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ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI 

TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

(143) – PSICÓLOGO 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 30 (Trinta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está 
completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
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02- A prova terá duração de 3 (três horas). 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde 
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  

05- Será eliminado do Teste Seletivo o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores, 
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários. 

09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Teste Seletivo. 

10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado 
em ata e será automaticamente eliminado do Teste Seletivo. 

11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.uniao2018@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

          

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

 
 

Mendigo 

 

Eu estava diante de uma banca de jornais na Avenida, quando a mão do mendigo se estendeu. Dei-lhe uma 1 

nota tão suja e tão amassada quanto ele. Guardou-a no bolso, agradeceu com um seco obrigado e começou 2 

a ler as manchetes dos vespertinos. Depois me disse:  3 

- Não acredito um pingo em jornalistas. São muito mentirosos. Mas tá certo: mentem para ganhar a vida. O 4 

importante é o homem ganhar a vida, o resto é besteira.  5 

Calou-se e continuou a ler as notícias eleitorais:  6 

- O Brasil ainda não teve um governo que prestasse. Nem rei, nem presidente. Tudo uma cambada só.  7 

Reconheceu algumas qualidades nessa ou naquela figura (aliás, com invulgar pertinência para um 8 

mendigo), mas isso, a seu ver, não queria dizer nada:  9 

- O problema é o fundo da coisa: o caso é que o homem não presta. Ora, se o homem não presta, todos os 10 

futuros presidentes serão ruínas. A natureza humana é que é de barro ordinário. Meu pai, por exemplo, foi 11 

um homem bastante bom. Mas não deu certo ser bom durante muito tempo: então ele virou ruim.  12 

Suspeitando de que eu não estivesse convencido da sua teoria, passou a demonstrar para mim que também 13 

ele era um sujeito ordinário como os outros:  14 

- O senhor não vê? Estou aqui pedindo esmola, quando poderia estar trabalhando. Eu não tenho defeito 15 

físico nenhum e até que não posso me queixar da saúde.  16 

Tirei do bolso uma nota de cinquenta e lhe ofereci pela sua franqueza.  17 

- Muito obrigado, moço, mas não vá pensar que eu vou tirar o senhor da minha teoria. Vai me desculpar, 18 

mas o senhor também no fundo é igualzinho aos outros. Aliás, quer saber de uma coisa? Houve um homem 19 

de fato bom. Chamava-se Jesus Cristo. Mas o senhor viu o que fizeram com ele?  20 

 

 

PAULO MENDES CAMPOS.  
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01) De acordo com as ideias do texto, marque a 

alternativa incorreta: 

 

(A) O mendigo não era analfabeto, pois lia as 

notícias do jornal e sabia conversar sobre elas. 

(B) Segundo o mendigo, ele não acredita nos 

homens da imprensa porque eles mentem 

muito. 

(C) O pessimismo do mendigo era por ele ser um 

homem solitário e com uma saúde frágil. 

(D) Para o mendigo, o único homem que bom foi 

Jesus Cristo. 

 

02) Leia as afirmações abaixo: 

 

I. Ruínas e saúde seguem a regra de acentuação 

dos hiatos tônicos.  

II. Notícias e pertinência seguem a regra de 

acentuação das paroxítonas terminadas em 

ditongo, seguidos ou não de s.  

III. As palavras aliás, só e até são acentuadas pela 

regra das oxítonas terminadas em a, e, o, 

seguidas ou não de s.   

IV. Físico e ordinário são acentuadas pela regra 

das proparoxítonas.  

 

Estão corretas: 

 

(A) I e II, apenas. 

(B) II e III, apenas. 

(C) I, II e IV, apenas. 

(D) III e IV, apenas. 

 

03) Na frase “Meu pai, por exemplo, foi um homem 

bastante bom” a vírgula se justifica por separar: 

 

(A) Aposto explicativo. 

(B) Adjunto adverbial. 

(C) Termo intercalado. 

(D) Expressão explicativa. 

 

 

 

 

 

04) A conjunção destacada na frase: “Vai me 

desculpar, mas o senhor também no fundo é 

igualzinho aos outros” indica relação de: 

 

(A) adversidade. 

(B) explicação. 

(C) causa. 

(D) concessão. 

 

05) O verbo destacado encontra-se conjugado no 

pretérito imperfeito do modo subjuntivo na 

alternativa:  

 

(A) Eu estava diante de uma banca de jornais na 

Avenida...  

