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CARGO: PSICÓLOGO 

 
LÍNGUA PORTUGUESA 

 

3 maiores desafios da saúde pública no Brasil 
 

Criado pela Constituição Federal (CF) de 1988, o Sistema Único de Saúde (SUS) é reconhecido internacionalmente, 
mas enfrenta uma série de obstáculos que precisam ser vencidos nos próximos anos para que continue existindo. 

Apesar das dificuldades para obter os recursos necessários, o Ministério da Saúde vê no SUS áreas de referência 
mundial: apenas em 2017, foram realizados 3,9 bilhões de atendimentos na rede credenciada. 

O SUS está entre os maiores sistemas do mundo com o melhor orçamento da Esplanada dos Ministérios; em 2017, 
de acordo com a EBC, foram destinados R$ 130,2 bilhões para o setor. Para enfrentar os desafios que virão é preciso 
entender a complexa gama de elementos que compõem a sociedade brasileira e sua realidade, entendendo de que forma 
é possível resolver problemas como falta de saneamento básico e educação precária, que influenciam diretamente nos 
gastos públicos com a saúde. 

Exemplo disso é a sobrecarga de internações no SUS, que, segundo dados do Ministério da Saúde, geram ao governo 
o custo de R$ 129 milhões. Um estudo realizado pela Agência Brasil em Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, 
revelou que os investimentos públicos ao longo de 15 anos em distribuição, tratamento e coleta de água e esgoto estão 
diretamente relacionados à redução de internações por infecções gastrointestinais na rede hospitalar pública. O estudo 
expôs que, em 2013, foram mais de 340 mil internações em todo o país. De acordo com o Instituto Trata Brasil, se 100% 
da população tivesse acesso à coleta de esgoto, haveria redução, em termos absolutos, de cerca de 21% ao ano nos 
tratamentos. 

A educação é outro elemento fundamental no debate acerca da saúde pública. Com ela, é possível a construção de 
conhecimentos relacionados a autocuidado, higiene e prevenção de inúmeras doenças. Exemplo prático de como essa 
relação se dá pode ser observado na obra Urupês, de Monteiro Lobato, em que o personagem Jeca Tatu é retratado como 
um trabalhador rural do Vale do Paraíba (SP), um caboclo que sofria de “amarelão”, doença causada por vermes, cuja 
presença no organismo causa anemia, fraqueza e cor amarelada na pele, denunciando as precárias condições de vida da 
população. 

A CF determina que ao menos 18% da Receita Líquida de Impostos (RLI) do governo federal sejam destinados à 
educação. Na saúde, o mínimo estipulado é de 15%. Com a implementação da PEC 55, o valor atribuído a esses setores 
cairá de acordo com a proporção das receitas de impostos e em relação ao Produto Interno Bruto (PIB). Portanto, os 
desafios para atingir uma saúde pública de qualidade passam pelo cumprimento da CF, pelo desenvolvido do acesso ao 
saneamento básico e, sobretudo, pela educação pública. 
(EBC. Senado Federal, Câmara Legislativa. Disponível em: https://summitsaude.estadao.com.br/desafios-no-brasil/maiores-desafios-da-saude-

publica-no-brasil/. Publicado em: 07/11/2019.) 

 

01 
“O estudo expôs que, em 2013, foram mais de 340 mil internações em todo país. De acordo com o Instituto Trata Brasil, 
se 100% da população tivesse acesso à coleta de esgoto, haveria redução, em termos absolutos, de cerca de 21% ao 
ano nos tratamentos.” (4º§) As expressões destacadas nesse trecho têm, respectivamente, sentido de:  
A) Adição e finalidade.                                                                                                 
B) Comparação e oposição.  
C) Conformidade e condição. 
D) Concessão e consequência. 
 
02 
O estudo desenvolvido pela Agência Brasil foi apresentado como justificativa para:  
A) A necessidade de saneamento básico como forma de prevenção de doenças.                                                                                                 
B) O SUS ser considerado um dos melhores sistemas de saúde pública do mundo. 
C) Os três principais problemas tratados no texto para que a população brasileira tenha boas condições de saúde.  
D) A importância de uma educação de qualidade, que contemple aspectos como autocuidado, higiene e prevenção de 

doenças.  
 
