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INSTRUÇÕES
1-

Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 50 (cinquenta) questões numeradas
sequencialmente que compõem a prova objetiva.

2-

Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.
ATENÇÃO

1-

É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.

2-

Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está
correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer
divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.

3-

Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso

4-

Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento

encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.

válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
56-

Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente.
Assinale a cor que corresponda a sua prova na Folha de Respostas, caso o candidato não identifique a cor de sua prova,
ou contenha mais de uma marcação neste campo o candidato estará automaticamente eliminado. Exemplo correto da
marcação da Folha de Respostas:

7-

A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos

8-

Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de

destinados às respostas.

uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
9-

Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com
tranquilidade, mas controle seu tempo.

10- Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso o candidato
queira levar o caderno de questões será permitido somente no decorrer dos últimos 15 (quinze) minutos determinados
para o término da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente assinada. As
provas estarão disponibilizadas no site da AOCP (www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Preliminar. Os
candidatos que terminarem a prova não poderão utilizar o mesmo sanitário que os candidatos que ainda estão realizando
as provas.
11- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos, após a conferência de todos os documentos da sala e
assinatura do Termo de Fechamento.
12- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização
de livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, pagers, telefones
celulares, BIP, Walkman, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará
eliminação imediata do candidato.
13- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da
prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
14- Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as
medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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RESP.

QUESTÃO
RESP.

significativo à capacidade do paciente para funcionar
em papéis sociais e ocupacionais.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 04
Assinale a alternativa correta. Os pacientes que se
situam no limite entre neurose e psicose, e se
caracterizam por afeto, humor, comportamento,
relações
objetais
e
auto-imagem
extraordinariamente instáveis, são considerados
pacientes com Transtorno da Personalidade.
(A)
Histriônica.
(B)
Esquiva.
(C)
Borderline.
(D)
Esquizotípica.
(E)
Esquizóide.

Questão 01
Assinale a alternativa que NÃO apresenta a
definição de sinais e sintomas típicos de Doenças
Psiquiátricas.
(A)
A maior parte das condições psiquiátricas são, na
verdade, síndromes.
(B)
Os sinais são achados objetivos observados pelo
paciente.
(C)
Sintomas são experiências subjetivas descritas pelo
paciente.
(D)
Os sinais são achados objetivos observados pelo
médico.
(E)
Uma síndrome é um grupo de sinais e sintomas que
ocorrem juntos como uma condição capaz de ser
reconhecida, mas que podem ser menos específicos
que um transtorno ou doença no sentido estrito.

Questão 05
Qual das seguintes afirmações define
perturbações cognitivas existente na Demência?
(A)
afasia,
ecolalia,
agnosia
e
perturbação
funcionamento executivo.
(B)
apraxia, paratonia, ecolalia e perturbação
funcionamento executivo
(C)
paratonia, sincinesias, ecolalia, afasia e apraxia.
(D)
afasia,
apraxia,
agnosia
e
perturbação
funcionamento executivo.
(E)
ecolalia, paratonia, apraxia e sincinesias.

Questão 02
Em relação à Perturbações da consciência,
relacione as colunas e assinale a alternativa que
apresenta a sequência correta.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Obnubilaçao da consciência.
Estado crepuscular.
Delirium.
Desorientação.
Estupor.
Estado oniróide.

A.
B.

Consciência perturbada por alucinações.
Perturbação da orientação quanto ao tempo,
lugar ou pessoas.
Termo
frequentemente
utilizado
como
sinônimo para epilepsia complexa parcial ou
epilepsia psicomotora.
Falta de reação e de consciência quanto ao
ambiente.
Pensamento pouco claro, com perturbação
na percepção e atitudes.
Reação desnorteada, intranqüila, confusa,
desorientada, associada com medo e
alucinações.

C.

D.
E.
F.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

do
do

do

Questão 06
A respeito do Transtorno Obsessivo-Compulsivo,
assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
As características essenciais do Transtorno ObsessivoCompulsivo são obsessões ou compulsões recorrentes
suficientemente graves a ponto de consumirem tempo
ou causarem sofrimento acentuado ou prejuízo
significativo.
(B)
As obsessões são ideias, pensamentos, impulsos ou
imagens persistentes que são vivenciados como
intrusivos e inadequados e causam acentuada
ansiedade ou sofrimento.
(C)
A qualidade intrusiva e inadequada das obsessões é
chamada de “egodistônica”.
(D)
As compulsões ou são claramente excessivas ou não
tem conexão realista com o que visam neutralizar ou
evitar.
(E)
O indivíduo com obsessões em geral, jamais tenta
ignorar ou suprimir esses pensamentos ou impulsos ou
neutralizá-los com algum outro pensamento ou ação.

1A – 2C – 3D – 4B – 5E – 6F.
1B – 2F – 3C – 4E – 5D – 6A.
1C – 2D – 3A – 4E – 5D – 6B.
1D – 2E – 3B – 4F – 5A – 6C.
1E – 2A – 3F – 4B – 5D – 6C.