(B) O Brasil ainda não teve um homem que 

prestasse. 

(C) ...até que não posso me queixar da saúde.  

(D) Houve um homem de fato bom.  

 

06) Assinale a alternativa correta em relação à 

colocação do pronome oblíquo átono, de 

acordo com a norma culta da língua: 

 

(A) Me fizeram esperar por duas horas para 

realizar o exame de sangue.  

(B) Há políticos que decepcionam-nos.  

(C) Daremos-lhe nova oportunidade.  

(D) Pouco se sabe sobre a existência de vida em 

outros planetas. 

 

07) De acordo com as regras da norma culta, o 

acento grave, indicador de crase, foi 

empregado corretamente na alternativa: 

 

(A) Retornei à casa de meus pais. 

(B) Ficaram frente à frente para discutir o 

problema.    

(C) Estamos dispostos à trabalhar no feriado.  

(D) Recorreram à mim para resolver o assunto.  
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08) Transpondo para a voz passiva a oração: “A 

Prefeitura aceitou o seu projeto de reforma da 

escola”, obtém-se a forma verbal: 
 

(A) Aceitou-se. 

(B) Era aceito. 

(C) Teria sido aceitado. 

(D) Foi aceito. 
 

09) A oração cujo sujeito é inexistente (oração sem 

sujeito) encontra-se na alternativa: 
 

(A) No sábado, iremos ao baile de formatura de 

meu irmão. 

(B) Precisa-se de vendedores com experiência. 

(C) Chegaram os atletas contratados pelo clube. 

(D) Já faz seis meses que estive m Fortaleza. 
 

10) O antônimo da palavra “atrapalhar” é: 
 

(A) confundir 

(B) auxiliar 

(C) perturbar 

(D) embaraçar 
 

11) Os antônimos de bom e começar são 

respectivamente: 
 

(A) mal – acabar 

(B) mal – reiniciar 

(C) mau – terminar 

(D) mau -  iniciar 
 

12) Assinale a forma correta de dividir as sílabas da 

palavra “escoteiro”: 
 

(A) es-co-tei-ro 

(B) es-co-te-iro 

(C) esco-tei-ro 

(D) es-co-te-i-ro 
 

13) Na palavra “remendados”, a sílaba tônica é: 
 

(A) re 

(B) da 

(C) dos 

(D) men 

 

14) Assinale a alternativa em que as sílabas tônicas 

das palavras estão destacadas 

CORRETAMENTE: 

 

(A) lindo, menino 

(B) amigo, maneira 

(C) regular, martelo 

(D) noite,  lâmpada 

 

15) Marque a alternativa em que a palavra está 

escrita de forma INCORRETA: 

 

(A) Rebuliço. 

(B) Tabuada. 

(C) Abolição. 

(D) Intupido. 
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16)  As Conferências de Saúde e os Conselhos de 

Saúde terão sua organização e normas de 

funcionamento definidas em: 

 

(A) Projeto. 

(B) Decreto de lei. 

(C) Ata de reunião. 

(D) Regimento próprio, aprovadas pelo respectivo 

conselho. 

 

17)  À direção estadual do Sistema Único de Saúde 

(SUS) compete:  

 

(A) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos 

serviços privados de saúde. 

(B) Acompanhar, controlar e avaliar as redes 

hierarquizadas do Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

(C) Normatizar complementarmente as ações e 

serviços públicos de saúde no seu âmbito de 

atuação. 

(D) Definir e coordenar os sistemas de redes 

integradas de assistência de alta complexidade. 

 

18)  Sobre a participação complementar dos 

serviços privados no Sistema Único de Saúde 

(SUS), marque a alternativa incorreta:  

 

(A) Os critérios e valores para a remuneração de 

serviços e os parâmetros de cobertura 

assistencial serão estabelecidos pela direção 

nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), 

aprovados no Conselho Nacional de Saúde. 

(B) Na fixação dos critérios, valores, formas de 

reajuste e de pagamento da remuneração 

aludida neste artigo, a direção nacional do 

Sistema Único de Saúde (SUS) deverá 

fundamentar seu ato em demonstrativo 

econômico-financeiro que garanta a efetiva 

qualidade de execução dos serviços 

contratados. 