03 
O verbo ou a locução verbal destacada deve sua flexão à expressão assinalada em:  
A) “Exemplo disso é a sobrecarga de internações no SUS, [...]” 
B) “[…] o Ministério da Saúde vê no SUS áreas de referencia mundial: […]”                                                                                                
C) “[…] de acordo com a EBC, foram destinados R$ 130,2 bilhões para o setor.”    
D) “A educação é outro elemento fundamental no debate acerca da saúde pública.” 
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04 
A palavra destacada NÃO é um pronome relativo em:  
A) “[…] mas enfrenta uma série de obstáculos que precisam ser vencidos nos próximos anos […]”.                                                                                               
B) “[…] é preciso entender a complexa gama de elementos que compõem a sociedade brasileira e sua realidade, […]”. 
C) “A CF determina que ao menos 18% da Receita Líquida de Impostos (RLI) do governo federal sejam destinados à 

educação.” 
D) “Exemplo prático de como essa relação se dá pode ser observado na obra Urupês, de Monteiro Lobato, em que o 

personagem Jeca Tatu é retratado como um trabalhador rural do Vale do Paraíba (SP), [...]”.  
 

05 
A substituição da expressão destacada pelo pronome correspondente NÃO foi realizada corretamente em: 
A) “enfrentar os desafios” = enfrentá-los 
B) “obter os recursos necessários” = obtê-los                                                                                              
C) “atingir uma saúde pública de qualidade” = atingi-la  
D) “denunciado as precárias condições de vida da população” = denunciando-lhes 
 

06 
Considerando o título do texto, analise as afirmativas a seguir. 
I.  O título antecipa o tipo de abordagem que o tema tratado receberá no desenvolvimento do texto.  
II.  Há uma relação de sinonímia entre as palavras “desafios” (presente no título do texto) e “obstáculos” (presente no 

primeiro parágrafo do texto). Essa relação garante a progressão textual.  
III. O título está estruturado sob a forma de uma frase declarativa afirmativa. Caso ele estivesse estruturado sob a forma 

de uma frase interrogativa, uma redação possível seria: “Quais são os 3 maiores desafios da saúde pública no Brasil?”  
Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas.  
D) II e III, apenas.  
 

07 
“Apesar das dificuldades para obter os recursos necessários, [...]”. Sobre esse trecho do texto, pode-se afirmar que:  
A) A palavra “apesar”, de natureza adverbial, é usada para sinalizar uma comparação. 
B) Sinaliza a introdução de um fato contrário ao da informação apresentada no parágrafo anterior.  
C) Funciona como um elo com o parágrafo anterior, mas introduz um fato contrário à informação que é dada em seguida.  
D) A informação trazida pelo trecho complementa o dado subsequente, o que, do ponto de vista semântico, caracteriza 

uma relação de adição.  
 

08 
A ideia defendida nesse texto está em:  
A) “O SUS está entre os maiores sistemas do mundo com o melhor orçamento da Esplanada dos Ministérios.”  
B) “Criado pela Constituição Federal (CF) de 1988, o Sistema Único de Saúde (SUS) é reconhecido internacionalmente.”                                                                                               
C) “Para enfrentar os desafios que virão é preciso entender a complexa gama de elementos que compõem a sociedade 

brasileira e sua realidade, entendendo de que forma é possível resolver problemas como falta de saneamento básico e 
educação precária, que influenciam diretamente nos gastos públicos com a saúde.”  

D) “Um estudo realizado pela Agência Brasil em Uberaba e Uberlândia, no Triângulo Mineiro, revelou que os investimentos 
públicos ao longo de 15 anos em distribuição, tratamento e coleta de água e esgoto estão diretamente relacionados à 
redução de internações por infecções gastrointestinais na rede hospitalar pública.” 