Questão 03
A respeito dos Transtornos Somatoformes, assinale
a alternativa INCORRETA.
(A)
Nos
Transtornos
Somatoformes
os
pacientes
intencionalmente produzem sinais de transtornos
médicos ou mentais e apresentam de forma enganosa
suas histórias e sintomas.
(B)
Os Transtornos Somatoformes são um grupo de
Transtornos que incluem sintomas físicos (por ex, dor,
náusea e tonturas).
(C)
Os Transtornos Somatoformes não são resultados de
simulação consciente ou Transtornos Factícios.
(D)
O diagnóstico de um Transtorno Somatoforme reflete a
avaliação do médico de que os fatores psicológicos são
grandes contribuidores para o início, a severidade e a
duração dos sintomas.
(E)
Os sintomas e queixas somáticas do Transtorno
Somatoforme, são suficientemente sérios para
causarem um sofrimento emocional ou prejuízo
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Questão 07
De acordo com os subtipos de Esquizofrenia,
analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta a(s) correta(s).
I.

A característica essencial da Esquizofrenia
tipo Paranóide é a presença de delírios ou
alucinações auditivas proeminentes no
contexto de uma relativa preservação do
funcionamento cognitivo e do afeto.

II.

A característica essencial do tipo Residual é
uma acentuada perturbação psicomotora, que
pode envolver imobilidade motora, atividade
motora excessiva, extremo negativismo,
mutismo com delírios e alucinações.

III.

O curso do Tipo Residual pode ser limitado,
representando uma transição entre um
episódio pleno e uma remissão completa.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O tipo desorganizado,
chamado de hebefrênico.

historicamente

Questão 10
A respeito das características essenciais da Bulimia
Nervosa, assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
Um episódio bulímico é definido pela ingestão, em um
período limitado de tempo, de uma quantidade de
alimento definitivamente maior do que a maioria dos
indivíduos consumiria sob circunstâncias similares.
(B)
O distúrbio não ocorre exclusivamente durante
episódios de Anorexia Nervosa.
(C)
A crise bulímica e os comportamentos compensatórios
inadequados ocorrem, em média, pelo menos duas
vezes por semana, por 3 meses.
(D)
Um episódio bulímico é acompanhado de hiperfagia,
sentimentos de autocontrole e métodos compensatórios
adequados para evitar ganho de peso.
(E)
Os indivíduos com Bulimia Nervosa apresentam uma
frequência maior de sintomas depressivos ou
Transtornos do Humor.
Questão 11
Relacione as colunas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.

é

Apenas I.
Apenas I, III e IV.
Apenas I e IV.
Apenas I, II e III.
I, II, III e IV.

1.
2.
3.
4.

Doença de Parkinson.
Doença de Huntington.
Demência Devida a Traumatismo Craniano.
Demência do tipo Alzheimer.

A.

Nesta demência o grau e o tipo de
comprometimento cognitivo ou perturbação
comportamental, dependem da localização e
extensão de lesão cerebral, quando ocorre no
contexto de uma lesão isolada, geralmente
não é progressiva.
É gradual e envolve um declínio cognitivo
contínuo.
Condição neurológica de evolução lenta e
progressiva,
caracterizada
por
tremor,
rigidez, bradicinesia e instabilidade postural.
Doença
degenerativa
hereditária
e
progressiva
da
cognição,
emoção
e
movimentos, afeta homens e mulheres
igualmente e é transmitida por um gene
autossômico dominante único no braço curto
do cromossomo 4.

Questão 08
Preencha as lacunas abaixo e, em seguida, assinale
a alternativa correta.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O comportamento de lactentes de 6 a 18 meses,
colocados em ambiente _________, após uma brutal
separação da mãe: nota-se inicialmente um período
de choramingos, depois um estado de __________ e
de indiferença, ao mesmo tempo em que surgem
uma
regressão
do
desenvolvimento
e/ou
numerosos sintomas __________, o conjunto leva a
um estado de abatimento próximo ao marasmo.
Spitz chama essa reação de _________.
natural / confusão / presentes / Transtorno Depressivo
Maior
desfavorável / confusão / aparentes / Síndrome
Anaclítica
desfavorável / retraimento / alternativos / Transtorno
Distímico
desfavorável / retraimento / somáticos / Depressão
Anaclítica
natural / retraimento / somáticos / Transtorno
Ciclotímico

B.
C.

D.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 12
Freud concebeu para a atividade psíquica uma
estrutura chamada aparelho psíquico, composto
pelo id, ego e superego. Nesta perspectiva, assinale
a alternativa INCORRETA.
(A)
O id é a parte original desse aparelho a partir da qual,
posteriormente desenvolvem-se as outras duas.
(B)
São funções do superego, perceber, lembrar, pensar,
planejar e decidir.
(C)
O superego representa a herança sócio-cultural do
indivíduo, enquanto o id a herança biológica.
(D)
O ego tem a função de auto-preservação, pois se
houvesse apenas a busca da gratificação imediata sem
levar em conta as consequências da total evitação do
sofrimento, o individuo sucumbiria.
(E)
As três partes da estrutura psíquica, não podem ser
consideradas isoladamente no seu desenvolvimento e
funcionamento.