 

 

 

 

 
 

(C) As entidades filantrópicas e as com fins 

lucrativos terão preferência para participar do 

Sistema Único de Saúde (SUS). 

(D) Aos proprietários, administradores e 

dirigentes de entidades ou serviços 

contratados é vedado exercer cargo de chefia 

ou função de confiança no Sistema Único de 

Saúde (SUS). 

 

19)  A destinação de recursos públicos para 

auxílios ou subvenções às instituições privadas 

com fins lucrativos é:   

 

(A) Permitida. 

(B) Vedada.  

(C) Amparada por lei. 

(D) Obrigatória. 

 

20)  “É a garantia de atenção à saúde por parte do 

sistema, a todo e qualquer cidadão. Com a 

universalidade, o indivíduo passa a ter direito 

de acesso a todos os serviços públicos de saúde, 

assim como àqueles contratados pelo poder 

público. Saúde é direito de cidadania e dever do 

Governo: municipal, estadual e federal. “ 

O princípio do Sistema único de Saúde (SUS) 

descrito acima é: 

 

(A) Universalidade. 

(B) Descentralização.  

(C) Equidade. 

(D) Integralidade. 

 

 

 

 

 

 

LEGISLAÇÃO DO SUS                                                                    QUESTÕES DE 16 A 20 



 
 

 CARGO: PSICÓLOGO (143)  Página 7 de 13   
 

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

21) Analise as afirmativas abaixo sobre a Política 

de Atenção Básica em Saúde e assinale a opção 

correta.    

 

I.  A atenção básica deve cumprir algumas 

funções para contribuir com o funcionamento 

das Redes de Atenção à Saúde, são elas: ser 

base; ser resolutiva; coordenar o cuidado; e 

ordenar as redes.  

II.  São responsabilidades comuns a todas as 

esferas de governo: contribuir para a 

reorientação do modelo de atenção e de gestão 

com base nos fundamentos e diretrizes 

assinalados; apoiar e estimular a adoção da 

Estratégia Saúde da Família pelos serviços 

municipais de saúde como tática prioritária de 

expansão, consolidação e qualificação da 

Atenção Básica à Saúde; garantir a 

infraestrutura necessária ao funcionamento 

das Unidades Básicas de Saúde, de acordo com 

suas responsabilidades; contribuir com o 

financiamento tripartite da atenção básica; 

estabelecer, nos respectivos planos de saúde, 

prioridades, estratégias e metas para a 

organização da atenção básica; desenvolver 

mecanismos técnicos e estratégias 

organizacionais de qualificação da força de 

trabalho para gestão e atenção à saúde, 

valorizar os profissionais de saúde 

estimulando e viabilizando a formação e 

educação permanente dos profissionais das 

equipes, a garantia de direitos trabalhistas e 

previdenciários, a qualificação dos vínculos de 

trabalho e a implantação de carreiras que 

associem desenvolvimento do trabalhador com 

qualificação dos serviços ofertados aos 

usuários; desenvolver, disponibilizar e 

implantar os sistemas de informações da 

atenção básica de acordo com suas 

responsabilidades; planejar, apoiar, monitorar 

e avaliar a atenção básica; estabelecer 

mecanismos de controle, regulação e 

acompanhamento sistemático dos resultados  

 

 

 
 

alcançados pelas ações da atenção básica, como 

parte do processo de planejamento e 

programação; divulgar as informações e os 

resultados alcançados pela atenção básica; 

promover o intercâmbio de experiências e 

estimular o desenvolvimento de estudos e 

pesquisas que busquem o aperfeiçoamento e a 

disseminação de tecnologias e conhecimentos 

voltados à atenção básica; viabilizar parcerias 

com organismos internacionais, com 

organizações governamentais, não 

governamentais e do setor privado, para 

fortalecimento da atenção básica e da 

Estratégia Saúde da Família no País; e estimular 

a participação popular e o controle social.  

III.  Um dos fundamentos e diretrizes da Atenção 

Básica é: ter território adstrito sobre o mesmo, 

de forma a permitir o planejamento, a 

programação centralizada e o 

desenvolvimento de ações setoriais e 

intersetoriais com impacto na situação, nos 

condicionantes e nos determinantes da saúde 

das coletividades que constituem aquele 

território, sempre em consonância com o 

princípio da equidade. 