 

09 
Em “[...] é preciso entender a complexa gama de elementos que compõem a sociedade brasileira [...]” (3º§), a palavra 
“gama” pode ser substituída, sem prejudicar o sentido do trecho, por:  
A) Série. 
B) Ruptura. 
C) Grandeza. 
D) Intensidade. 
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10 
O referente sugerido entre parênteses para a palavra destacada está correto em:                                                                                               
A) “Exemplo disso é a sobrecarga de internações no SUS, […]” (Ministério da Saúde)   
B) “Exemplo prático de como essa relação se dá pode ser observado na obra Urupês, de Monteiro Lobato [...]” (saúde 

pública) 
C) “Com ela, é possível a construção de conhecimentos relacionados a autocuidado, higiene e prevenção de inúmeras 

doenças.” (a educação) 
D) “[…] é preciso entender a complexa gama de elementos que compõem a sociedade brasileira e sua realidade, […]” 

(complexa gama de elementos) 
 

MATEMÁTICA 
 

11 
Considere que no esquema lógico a seguir falta uma figura que o completa: 
 

 
 

Assinale a alternativa que evidencia essa figura. 
 

A) 

 
  

B) 

 
  

C) 

 
  

D) 

 
 
12 
Convidada por sua professora, uma criança escreveu as seguintes palavras no quadro: 
1. Lã 
2. Chá 
3. Cinto 
4. Pronto 
Considerando que essa sequência de palavras escrita pela criança tem uma regra lógica de formação, dentre as palavras 
relacionadas, qual poderia ser a próxima palavra escrita no quadro? 
A) Limão. 
B) Moletom. 
C) Passarela. 
D) Perpendicular. 
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13 
Considere as seguintes proposições compostas: 

I. 6 + 2 = 8 ↔ √5 > 2 
II. −5 > 0 → 20 = 1 
III. π > 4 v 4 + 3 ≠ 6 
São verdadeiras as proposições compostas 
A) I, II e III. 
B) I, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 

14 
Em um grupo com 32 estudantes, o número daqueles que jogam vôlei representa o triplo do número de estudantes 
que apenas jogam basquete. Além disso, sabe-se que a metade dos estudantes desse grupo não pratica nenhum desses 
dois esportes. Nesse contexto, a porcentagem dos estudantes do grupo que jogam apenas basquete é: 
A) 12,5% 
B) 16% 
C) 18,5% 
D) 24% 
 
15 
Dizer que “Mariana não é enfermeira ou Pedro é carioca” é, do ponto de vista lógico, equivalente a dizer que:  
A) Se Mariana é enfermeira então Pedro é carioca. 
B) Se Pedro é carioca então Mariana é enfermeira. 
C) Se Mariana não é enfermeira então Pedro é carioca. 
D) Se Mariana não é enfermeira então Pedro não é carioca. 
 

16 
Os estudantes de uma turma do ensino médio foram questionados sobre qual a área de atuação do curso que preten-
dem fazer na faculdade. Observou-se que um terço do total dos estudantes pretende fazer um curso da área de exatas 
e a quarta parte do total de estudantes pretende fazer um curso da área de humanas. Além disso, os cursos da área de 
biológicas foram escolhidos pelos 35 estudantes restantes. Sabendo que cada estudante optou por uma única área de 
atuação, quantos estudantes pretendem fazer um curso da área de exatas?  
A) 24 
B) 28 
C) 32 
D) 36 
 

17 
A sequência de números a seguir representa a quantidade de itens produzidos, em milhares, por uma indústria em 
cada hora de operação: 
 

20, 22, 24, 12, 14, 16, 8, 10, 12, ... 
 

Considerando que essa sequência possui uma regra lógica de formação, qual a quantidade de itens, em milhares, 
produzida na décima segunda hora de operação dessa indústria? 
A) 6 
B) 8 
C) 10 
D) 12 
 
18 
Em um abrigo de animais, há apenas cachorros das raças A e B. Sobre esses animais, 80% são da raça A e 20% da raça 
B. Uma determinada doença contaminou muitos cachorros da raça A, mas nenhum da raça B. Após a erradicação da 
doença, constatou-se que 60% dos cachorros não contaminados eram da raça A. Considerando que nenhum cachorro 
morreu e que não houve novos cachorros resgatados, qual o percentual de cachorros contaminados pela doença? 
A) 30% 
B) 40% 
C) 45% 
D) 50% 
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19 
Considere a seguinte afirmação: 
 

“Hoje está chovendo e não vou sair”. 
 