Questão 09
Assinale a alternativa correta. O transtorno
caracterizado pela presença de duas ou mais
identidades ou estados de personalidade distintos,
que assumem recorrentemente o controle do
comportamento do indivíduo, acompanhada por
uma incapacidade de recordar importantes
informações pessoais e demasiadamente extensa
para ser explicada pelo esquecimento normal é
chamado de
(A)
Transtorno Dissociativo de Identidade.
(B)
Transtorno de Despersonalização,
(C)
Fuga Dissociativa.
(D)
Amnésia Dissociativa.
(E)
Transtorno da Identidade de Gênero.

CARGO: PSICÓLOGO

A3 – B1 – C2 – D4.
A1 – B2 – C4 – D3.
A3 – B4 – C1 – D2.
A2 – B4 – C3 – D1.
A4 – B3 – C1 – D2.

-4-

universal, embora apareçam com roupagens
diferentes conforme a cultura.

Questão 13
Considerando a Hipótese topográfica, o aparelho
psíquico está dividido em consciente, inconsciente
e pré-consciente. Em relação a estes sistemas
assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
Não há dúvidas ou incertezas no inconsciente.
(B)
A linguagem do inconsciente é simbólica e não verbal.
(C)
Nos sonhos ou nos sintomas neuróticos uma pessoa
pode lutar contra alguém que já não exista, mas que
inconscientemente continua sendo uma imagem
concreta.
(D)
O inconsciente compreende,por um lado, os impulsos
fundamentais e disposições afetivas, hereditárias e
comuns a todos os indivíduos, e que constituem seus
elementos arcaicos.
(E)
O id é inteiramente consciente, ou seja não é
inconsciente.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 17
Assinale a alternativa que NÃO representa o
processo de insight.
(A)
O insight implica verbalização e está intimamente
vinculado ao processo de simbolização.
(B)
A verbalização é inerente ao insight, porque enquanto
não houver uma representação verbal, não há processo
secundário e não se cumpre o princípio de que o insight
surge quando o que estava no sistema consciente
passa ao inconsciente.
(C)
O insight consiste em um processo de assimilação dos
objetos internos.
(D)
Trata-se da extensão do conhecimento de uma pessoa
sobre sua origem, a natureza e os mecanismos de suas
atitudes e seus comportamentos mal-adaptativos.
(E)
O insight significa apenas mudar a concepção que
tínhamos dos fatos mas também incorporar o objeto
que tornou possível a mudança.

Questão 14
A mãe superprotetora que acumula seu filho de
cuidados e benevolências, mas que o rejeita
inconscientemente, sua superproteção poderá
satisfazer os impulsos hostis inconscientes,
porque, pelos excessivos cuidados, limitará a
liberdade e o desenvolvimento da criança. Nesta
perspectiva, qual Mecanismo de Defesa caracteriza
este exemplo?
(A)
Formação Reativa.
(B)
Deslocamento.
(C)
Compensação.
(D)
Introjeção.
(E)
Projeção.

Questão 18
O fenômeno que se refere aos aspectos do
comportamento, pensamentos e atitudes de uma
pessoa que são encarados pelo self como
repugnantes ou inconscientes com a personalidade
total denomina-se
(A)
Egodistônico.
(B)
Estado confusional agudo.
(C)
Egossintônico.
(D)
Egoterapia.
(E)
Erotomania.

Questão 15
De acordo com as características do Mecanismo de
Defesa de Sublimação, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
Sublimação é o processo pelo qual um impulso é
modificado de forma a ser expresso de conformidade
com as demandas do meio.
(B)
O ego na Sublimação,ajuda o id a obter expressão
externa, não ocorrendo quando usa outros mecanismos
de defesa.
(C)
Consiste na expulsão da consciência, de conteúdos do
ego, que não podem ser conservados dentro dos limites
do pré-consciente sem serem uma ameaça para a
integridade daquele.
(D)
Na sublimação não existe a repressão.
(E)
No processo da Sublimação o impulso é desviado para
canais socialmente aceitos.

Questão 19
O Mecanismo de defesa em que os objetos externos
amados ou odiados são simbolicamente absorvidos
no interior da pessoa chama-se
(A)
Introspecção.
(B)
Projeção.
(C)
Introversão.
(D)
Reverberação.
(E)
Introjeção.
Questão 20
As relações que extrapolam as estruturas
arquitetônicas e se instalam nas práticas e nas
ações
cotidianas,
sendo
assimiladas
e
incorporadas pelos indivíduos, nos seus desejos e
singularidades, reproduzindo a discriminação e a
marginalização, para o Movimento Nacional de Luta
Antimanicomial denomina-se
(A)
Cultura Territorial.
(B)
Cultura Terapêutica.
(C)
Cultura Manicomial.
(D)
Cultura Antimanicomial Severa.
(E)
Cultura Previdenciária.

Questão 16
Em relação ao complexo de Édipo, analise as
assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s)
correta(s).
I.

As relações objetais ligadas ao complexo de
Édipo são da maior importância no
desenvolvimento da personalidade.

II.

A forma mais simples do complexo de Édipo
consiste no amor do menino pelo pai e no
ódio pela mãe.