IV.  No Brasil, a Atenção Básica é desenvolvida com 

o mais alto grau de centralização e 

capilaridade, ocorrendo no local mais próximo 

da vida das pessoas. Ela deve ser o contato 

preferencial dos usuários, a principal porta de 

entrada e centro de comunicação com toda a 

Rede de Atenção à Saúde. Por isso, é 

fundamental que ela se oriente pelos princípios 

da universalidade, da acessibilidade, do 

vínculo, da continuidade do cuidado, da 

integralidade da atenção, da responsabilização, 

da humanização, da equidade e da participação 

social. 

V.  A consolidação e o aprimoramento da atenção 

básica como importante reorientadora do 

modelo de atenção à saúde no Brasil requerem 

um saber e um fazer em educação permanente 

que sejam encarnados na prática concreta dos 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 30 
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serviços de saúde. A educação permanente 

deve ser constitutiva, portanto, da qualificação 

das práticas de cuidado, gestão e participação 

popular. Um pressuposto importante da 

educação permanente é o 

planejamento/programação educativa 

descendente, em que, a partir da análise 

coletiva dos processos de trabalho, 

identificam-se os nós críticos (de natureza 

diversa) a serem enfrentados na atenção e/ou 

na gestão, possibilitando a construção de 

estratégias contextualizadas que promovam o 

diálogo entre as políticas gerais e a 

singularidade dos lugares e das pessoas, 

estimulando experiências inovadoras na 

gestão do cuidado e dos serviços de saúde. 

 

(A) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 

(B) Apenas as alternativas II e V estão corretas. 

(C) Apenas as alternativas III, IV e V estão corretas. 

(D) Apenas as alternativas I, II, III e V estão 

corretas. 

 

22) Sobre a Reforma Psiquiátrica Brasileira, é 

correto afirmar.   

 

(A) É somente no ano de 2005, após 15 anos de 

tramitação no Congresso Nacional, que a Lei 

Paulo Delgado é sancionada no país. A 

aprovação, no entanto, é de um substitutivo do 

Projeto de Lei original, que traz modificações 

importantes no texto normativo. 

(B) No final dos anos 1970, o Brasil chegou a ter 

cerca de 100.000 leitos em 313 hospitais 

psiquiátricos, sendo 20% públicos e 80% 

privados conveniados ao SUS, concentrados 

principalmente no Rio em São Paulo e em 

Minas Gerais. Os gastos públicos com 

internações psiquiátricas ocupavam o 1º lugar 

entre todos os gastos com internações pagas 

pelo Ministério da Saúde. Eram raras outras 

alternativas de assistência – mesmo as mais 

simples, como o atendimento ambulatorial. 

(C) Merece destaque a realização, ao final do ano 

de 2001, em Brasília, da III Conferência 

Nacional de Saúde Mental. Durante todo o 

processo de realização dessa conferência e no 

teor de suas deliberações, condensadas em 

Relatório Final, é inequívoco o consenso em 

torno das propostas da Reforma Psiquiátrica, e 

são pactuados democraticamente os 

princípios, diretrizes e estratégias para a 

mudança da atenção em saúde mental no 

Brasil. Desta forma, a III Conferência consolida 

a Reforma Psiquiátrica como política de 

governo, confere aos CAPS o valor estratégico 

para a mudança do modelo de assistência, 

defende a construção de uma política de saúde 

mental para os usuários de álcool e outras 

drogas, e estabelece o controle social como a 

garantia do avanço da Reforma Psiquiátrica no 

Brasil. É a III Conferência Nacional de Saúde 

Mental, com ampla participação dos 

movimentos sociais, de usuários e de seus 

familiares, que fornece os substratos políticos e 

teóricos para a política de saúde mental no 

Brasil. 

(D) Ao fim da década de 1960, a situação era grave 

nos hospitais psiquiátricos: superlotação; 

deficiência de pessoal; maus-tratos grosseiros; 

falta de vestuário e de alimentação; péssimas 

condições físicas; cuidados técnicos escassos e 

automatizados. 

 

23) Sobre as grandes síndromes psiquiátricas, 

analise as afirmativas abaixo e assinale a opção 

correta. 

 

I. O quadro de crise de pânico caracteriza-se pela 

presença de sintomas ansiosos excessivos, na 

maior parte dos dias, por pelo menos seis 

meses. 

II. As funções psíquicas mais afetadas nos 

transtornos psicóticos são: linguagem, 

sensopercepção, pensamento, juízo de 

realidade e vivência do Eu. 