A negação lógica dessa sentença é 
A) Hoje não está chovendo e vou sair. 
B) Hoje não está chovendo ou vou sair. 
C) Ou hoje está chovendo ou não vou sair. 
D) Se hoje está chovendo então não vou sair. 
 

20 
O administrador de determinada empresa pretende ofertar um curso de qualificação para seus funcionários e realizou 
uma pesquisa questionando a preferência pela realização do curso na quinta-feira e/ou sexta-feira da próxima semana. 
O resultado da pesquisa encontra-se na seguinte tabela: 
 

Disponibilidade Número de funcionários 

Apenas na quinta-feira 25 

Quinta-feira 32 

Sexta-feira 37 
 

Com base nessas informações, o número de funcionários que optou pela realização do curso apenas na sexta-feira é: 
A) 25 
B) 28 
C) 30 
D) 32 
 

INFORMÁTICA 
 

21 
Considerando o Windows Explorer, um gerenciador de arquivos e pastas onde diferentes operações podem ser 
realizadas, analise as afirmativas a seguir. 
I. Pastas podem somente ser criadas e não modificadas dentro do Windows Explorer. 
II. Shift + Del (delete) é utilizado para excluir um arquivo ou pasta permanentemente.  
III. Ctrl + Y é utilizado para desfazer uma ação anteriormente desfeita por meio do atalho Ctrl + Z. 
IV. Ctrl + D é uma forma usada para excluir um arquivo ou pasta e enviar para a lixeira. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I.  
B) I e III.  
C) I e IV.  
D) II, III e IV.  
 

22 
LibreOffice é uma suíte de aplicativos para escritórios oriundos do StarOffice 5.1. A suíte é compatível com o Microsoft 
Office, o que permite o uso do LibreOffice e do Microsoft Office em um mesmo computador com o Sistema Operacional 
Windows. Considerando o LibreOffice, analise as afirmativas a seguir. 
I. É um software livre e pode ser modificado respeitando as licenças de código aberto.                                                              
II. O Writer é similar ao Word e pode ser usado para a criação de documentos textuais. O comando Ctrl + SHIFT + I salva 

um documento e permite modificar o seu nome.    
III. Os arquivos do Windows Excel não podem ser abertos no programa Calc, enquanto os do PowerPoint podem ser 

abertos no Impress. 
IV. É uma multiplataforma, por isso pode ser usado em várias arquiteturas de hardware e múltiplos sistemas operacionais, 

como o Microsoft Windows, Mac OS X e Linux.                   
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II.  
B) I e IV.  
C) I, II e III.  
D) II, III e IV.  
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23 
O Linux é um sistema operacional baseado em Unix e de código aberto e gratuito. É disponibilizado sob a licença GPL 
(Licença Pública Geral, do inglês General Public License), para que qualquer pessoa possa estudar, utilizar, modificar e 
distribuir de acordo com termos da licença. Considerando o Linux, assinale a afirmativa correta. 
A) Prompt de comando: forma mais primitiva do usuário interagir com o Kernel por meio do Command.                                                                                          
B) Kernel: representa as camadas mais baixas da interface com o hardware, sendo responsável por gerenciar os recursos 

do sistema.     
C) Command: interpreta os comandos e é a interface entre o usuário e o sistema operacional, sendo um arquivo 

executável, encarregado de interpretar comandos, transmiti-los ao sistema e devolver resultados para o usuário. 
D) Interface Gráfica (GUI): forma mais recente de o usuário interagir com o sistema operacional. A interação é feita por 

meio de janelas, ícones, botões, menus, utilizando o mouse. O Linux possui inúmeras interfaces gráficas, genericamente 
conhecidas como ambiente K. 

 
24 
A política de recuperação de dados (backup) é uma grande aliada da segurança dos dados e pode ser um determinante 
para organizações e usuários, quando ocorrem perdas ou danificação de informações por defeito no hardware ou 
eliminação acidental. Diante do exposto, para realizar o backup é necessário adotar algumas estratégias para seu 
sucesso. É correto afirmar que: 
A) Pode ser feito somente uma vez, registrando todos os dados existentes no computador.  
B) É permitido o acesso público ao backup sem qualquer identificação por senha privada dos usuários da organização. 
C) Os backups podem ser feitos online ou em periféricos, sendo que, neste caso, deverá ser armazenado dentro da 

organização, caso ela necessite dos dados.  
D) Deve ser feito periódica e automaticamente, mantendo-os organizados e identificados e, se realizados em periféricos, 

estes devem ser armazenados fora da organização. 
 