III.

O conflito sexual da fase fálica está ligado ao
fenômeno conhecido como complexo de
Édipo.

IV.

A existência de desejos incestuosos na
infância e os conflitos que originam é

CARGO: PSICÓLOGO

Apenas I.
Apenas II e IV.
Apenas I e III.
Apenas I, III e IV.
I, II, III e IV.
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Questão 21
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta a(s) correta(s). Em relação ao Programa de
Apoio à Desospitalização-PAD, recomendado na 2ª
Conferência Nacional de Saúde Mental.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

Propõe uma medida reabilitadora e seria
gerenciado pelas Secretarias Municipais de
Assistência Social.

II.

Pretendia voltar-se para a população “cativa”,
moradora dos hospitais psiquiátricos com
mais de cinco anos de hospitalização, mas
sem necessidade de tratamento em regime de
internação integral e sem vínculos familiares.

III.

Previa o financiamento do programa por meio
do remanejamento de verbas do pagamento
de internação deste mesmo segmento.

IV.

Tinha o objetivo de organizar e manter uma
infra-estrutura de cuidados assistenciais, que
permita o retorno do paciente ao convívio
Social.

Questão 24
Em relação aos Princípios Fundamentais do Código
de Ética Profissional do Psicólogo, analise as
assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s)
correta(s)

Apenas I.
Apenas I e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 22
De acordo com a relação da família com o Portador
de Transtorno Mental e diante do Modelo
Assistencial Hospitalocêntrico e a Psiquiatria,
assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
Neste contexto, a relação da família com o portador de
Transtorno Mental é medializada pelo sistema asilar e
pelos trabalhos em Saúde.
(B)
Neste Período o portador de Transtorno Mental e seu
cuidado
tornam-se
uma
questão
médica
e
organizacional.
(C)
A família é excluída da abordagem ficando restrita a um
papel periférico de informante e visitadora.
(D)
A família não é excluída da abordagem e participa
ativamente nos produtos da ação médica.
(E)
O portador de transtorno Mental é incluído em uma
pedagogia organizacional que se propõe a restituir-lhe
a razão pelo isolamento terapêutico.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O Psicólogo atuará com responsabilidade
social, analisando crítico e historicamente a
realidade político econômica, social e
cultural.

II.

O Psicólogo baseará 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 Declaração Universal dos Direitos
Humanos, além de induzir as convicções
políticas, filosóficas, morais, ideológicas
religiosas e de orientação sexual.

III.

O Psicólogo trabalhará visando promover a
saúde e a qualidade de vida das pessoas e
das coletividades e contribuirá para a
eliminação
de
quaisquer
formas
de
negligência,
discriminação,
exploração,
violência, crueldade e opressão.

IV.

O Psicólogo zelará para que o exercício
profissional seja efetuado com dignidade,
rejeitando situações em que a Psicologia
esteja sendo aviltada.

Apenas I.
Apenas II e III.
Apenas I, II e III,
Apenas I, III e IV.
I, II, III e IV.

Questão 25
De acordo com o artigo 12 do Código de Ética do
Psicólogo, assinale a alternativa correta. Nos
documentos que embasam as atividades em equipe
multiprofissional o psicólogo
(A)
registrará todas as informações necessárias para o
cumprimento dos objetivos do trabalho sem o caráter
confidencial das comunicações.
(B)
poderá registrar todas as informações necessárias para
o cumprimento dos objetivos do trabalho sendo
conivente com erros e faltas da equipe.
(C)
registrará apenas as informações necessárias para o
cumprimento dos objetivos do trabalho.
(D)
registrará informações necessárias para o cumprimento
dos objetivos do trabalho, induzindo as pessoas a
recorrer a seus serviços.
(E)
registrará todas as informações que forem necessárias
para a tomada de decisões que afetem a equipe
multiprofissional.

Questão 23
De acordo com as Funções e modalidades de
atendimento dos Centros de Atenção Psicossocial
(CAPS), como dispositivos da Reforma Psiquiátrica,
assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
CAPSad, atende usuários de álcool e outras drogas
cujo uso é secundário ao transtorno Mental Clínico.
(B)
O CAPS II, destina-se para a população entre 20.000 e
70.000 habitantes.
(C)
O CAPSi atende crianças e adolescentes até 17 anos
de idade.
(D)
O CAPS III destina-se para municípios com populações
acima de 200.000.
(E)
O CAPS III funciona 24 horas incluindo feriados e fins
de semana.
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Questão 28
Assinale a alternativa INCORRETA. Entende-se por
saúde do trabalhador a promoção e proteção da
saúde dos trabalhadores, assim como visa à
recuperação e reabilitação da saúde dos
trabalhadores submetidos aos riscos e agravos
advindos das condições de trabalho, abrangendo
(A)
assistência ao trabalhador vítima de acidentes de
trabalho ou portador de doença profissional e do
trabalho.
(B)
a inexistência de garantia ao sindicato dos
trabalhadores de requerer ao órgão competente a
interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo
ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco
iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.
(C)
a participação, no âmbito de competência do Sistema
Único de Saúde (SUS), em estudos, pesquisas,
avaliação e controle dos riscos e agravos potenciais à
saúde existentes no processo de trabalho.
(D)
participação, no âmbito de competência do Sistema
Único de Saúde (SUS), da normatização, fiscalização e
controle das condições de produção, extração,
armazenamento, transporte, distribuição e manuseio de
substâncias, de produtos, de máquinas e de
equipamentos que apresentam riscos à saúde do
trabalhador.
(E)
avaliação do impacto que as tecnologias provocam à
saúde.