III. A depressão atípica é um subtipo de depressão 

que pode ocorrer em episódios depressivos de 

intensidade leve a grava, em transtorno 

unipolar ou bipolar. 

IV. O delirium está presente nas psicoses breves e 

pode ser observado em pacientes em estado 

confusional agudo e psicose tóxica. 
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V. Na agitação psicoôrganica, o paciente, além de 

agitado e irritado, apresenta rebaixamento do 

nível de consciência, dificuldade em 

compreender o ambiente e desorientação 

temporoespacial. 

 

(A) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas as alternativas II, III e V estão corretas. 

(C) Apenas as alternativas II, IV e V estão corretas. 

(D) Apenas as alternativas IV e V estão corretas. 

 

24) Sobre o Projeto Terapêutico Singular, é correto 

afirmar: 

 

(A) O Projeto Terapêutico Singular, muitas vezes é 

definido como um instrumento de potencial de 

cuidado aos usuários de serviços 

especializados de saúde mental, além 

de ferramenta de organização e sustentação 

das atividades do Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família, baseadas nos conceitos de equidade, 

corresponsabilidade, autonomia e gestão 

integrada do cuidado. 

(B) O Projeto Terapêutico Singular, contem cinco 

momentos: o acolhimento, o diagnóstico, a 

definição de metas, a divisão de 

responsabilidades e tarefas entre os membros 

da equipe e a reavaliação, na qual se concretiza 

a gestão do Projeto Terapêutico Singular, 

através de avaliação e correção de trajetórias já 

realizadas. 

(C) O Projeto Terapêutico Singular, é o principal 

instrumento de trabalho interdisciplinar 

dos Núcleos de Apoio a Saúde da Família 

(NASF), e possibilita a participação, reinserção 

e construção de autonomia para o usuário / 

família em sofrimento psíquico. Desta forma, se 

considera a história e as necessidades 

individuais e peculiares de cada usuário e o 

contexto em que se encontra inserido. Assim, a 

elaboração desse tipo de projeto acontece por 

meio da atuação singular do profissional-

referência do usuário / família, e desse 

profissional com toda a equipe, por meio 

de discussões e estudo do caso. 

 

(D) O Projeto Terapêutico Singular surgiu a partir 

da luta antimanicomial em Saúde Mental, que 

tem como meta a substituição progressiva dos 

hospitais psiquiátricos tradicionais por 

serviços abertos de tratamento e formas de 

atenção dignas e diversificadas de modo a 

atender às diferentes formas e momentos em 

que o sofrimento mental surge e se manifesta. 

Esta substituição implica na implantação de 

uma ampla rede de atenção em saúde mental 

que deve ser aberta e competente para oferecer 

atendimento aos problemas de saúde mental 

da população de todas as faixas etárias e apoio 

às famílias, promovendo autonomia, 

descronificação e desinstitucionalização. 
 

25)  Sobre as estratégias de redução de danos em 

álcool e drogas, é correto afirmar.  
 

(A) No campo do álcool e outras drogas, o 

paradigma da redução de danos se situa como 

estratégia de saúde pública que visa a reduzir 

os danos causados pelo abuso de drogas lícitas 

e ilícitas, resgatando o usuário do seu papel de 

dependente, com objetivo de estimular a 

abstinência, e incentivando-o à mobilização 

social. 

(B) A estratégia de redução de danos e riscos 

associados ao consumo prejudicial de drogas 

vem permitindo que as práticas de saúde 

acolham, sem julgamento, as demandas de cada 

situação, de cada usuário, ofertando o que é 

possível e o que é necessário, sempre 

estimulando a sua participação e seu 

engajamento para abstinência e cura do vício. 

(C) A estratégia de redução de danos sociais 

reconhece cada usuário em suas 

singularidades, traçando com ele estratégias 

que estão voltadas para a defesa de sua vida. 

Deste marco ético em defesa da vida, decorre 

que a abordagem de redução de danos, ao 

mesmo tempo em que aponta a diretrizes do 

tratamento e da construção da rede de atenção 

para as pessoas que fazem uso prejudicial de 

álcool e outras drogas, implica um conjunto de 

intervenções de saúde pública que visam 

prevenir as consequências negativas do uso de 

álcool e outras drogas. 