25 
Para melhorar o nível de segurança do notebook, que possui Sistema Operacional Windows 7, podem ser adotadas 
algumas medidas; analise-as. 
I. Manter todos os plugins e navegadores atualizados. 
II. Manter o Windows como instalado originalmente. 
III. Criar um ponto de restauração do Windows. 
IV. Instalar firewalls para identificar tentativas de invasão. 
V. Instalar antimalware/antispyware e, também, screenlogger e keylogger para remoção de vírus. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e V. 
B) I e II.                                                                                
C) I, III e IV. 
D) II, III e IV. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

26 
A tuberculose é uma doença infecciosa causada por uma bactéria chamada de Mycobacterium tuberculosis, também 
conhecida como bacilo de Koch, em homenagem a Robert Koch, médico alemão que identificou tal bactéria. O Brasil é o 
16º país com maior incidência de tuberculose no mundo; porém, ao contrário do que muitas vezes é divulgado, esta 
incidência tem caído substancialmente nos últimos anos. Em 1999, a incidência era de 51 casos para cada 100.000 
habitantes. Em 2007, já havia caído para 38 por 100.000. Rio de Janeiro e Amazonas são os estados com o maior número 
de casos (incríveis 73 por 100.000). 

(Disponível em: https://www.mdsaude.com/doencas-infecciosas.) 
 

O Calendário Nacional de Vacinação da Criança preconiza qual vacina para formas graves da tuberculose (miliar e 
meníngea)? 
A) BCG. 
B) Vacina rotavírus humano G1P1. 
C) Vacina poliomielite 1 e 3 (atenuada). 
D) Vacina pneumocócica 10-valente (conjugada). 
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27 
Ao avaliar o acompanhamento do desenvolvimento da criança na “Atenção Primária” e constatar a presença de três ou mais 
alterações fenotípicas, o profissional de saúde deverá classificar esta criança como: provável atraso no desenvolvimento; 
dessa forma, deverá ter a conduta de orientar a mãe ou o cuidador a: 
A) Retornar para acompanhamento, conforme a rotina de serviço de saúde. 
B) Encaminhar a criança ao fisioterapeuta para estímulo do seu desenvolvimento.  
C) Acionar, imediatamente, a rede de atenção especializada para avaliação do desenvolvimento. 
D) Marcar consulta de retorno em trinta dias; e, em casos de sinais de alerta, retornar antes desse período. 
 

28 
HIV é a sigla em inglês do Vírus da Imunodeficiência Humana. Causador da Aids, ataca o sistema imunológico, responsável 
por defender o organismo de doenças. As células mais atingidas são os linfócitos T CD4+. E é alterando o DNA dessa célula 
que o HIV faz cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar, rompe os linfócitos em busca de outros para continuar a 
infecção. 

(Ministério da Saúde.) 
 

A Constituição Brasileira preconiza direitos e obrigações de todas as pessoas que convivem com HIV, garantindo a 
dignidade humana e o acesso à saúde pública. Em relação aos direitos fundamentais da pessoa portadora do vírus da 
Aids, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O portador do vírus será submetido ao isolamento, quarentena, ou qualquer tipo de reclusão para evitar a proliferação 

do vírus. 
(     ) Todas as pessoas têm direito de receber sangue e hemoderivados, órgãos ou tecidos que tenham sido rigorosamente 

testados para o HIV. 
(     ) Todo o portador do vírus tem direito a comunicar apenas às pessoas que deseja o seu estado de saúde e o resultado 

dos seus testes. 
(     ) A pessoa com HIV/Aids tem direito à continuação de sua vida civil, profissional, sexual e afetiva. 
A sequência está correta em 
A) V, V, F, F. 
B) F, F, V, V. 
C) V, F, F, V. 
D) F, V, V, V. 
 