POLÍTICAS DE SAÚDE
Questão 26
Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em
seguida, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta. São objetivos do Sistema Único
de Saúde SUS
( )
( )
( )

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a identificação dos fatores condicionantes e
determinantes da saúde.
a divulgação dos fatores condicionantes e
determinantes da saúde.
a formulação de política de saúde destinada a
promover, nos campos econômico e social, a
redução de riscos de doenças e de outros
agravos.
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.

V – F – V – F.
V – V – V – F.
F – F – F – V.
V – V – V – V.
F – F – F – F.

Questão 29
Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) e, em
seguida, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.

Questão 27
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. Estão incluídas no campo de
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS):

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

a formulação da política de medicamentos,
equipamentos, imunobiológicos e outros
insumos de interesse para a saúde e a
participação na sua produção.

II.

o controle e a fiscalização de serviços,
produtos e substâncias de interesse para a
saúde.

III.

a fiscalização e a inspeção de alimentos,
água e bebidas para consumo humano.

IV.

a participação no controle e na fiscalização
da produção, transporte, guarda e utilização
de substâncias e produtos psicoativos,
tóxicos e radioativos.

( )

( )

( )

( )

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Quando as suas disponibilidades forem
insuficientes para garantir a cobertura
assistencial à população de uma determinada
área, o Sistema Único de Saúde (SUS) não
poderá recorrer aos serviços ofertados pela
iniciativa privada.
A participação complementar dos serviços
privados será formalizada mediante contrato
ou convênio, observadas, a respeito, as
normas de direito público.
As entidades filantrópicas e as sem fins
lucrativos estão impedidas de participar do
Sistema Único de Saúde (SUS).
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.

V – F – V – F.
F – V – F – F.
F – F – F – V.
V – V – V – V.
F – F – F – F.

Questão 30
Os recursos financeiros do Sistema Único de Saúde
(SUS) serão depositados em conta especial, em
cada esfera de sua atuação, e movimentados sob
fiscalização dos respectivos:
(A)
Fundos de Saúde.
(B)
Conferências de Saúde.
(C)
Conselhos de Saúde
(D)
Planos de Saúde.
(E)
Conselhos Nacionais de Secretários de Saúde.
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Questão 31
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. Os recursos do Fundo
Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como
I.

despesas de custeio e de capital do
Ministério da Saúde, seus órgãos e
entidades, da administração direta e indireta.

II.

investimentos previstos em lei orçamentária,
de iniciativa do Poder Legislativo e
aprovados pelo Congresso Nacional.

III.

investimentos previstos no Plano Quinquenal
do Ministério da Saúde.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 34
Assinale a alternativa correta. O Instrumento de
cidadania com informações relevantes sobre a
saúde da pessoa idosa, possibilitando um melhor
acompanhamento por parte dos profissionais de
saúde, denomina-se:
(A)
Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa.
(B)
Manual de Atenção Básica e Saúde para a Pessoa
Idosa.
(C)
Programa de Educação Permanente à Distância ao
idoso.
(D)
Assistência Farmacêutica ao idoso.
(E)
Atenção Diferenciada na Internação.
Questão 35
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. De acordo com a Portaria n°
648/2006 do Ministério da Saúde, compete às
Secretarias Municipais de Saúde e ao Distrito
Federal

cobertura das ações e serviços de saúde a
serem implementados pelos Municípios,
Estados e Distrito Federal.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 32
Assinale a alternativa correta. Os Municípios para a
execução de ações e serviços de saúde, poderão
estabelecer entre si, para o fim de manejar as
parcelas de recursos previstos em lei,
(A)
contrato privado.
(B)
termo de cooperação.
(C)
consórcios.
(D)
convênios.
(E)
acordos.
Questão 33
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. De acordo com a Portaria n°
399/2006 do Ministério da Saúde, o trabalho na área
da saúde do idoso deve seguir as seguintes
diretrizes:
I.
II.
III.
IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Promoção do envelhecimento ativo e
saudável.
Atenção não integral à saúde da pessoa
idosa.
Estímulo às ações intersetoriais, visando à
integralidade da atenção.
A vedação da implantação de serviços de
atenção domiciliar.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

garantir
infra-estrutura
necessária
ao
funcionamento das Unidades Básicas de
Saúde, dotando-as de recursos materiais,
equipamentos e insumos suficientes para o
conjunto de ações propostas.

II.

selecionar, contratar e remunerar os
profissionais que compõem as equipes
multiprofissionais
de
Atenção
Básica,
inclusive os da Saúde da Família, em
conformidade com a legislação vigente.