 
 

 CARGO: PSICÓLOGO (143)  Página 10 de 13   
 

TESTE SELETIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

(D) Desde o início da utilização das estratégias de 

Redução de Danos essas práticas vêm 

encontrando forte aceitação, por levar a 

reflexões importantes as questões 

relacionadas ao abuso e dependência de álcool 

e outra drogas. 

 

26) Analise as afirmativas abaixo e assinale a 

alternativa correta.  

 

(A) Os documentos agrupados nos registros do 

trabalho realizado devem contemplar: 

identificação do usuário/instituição; avaliação 

de demanda e definição de objetivos do 

trabalho; registro da evolução do trabalho, de 

modo a permitir o conhecimento do mesmo e 

seu acompanhamento, bem como os 

procedimentos técnico-científicos adotados;  

registro de Encaminhamento ou Encerramento; 

documentos resultantes da aplicação de 

instrumentos de avaliação psicológica deverão 

ser arquivados em pasta de acesso exclusivo do 

psicólogo; e cópias de outros documentos, 

produzidos pelo psicólogo para o 

usuário/instituição do serviço de psicologia 

prestado, deverão ser arquivadas, além do 

registro da data de emissão, finalidade e 

destinatário. 

(B) Para atendimento em grupo eventual e não 

eventual, o psicólogo deve manter, além dos 

registros dos atendimentos, a documentação 

individual referente a cada usuário. 

(C) Quando em serviço multiprofissional, o registro 

deve ser realizado em prontuário distinto para 

cada especialidade, mas em arquivo único.  

Devem ser registradas apenas as informações 

necessárias ao cumprimento dos objetivos do 

trabalho. 

(D) O registro documental é valioso para o 

psicólogo e para quem recebe atendimento e, 

ainda, para as instituições envolvidas, como 

meio de prova idônea para instruir processos 

disciplinares e à defesa legal; mas não é útil à 

produção e ao acúmulo de conhecimento 

científico, à pesquisa, ao ensino. 

 

27) Sobre a atenção à família do portador de 

sofrimento mental, é correto afirmar.  

 

(A) Não há um modelo padrão para a família do 

portador de sofrimento mental ou para a forma 

de lidar com ele. Há apenas alguns aspectos que 

costumam ser comuns a todas elas. Um deles é 

o desnorteamento diante de uma situação 

difícil de compreender e de lidar – que pode 

aparecer como angústia ou perplexidade, mas 

também como impaciência ou irritação. O 

outro é a vergonha ou culpa, que pode também 

se manifestar de formas diversas – diante dos 

preconceitos que o sofrimento mental costuma 

suscitar. Neste contexto, a equipe de Saúde 

Mental tem um importante papel de mediação 

nas tensões e conflitos, muitas vezes 

frequentes, entre o portador de sofrimento 

mental e seus familiares. 

(B) Sempre quando a família procura o serviço de 

saúde mental, convém recebê-la e escutá-la – 

mesmo sem o com o conhecimento e o acordo 

do paciente. Este contato, além de propiciar 

uma avaliação mais precisa da situação 

familiar, costuma ter um efeito de grande 

importância para tranquilizar a família e 

assegurar seu compromisso com o tratamento. 

Escutar e orientar a família ensinando-lhe o 

que ela deve fazer e ajudá-los a pensar nas 

próprias ações. 

(C) Durante as situações de crise costuma ocorrer 

um acirramento dos conflitos entre o paciente 

e seus familiares, gerando uma tensão por 

vezes incontrolável. Quando a intensidade da 

crise dificulta extremamente o convívio sócio 

familiar, pode-se indicar, por exemplo, alguns 

dias de permanência no hospital psiquiátrico, 

no tempo mínimo de 24 horas e máximo de 72 

horas. Contudo, esse afastamento temporário 

entre paciente e família deve ser apenas aquele 

estritamente necessário para ajudá-los a 

aproximar-se novamente. 
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(D) A frequência dos contatos com a família deve 

ser calculada de maneira tal que receba toda a 

atenção realmente necessária – contudo, para 

não “tomar a cena” do paciente, este deve ser 

comunicado do encontro e sobre o que foi 

trabalhado com sua família. 

 

28)  Toda profissão define-se a partir de um corpo 

de práticas que busca atender demandas 

sociais, norteado por elevados padrões 

técnicos e pela existência de normas éticas que 

garantam a adequada relação de cada 

profissional com seus pares e com a sociedade 

como um todo. Segundo o Código de Ética 

Profissional do Psicólogo é correto afirmar. 