29 
Conceber a saúde tem sido caracterizada como um “conceito ampliado”, pois não reduz a saúde à ausência de doença, 
promovendo a ideia de que uma situação de vida saudável não se resolve somente com a garantia do acesso aos serviços 
de saúde – o que também é fundamental – mas depende, sobretudo, da garantia de condições de vida dignas que, em 
conjunto, podem proporcionar a situação de saúde. Nesse sentido, são indissociáveis o conceito de saúde e a noção de 
direito social. Na interface da educação e da saúde, constituída com base no pensamento crítico sobre a realidade, 
torna-se possível pensar educação em saúde como formas do homem reunir e dispor recursos para intervir e transformar 
as condições objetivas, visando a alcançar a saúde como um direito socialmente conquistado, a partir da atuação 
individual e coletiva de sujeitos político-sociais. 

(Disponível em http://www.sites.epsjv.fiocruz.br) 
 

Em relação às diretrizes para o trabalho da Educação na Saúde, analise as afirmativas a seguir. 
I. Assumir o compromisso de discutir e avaliar os processos e desdobramentos da implementação da Política Nacional 

de educação permanente para ajustes necessários, atualizando-a conforme as experiências de implementação, 
assegurando a inserção dos municípios e estados neste processo. 

II. Considerar a educação permanente parte essencial de uma política de formação e desenvolvimento dos trabalhadores 
para a qualificação do SUS e que comporta a adoção de diferentes metodologias e técnicas de ensino-aprendizagem 
inovadoras, dentre outras. 

III. Considerar que a proposição de ações para formação e desenvolvimento dos profissionais de saúde para atender às 
necessidades do SUS deve ser produto de cooperação técnica, articulação e diálogo entre os gestores das três esferas 
de governo, as instituições de ensino, os serviços de controle social e que podem contemplar ações no campo da 
formação e do trabalho. 

Está correto o que se afirma em 
A) I, II e III.  
B) I, apenas. 
C) II, apenas. 
D) II e III, apenas. 
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30 
A Caderneta da Criança – Passaporte da Cidadania (2ª edição), versão menino e menina, é fruto de um convênio de 
cooperação do Ministério da Saúde (MS), através da Coordenação de Saúde da Criança e Aleitamento Materno (Cocam) 
e do Departamento de Ações Programáticas e Estratégicas (Dapes) da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (Saps), com 
o Instituto Nacional de Saúde da Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz), e traz orientações 
sobre: os cuidados com a criança para que ela cresça e se desenvolva de forma saudável; os direitos e deveres das crianças 
e dos pais; aleitamento materno; alimentação complementar saudável; vacinas; saúde bucal; marcos do desenvolvi-
mento; consumo; e informa sobre o acesso aos equipamentos e programas sociais e de educação. 

(Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/ultimas-noticias/3300-ms-e-fiocruz-apresentam-nova-versao-da-caderneta-da-crianca.) 
 

Sobre os aspectos relacionados à vigilância do desenvolvimento infantil que devem ser observados pelos profissionais 
de saúde, marque V para os verdadeiros e F para os falsos. 
(     ) Riscos de violência doméstica, depressão materna, drogas e alcoolismo. 
(     ) Existência de infecções durante o período gestacional (STORCH + Zika). 
(     ) Prematuridade (< 37 semanas). 
(     ) Peso abaixo de 4.500 gramas. 
A sequência está correta em 
A) V, V, V, F. 
B) F, F, V, V. 
C) V, F, F, V. 
D) F, V, V, V. 
 

31 
O melhor método de acompanhamento do crescimento infantil é o registro periódico do perímetro cefálico, do peso, 
do comprimento, ou da estatura e do Índice de Massa Corporal (IMC) da criança na Caderneta da Criança. O Índice de 
Massa Corporal (IMC) para idade expressa a relação entre o peso da criança e o quadrado da estatura (comprimento 
ou altura). É utilizado para identificar o excesso de peso entre crianças e tem a vantagem de ser um índice que será 
utilizado em outras fases do curso da vida. As crianças menores de dois anos, de acordo com a Caderneta da Criança 
do Ministério da Saúde (MS), deverão ter sua estatura medida deitada, pois existe uma diferença de centímetros (cm) 
entre a estatura medida em pé, sendo ela de: 
A) 0,70 cm. 
B) 0,01 cm. 
C) 0,25 cm. 
D) 0,50 cm. 
 