III.

programar as ações da Atenção Básica a
partir de sua base territorial, utilizando
instrumento de programação nacional ou
correspondente local.

IV.

alimentar as bases de dados nacionais com
os dados produzidos pelo sistema de saúde
municipal, mantendo atualizado o cadastro de
profissionais,
de
serviços
e
de
estabelecimentos ambulatoriais, públicos e
privados, sob sua gestão.

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 36
Assinale
a
alternativa
INCORRETA.
A
responsabilidade do Ministério da Saúde sobre a
política de alta complexidade/custo se traduz nas
seguintes atribuições:
(A)
definição de normas nacionais.
(B)
controle do cadastro estadual de prestadores de
serviços.
(C)
vistoria de serviços, quando lhe couber, de acordo com
as normas de cadastramento estabelecidas pelo próprio
Ministério da Saúde.
(D)
definição de incorporação dos procedimentos a serem
ofertados à população pelo SUS.
(E)
definição do elenco de procedimentos de alta
complexidade.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas I e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.
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Questão 37
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. Com a implementação da
Política Nacional de Humanização (PNH), espera-se
alcançar os seguintes resultados e direções
I.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

serão reduzidas as filas e o tempo de espera,
com ampliação do acesso e atendimento
acolhedor e resolutivo, baseados em critérios
de risco.

II.

Todo usuário do SUS saberá quem são os
profissionais que cuidam de sua saúde e a
rede de serviços se responsabilizará por sua
referência territorial e atenção integral.

III.

As unidades de saúde garantirão os direitos
dos usuários, orientando-se pelas conquistas
já asseguradas em lei e ampliando os
mecanismos de sua participação ativa, e de
sua rede sócio-familiar, nas propostas de
intervenção, acompanhamento e cuidados
em geral.

IV.

Questão 39
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. As ações e serviços públicos
de saúde integram uma rede regionalizada e
hierarquizada e constituem um sistema único,
organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Não serão implementadas atividades de
valorização e cuidado aos trabalhadores da
saúde.

Questão 38
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. De acordo com a Política
Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no
SUS, as atribuições e responsabilidades dos
Gestores Municipais são

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

desenvolver ações educativas que possam
interferir no processo saúde-doença da
população e na melhoria da qualidade de
vida.

II.

apoiar a realização de pesquisa na área de
gestão estratégica e participativa.

III.

assumir responsabilidade pela coordenação
e execução das atividades de educação e
comunicação, no âmbito local.

IV.

promover
ações
de
informação
conhecimento acerca do SUS, junto
população em geral.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

e
à

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.
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descentralização, com direção única em cada
esfera de governo.

II.

direção única centralizada.

III.

atendimento integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais.

IV.

participação da comunidade.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 40
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
apresenta as corretas. Ao sistema único de saúde
compete, além de outras atribuições, nos termos da
lei

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

I.

I.
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I.

incrementar em sua área de atuação o
desenvolvimento científico e tecnológico.

II.

fiscalizar
e
inspecionar
alimentos,
compreendido o controle de seu teor
nutricional, bem como bebidas e águas para
consumo humano.

III.

participar do controle e fiscalização da
produção, transporte, guarda e utilização de
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e
radioativos.

IV.

colaborar na proteção do meio ambiente, nele
compreendido o do trabalho.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 41
Assinale a alternativa cuja expressão destacada
NÃO faz referência a outra expressão mencionada
anteriormente no texto.
(A)
“Mesmo sem o apoio do governo, a associação de
homeopatia vai continuar incentivando esse tipo de
tratamento...”
(B)
“O deputado Phil Willis, presidente da comissão de
ciência e tecnologia, afirma que nenhum estudo
comprovou que as pílulas homeopáticas têm poder
medicinal.”
(C)
“A quantia pode ser considerada irrisória dentro de um
orçamento de R$ 300 bilhões destinados à área da
saúde...”
(D)
“A comissão concluiu que as explicações científicas
para a homeopatia não são convincentes e
recomendou
que
o
governo
britânico
pare
imediatamente de oferecer esse tipo de remédio no
serviço público de saúde.”
(E)
“O relatório da comissão de ciência e tecnologia do
parlamento britânico afirma que os remédios
homeopáticos são tão eficazes quanto placebo...”

