma. Estes conteúdos psíquicos 

localizam-se no subconsciente. 

V. A Sensibilização encoberta na Terapia 

Comportamental, consiste, primeiramente, em 

identificar os sinais iniciais ou estímulos, como, por 

exemplo, sinais de excitação sexual (uma criança com 

certas características ou uma situação propícia) em 

indivíduos com pedofilia ou exibicionismo. Depois 

disso, treiná-los a imaginar uma cena aversiva (sentir 

náusea e vomitar; depor sobre seu ato na delegacia; sua 

família descobrir seu comportamento). Essa fantasia é 

usada sempre que estímulos iniciais são identificados, 

bloqueando a excitação e impedindo a grave sequência 

de comportamentos indesejáveis. Isso controla o 

aspecto emergente do problema, permitindo a 

abordagem de outras dificuldades pela psicoterapia. 

(A) Apenas as afirmativas II, III e III estão corretas. 

(B) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas. 

(C) Apenas as afirmativas I, II e V estão corretas. 

(D) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