 

(A) As transgressões dos preceitos do código de 

ética constituem infração disciplinar com a 

aplicação das seguintes penalidades, na forma 

dos dispositivos legais ou regimentais: a) 

advertência; b) censura pública; c) suspensão 

do exercício profissional, por até 90 (noventa) 

dias ou d) cassação do exercício profissional.  

(B) Caberá aos psicólogos docentes ou 

supervisores apresentar aos estudantes a 

existência do Código de Ética Profissional do 

Psicólogo. 

(C) O psicólogo, na realização de estudos, pesquisas 

e atividades voltadas para a produção de 

conhecimento e desenvolvimento de 

tecnologias avaliará os riscos envolvidos, tanto 

pelos procedimentos, como pela divulgação dos 

resultados, com o objetivo de proteger o estudo 

e/ou pesquisa e garantirá o caráter voluntário 

da participação dos envolvidos, mediante 

consentimento livre e esclarecido, salvo nas 

situações previstas em legislação específica e 

respeitando os princípios deste Código. 

(D) Ao fixar a remuneração pelo seu trabalho, o 

psicólogo levará em conta a justa retribuição 

aos serviços prestados e as condições do 

usuário ou beneficiário e estipulará o valor de 

acordo com as características da atividade e o 

comunicará ao usuário ou beneficiário antes do 

início do trabalho a ser realizado. 

 

29) Dentro do escopo de apoiar a inserção da 

Estratégia de Saúde da Família na rede de 

serviços e ampliar a abrangência, a 

resolutividade, a territorialização, a 

regionalização, bem como a ampliação das 

ações da Atenção Primária à Saúde no Brasil, o 

Ministério da Saúde criou os Núcleos de Apoio 

à Saúde da Família (Nasf), mediante a Portaria 

GM nº 154, de 24 de janeiro de 2008. Sobre essa 

temática, analise as afirmativas abaixo e 

assinale a alternativa correta. 

 

I. O Nasf é composto de dez áreas estratégicas, 

são elas: saúde da criança/do adolescente e do 

jovem; saúde mental; reabilitação/saúde 

integral da pessoa idosa; alimentação e 

nutrição; serviço social; saúde da mulher; 

assistência farmacêutica; atividade física/ 

práticas corporais; práticas integrativas e 

complementares e saúde do trabalhador. 

II. O Nasf é uma estratégia inovadora que tem por 

objetivo apoiar, ampliar, aperfeiçoar a atenção 

e a gestão da saúde na Atenção Básica/Saúde 

da Família. Seus requisitos são, além do 

conhecimento técnico, a responsabilidade por 

determinado número de equipes de Saúde da 

Família e o desenvolvimento de habilidades 

relacionadas ao paradigma da Saúde da 

Família. Deve estar comprometido, também, 

com a promoção de mudanças na atitude e na 

atuação dos profissionais da Saúde da Família 

e entre sua própria equipe (Nasf), incluindo na 

atuação ações intersetoriais e 

interdisciplinares, promoção, prevenção, 

reabilitação da saúde e cura, além de 

humanização de serviços, educação 

permanente, promoção da integralidade e da 

organização territorial dos serviços de saúde. 

III. O correto entendimento da expressão “apoio”, 

que é central na proposta dos Nasf, remete à 

compreensão de uma tecnologia de gestão 

denominada “apoio matricial”, que se 

complementa com o processo de trabalho em 

“equipes de referência”. O apoio matricial será 

formado por um conjunto de profissionais que 

têm relação direta e cotidiana com o usuário, e 

cujas tarefas serão de prestar apoio às equipes 
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de referência (equipes de SF). O apoio matricial 

apresenta as dimensões de suporte: 

assistencial e técnico-pedagógico. A dimensão 

assistencial é aquela que vai produzir ação 

clínica direta com os usuários, e a ação técnico-

pedagógica vai produzir ação de apoio 

educativo com e para a equipe e usuários. Essas 

duas dimensões podem e devem se misturar 

nos diversos momentos. 