PORTUGUÊS
Comissão do Parlamento britânico diz que remédio
homeopático não funciona.
Homeopatia custa aos cofres públicos da GrãBretanha R$ 500 mil por ano.
Terapia, considerada sem eficácia, foi criada por
médico alemão no séc. 18.
O Parlamento da Grã-Bretanha anunciou nesta
segunda-feira (22) o resultado da análise de eficácia
de remédios homeopáticos.
O relatório da comissão de ciência e tecnologia do
parlamento britânico afirma que os remédios
homeopáticos são tão eficazes quanto placebo substância sem ação, geralmente receitada por alguns
médicos apenas para criar efeito psicológico nos
pacientes.
A comissão concluiu que as explicações científicas
para a homeopatia não são convincentes e
recomendou
que
o
governo
britânico
pare
imediatamente de oferecer esse tipo de remédio no
serviço público de saúde.
A homeopatia custa aos cofres públicos da GrãBretanha o equivalente a R$ 500 mil por ano. A quantia
pode ser considerada irrisória dentro de um orçamento
de R$ 300 bilhões destinados à área da saúde, mas os
parlamentares afirmam que não é o dinheiro que está
em jogo. O que eles querem é evitar que os doentes
busquem a cura com medicamentos sem eficácia
comprovada.
O deputado Phil Willis, presidente da comissão de
ciência e tecnologia, afirma que nenhum estudo
comprovou que as pílulas homeopáticas têm poder
medicinal. Segundo ele, a homeopatia nem deve mais
ser licenciada pelo departamento do governo que
regula a fabricação de remédios. O deputado afirma
que os remédios homeopáticos não passam de pílulas
de açúcar.
A homeopatia, que foi criada por um médico alemão,
no século 18, é a chamada medicina natural e,
segundo os médicos homeopatas, não tem
contraindicação. A homeopatia se propõe a curar com
substâncias que normalmente provocam efeitos
semelhantes aos das doenças. Por exemplo, o remédio
homeopático para insônia contém uma substância
extraída do café para ajudar o paciente a dormir.
A doutora Charlote Mendes da Costa, da Associação
Britânica de Homeopatia, não entende por que a
comissão parlamentar não aceitou como evidência de
eficácia dos produtos homeopáticos um estudo
científico feito com 6.500 pessoas com diversas
doenças. Segundo Charlote, elas se trataram apenas
com remédios naturais, e mais de 60% dos pacientes
ficaram curados.
A associação afirma que a homeopatia representa
economia para o Ministério da Saúde porque custa
menos de um décimo do preço de remédios industriais.
Mesmo sem o apoio do governo, a associação de
homeopatia vai continuar incentivando esse tipo de
tratamento.

Questão 42
Assinale a alternativa que NÃO apresenta a função
sintática correta da expressão destacada.
(A)
“...curar com substâncias que normalmente provocam
efeitos semelhantes aos das doenças.” (objeto indireto)
(B)
“...a associação de homeopatia vai continuar
incentivando esse tipo de tratamento.” (sujeito)
(C)
“Mesmo sem o apoio do governo, a associação de
homeopatia vai continuar incentivando...” (adjunto
adverbial)
(D)
“Segundo ele, a homeopatia nem deve mais ser
licenciada pelo departamento do governo...” (adjunto
adverbial)
(E)
“O deputado Phil Willis, presidente da comissão de
ciência e tecnologia, afirma que...” (aposto)
Questão 43
“O relatório da comissão de ciência e tecnologia do
parlamento britânico afirma que os remédios
homeopáticos são tão eficazes quanto placebo substância sem ação, geralmente receitada por
alguns médicos apenas para criar efeito
psicológico nos pacientes.”

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 44
Assinale a alternativa que apresenta uma palavra
que teve sua grafia afetada com a nova ortografia.
(A)
Têm
(B)
Contraindicação
(C)
Homeopatia
(D)
Contém
(E)
Grã-Bretanha

Texto adaptado de
<http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL1500961-5603,00COMISSAO+DO+PARLAMENTO+BRITANICO+DIZ+QUE+REME
DIO+HOMEOPATICO+NAO+FUNCIONA.html>. Acesso em 23 fev
2010.
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A relação lógico-semântica estabelecida pelas
expressões destacadas é a de
concessão.
consecução.
comparação.
proporção.
finalidade.
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Questão 45
Em todas as alternativas abaixo o elemento
destacado é conjunção integrante, EXCETO
(A)
“O que eles querem é evitar que os doentes busquem a
cura com medicamentos sem eficácia comprovada.”
(B)
“A comissão concluiu que as explicações científicas
para a homeopatia não são convincentes...”
(C)
“Comissão do Parlamento britânico diz que remédio
homeopático não funciona.”
(D)
“A homeopatia se propõe a curar com substâncias que
normalmente provocam efeitos...”
(E)
“A associação afirma que a homeopatia representa
economia para o Ministério da Saúde...”

(D)

(E)

CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 48
O fotógrafo e etnógrafo Pierre Verger (1902-1996)
escolheu a Bahia para ser a sua pátria e dedicou a
maior parte de sua vida aos estudos da cultura
africana na Bahia. Em relação à vida e obra de
Pierre Verger, assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
As fotos de Pierre Verger, hoje obras de arte,
expressam as cores vibrantes da Bahia.
(B)
Pierre Edouard Leopold Verger, ou simplesmente Pierre
Verger, nasceu na França.
(C)
Pierre Verger foi admitido como babalawo e batizado
com o nome de “Fatumbi”.
(D)
Pierre Verger foi reconhecido pela Universidade de
Sorbone recebendo o grau de doutor.
(E)
As fotografias de Pierre Verger foram exploradas pela
pintura do artista baiano Karybé.

Questão 46
Em relação aos blocos econômico, assinale a
alternativa correta. Seguindo uma tendência
mundial de formação de blocos, em 1993, o Brasil,
a Argentina, o Paraguai e o Uruguai estruturaram O
MERCOSUL enquanto que os Estados Unidos da
América, o México e o Canadá estabeleceram o
NAFTA.
(A)
Tanto o MERCOSUL quanto o NAFTA, são contrários
ao neoliberalismo porque propõem economias
nacionais e proteção aos pequenos agricultores e micro
e pequenas empresas.
(B)
A formação desses grupos, apesar das contradições,
significou um grande avanço porque deram inicio à
defesa de um comércio mais intenso entre os países de
todo o continente.
(C)
A formação do MERCOSUL foi prejudicial para as
relações diplomáticas entre Brasil e Paraguai,
impedindo que mantivessem a parceria da Usina
Hidrelétrica de Itaipu por questões políticas.
(D)
O MERCOSUL, até 28 de fevereiro de 2010, está
consolidado de forma que não aceita mais a entrada de
outros países, sendo que sua formação atual é: Brasil,
Argentina, Paraguai, Uruguai, e Venezuela.
(E)
Os presidentes dos países da América Latina e do
Caribe aprovaram, em 23 de fevereiro de 2010, a
criação de um novo bloco econômico que incluirá todos
os países do Continente Americano.

Questão 49
Uma das teorias para a chegada do homem ao
Continente Americano é aquela do Estreito de
Bering. Segundo a teoria, o homem teria cruzado de
barco o Oceano Pacífico junto às geleiras que se
formavam na região, há cerca de 15.000 anos, e se
espalhado pelo continente. Assinale a alternativa
correta.
(A)
Arqueólogos são pessoas aventureiras que viajam em
busca de arcas de tesouro guardadas por sociedades
extintas e acabam encontrando vestígios de vida.
(B)
Achados arqueológicos realizados por brasileiros
modificaram a versão da história oficial, pois foi
encontrada, no nordeste brasileiro, a múmia conhecida
como Quéops.
(C)
As peças encontradas em sítios arqueológicos são
retiradas e vendidas como souvenirs, com apoio da
Sociedade Brasileira de Arqueologia.
(D)
A História indígena foi negligenciada e prejudicada pela
influência da Arqueologia que preferiu estudar
sociedades anteriores aos indígenas do Continente
Americano.
(E)
Os pesquisadores desse assunto são os arqueólogos
que estudam as pedras (material lítico), os fragmentos
de cerâmica, as pinturas e gravações feitas nas
paredes das grutas, dos abrigos, das lajes.

Questão 47
Quanto a sustentabilidade, assinale a alternativa
INCORRETA. Nunca antes se ouviu falar tanto
nessa
palavra
quanto
nos
dias
atuais:
“Sustentabilidade”.
Segundo
a
Wikipédia:
“sustentabilidade é um conceito sistêmico;
relacionado com a continuidade dos aspectos
econômicos, sociais, culturais e ambientais da
sociedade humana”.
(A)
Na prática, o conceito de sustentabilidade representa
promover a exploração de áreas ou o uso de recursos
planetários (naturais ou não) de forma a prejudicar o
menos possível o equilíbrio do meio ambiente e as
comunidades humanas e toda a biosfera que dele
dependem para existir.
(B)
Mesmo nas atividades humanas altamente impactantes
no meio ambiente como a mineração; a extração
vegetal, a agricultura em larga escala; a fabricação de
papel e celulose e todas as outras; a aplicação de
práticas sustentáveis demonstrou-se economicamente
viável.
(C)
As ideias de projetos empresariais que atendem aos
parâmetros de sustentabilidade começaram a
multiplicar-se e a espalhar-se por vários lugares antes
degradados, colocando um fim nos acidentes
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ambientais tanto no Brasil quanto nos países europeus
e nos EUA.
Muitas comunidades que antes viviam sofrendo com
doenças de todo tipo; provocadas por indústrias
poluidoras instaladas em suas vizinhanças viram sua
qualidade de vida ser gradativamente recuperada e
melhorada ao longo do desenvolvimento desses
projetos sustentáveis.
Áreas que antes eram consideradas meramente
extrativistas e que estavam condenadas ao extermínio
por práticas predatórias, hoje têm uma grande chance
de se recuperarem após a adoção de projetos de
exploração
com
fundamentos
sólidos
na
sustentabilidade.
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Questão 50
Assinale a alternativa INCORRETA. Recentemente o
mundo tem assistido às notícias sobre um
gigantesco iceberg que se desprendeu da Antártida.
Segundo os cientistas, mesmo considerando que o
impacto só se manifestará em décadas, o seu
deslocamento pode alterar as correntes oceânicas
em todo o mundo.
(A)
O bloco de gelo se desprendeu da geleira Mertz,
localizada na Antártida oriental e avança sobre o
Oceano Antártico.
(B)
A mudança climática provocada pela ação do homem
contribui para o colapso das geleiras na Antártida.
(C)
As marés e correntes oceânicas são ciclos naturais
também responsáveis pelo colapso das geleiras na
Antártida.
(D)
A terra é protegida por uma calota composta por água e
gelo, denominada Pólo Norte geográfico, no Continente
Ártico.
(E)
A terra é protegida por uma calota composta por água e
gelo, denominada Pólo Sul geográfico, no Continente
Antártico.
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