IV. Para a organização e o desenvolvimento do 

processo de trabalho do Nasf, algumas 

ferramentas tecnológicas podem ser 

enumeradas, seja de apoio à gestão, como a 

Pactuação do Apoio, seja de apoio à atenção, 

das quais são exemplos: o apoio matricial 

(descrito anteriormente), a Clínica Ampliada, o 

Projeto Terapêutico Singular (PTS), o Projeto 

de Saúde no Território (PST) e o Núcleo de 

Saúde do Trabalhador. 

V. Do ponto de vista das responsabilidades 

individuais e coletivas dos profissionais do 

Nasf, algumas considerações devem ser feitas, 

as metas a serem estipuladas para os 

profissionais do Nasf dependem da capacidade 

do profissional apoiador de articular e 

trabalhar em conjunto com as equipes de Saúde 

da Família. Como as equipes do Nasf terão dois 

focos de responsabilidade, população e equipe, 

suas metas de trabalho deverão conter 

indicadores de resultado para a população, mas 

também indicadores de resultado da sua ação 

na equipe. 

 

(A) Apenas as alternativas II e IV estão corretas. 

(B) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas. 

(C) Apenas as alternativas II e V estão corretas. 

(D) Apenas as alternativas II, III e V estão corretas. 

 

30) Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são 

serviços de saúde destinados especificamente 

aos portadores de sofrimento mental. Sobre 

esse tema, informe se é verdadeiro (V) ou falso 

(F) o que se afirma abaixo e depois assinale a 

alternativa que apresenta a sequência correta. 

 

 

(  ) Uma cidade muito pequena não necessita 

de um CAPS, mas deve haver um CAPS de 

referência em sua macro-região. Uma cidade de 

médio porte pode não precisar de um CAPS 24 

horas, mas deve ter sua estratégia para 

atendimentos de urgência noturnos, como, leitos 

em hospital geral.  

(  ) A portaria GM 336/2002 nos traz alguns 

critérios mínimos para definir um CAPS. Seu tempo 

de funcionamento mínimo é de 8 às 18 horas, em 

dois turnos, durante os 5 dias úteis da semana (os 

CAPS I e os CAPS II); contudo, há aqueles que 

funcionam 24 horas, de segunda a segunda (os 

CAPS III). Realizam prioritariamente o 

atendimento de pacientes com transtornos severos 

e persistentes em sua área territorial. Funcionam 

em área física e independente de qualquer 

estrutura hospitalar, com equipes 

interdisciplinares próprias. Oferecem, dentre 

outros recursos terapêuticos: atendimentos 

individuais e em grupo, atendimento à família; 

atividades de suporte social e inserção 

comunitária; oficinas terapêuticas; visitas 

domiciliares.  

(    ) Embora os pacientes mais graves, mesmo 

em crise, possam ser atendidos na unidade básica, 

existem casos e situações em que isto não é 

possível. Nos períodos de crises mais intensas, com 

maior desorganização psíquica, acentuada 

inquietude psicomotora, insônia severa, torna-se 

difícil a permanência contínua do paciente em sua 

casa: os conflitos domésticos tendem a agravar-se, 

perturbando muito a relação entre pacientes, 

familiares e vizinhos. Assim, serviços como os CAPS 

possibilitam tanto uma mediação desses conflitos, 

quanto um acompanhamento próximo e intensivo 

do paciente em crise – encaminhando-o ao hospital 

psiquiátrico.  

( ) A admissão de um paciente do CAPS deve 

sempre ser negociada com ele próprio: embora 

possam ocorrer admissões involuntárias, na 

grande maioria das vezes é possível evitar esse tipo 

de medida. Uma vez admitido no serviço, o 

paciente, via de regra, vincula-se a um determinado 

profissional da equipe, que se torna seu técnico de 

referência. 
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( ) Há duas funções possíveis para um CAPS, 

que dependem do lugar que ocupa no Projeto de 

Saúde Mental. Uma delas consiste em atuar como 

um espaço intermediário entre o nível básico e o 

hospital psiquiátrico, atendendo os casos de 

relativa gravidade, porém preferindo encaminhar 

os mais difíceis e graves: nesse caso, o CAPS 

funciona como um serviço complementar ao 

hospital. A outra é quando integra um conjunto de 

ações e serviços que dispensam esta retaguarda, ou 

seja: quando se integra numa rede de serviços 

substitutivos ao hospital psiquiátrico. 

 

(A) F-V-F-F-V. 

(B) F-V-F-V-V. 

(C) V-F-F-F-V. 

(D) V-F-F-F-F. 

 