32 
Considerando, exclusivamente, a competência estadual em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirma-
tivas a seguir. 
I. Participar do controle dos agravos do meio ambiente que tenham repercussão na saúde humana. 
II. Estabelecer normas, em caráter suplementar, para o controle e a avaliação das ações e serviços de saúde. 
III. Efetuar o acompanhamento, a avaliação e a divulgação dos indicadores de morbidade e mortalidade no âmbito da 

unidade federada. 
IV. Planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde. 
Está correto o que se afirma apenas em 
A) I e II. 
B) I, II e III. 
C) I, II e IV. 
D) II, III e IV. 
 

33 
Sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST) causada pela bactéria Treponema pallidum. Apresenta várias 
manifestações clínicas e diferentes estágios: sífilis primária; secundária; latente; e, terciária. São estágios em que a 
transmissão é considerada maior: 
A) Primária e latente. 
B) Latente e terciária. 
C) Primária e secundária. 
D) Terciária e secundária. 
 
 



CONCURSO PÚBLICO – PREFEITURA DE MACAÍBA/RN 

CARGO: PSICÓLOGO 
    TIPO 2 – VERDE 

- 10 - ╩ 

34 
Alguns itens são necessários à realização das ações de Atenção Básica nos municípios e no Distrito Federal. Para a execução 
destas ações, no âmbito das Unidades Básicas de Saúde (UBS) como recursos de infraestrutura, está INCORRETO o que se 
afirma em: 
A) Área de recepção, local para arquivos e registros, uma sala de cuidados básicos de enfermagem, uma sala de vacina e 

sanitários, por unidade. 
B) Funcionar 24 horas por dia, sete dias por semana e poder resolver grande parte das urgências e emergências, como 

pressão e febre alta, fraturas, cortes, infarto e derrame. 
C) Unidade Básica de Saúde (UBS) com ou sem Saúde da Família inscrita no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de 

Saúde do Ministério da Saúde, de acordo com as normas sanitárias vigentes. 
D) Equipe composta por médico, enfermeiro, cirurgião-dentista, auxiliar de consultório dentário ou técnico em higiene 

dental, auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem e agente comunitário de saúde. 
 

35 
A Política Nacional de Educação Popular em Saúde (PNEP-SUS) tem como proposta utilizar metodologias e tecnologias para o 
fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), contribuindo com a participação popular, a gestão participativa, o controle 
social, o cuidado, a formação e as práticas educativas em saúde. “É o encontro de conhecimentos construídos histórica e 
culturalmente por sujeitos, ou seja, o encontro desses sujeitos na intersubjetividade, que acontece quando cada um, de forma 
respeitosa, coloca o que sabe à disposição para ampliar o conhecimento crítico de ambos acerca da realidade, contribuindo 
com os processos de transformação e de humanização”. De acordo com os princípios da Política Nacional de Educação Popular 
em Saúde (PNEP-SUS), as informações se referem a: 
A) Diálogo. 
B) Emancipação. 
C) Amorosidade. 
D) Problematização. 
 

36 
A discussão normal x patológico envolve alguns indicadores importantes. Dentre eles, abrangência e dimensões de 
normalidade. São considerados indicadores relativos às dimensões de normalidade: 
A) Ausência de doença; funcionalidade; e, processualidade.  
B) Epidemiologia; prática clínica; e, capacitação profissional. 
C) Prática clínica; funcionalidade; e, capacitação profissional. 
D) Orientação profissional; processualidade; e, operacionalidade. 
 

37 
De acordo com a Resolução nº 06/2019 do Conselho Federal de Psicologia, a declaração integra uma das modalidades 
de documento psicológico. Sobre essa modalidade de documento, assinale a afirmativa correta. 
A) Nele, é vedado o registro de sintomas, situações ou estados psicológicos. 
B) Exige a exclusão de informações sobre comparecimento da pessoa atendida e seu acompanhante. 
C) Abrange informações sobre tempo de acompanhamento, com técnicas e seus respectivos efeitos interventivos. 
D) É escrito e visa registrar, minuciosamente, informações sobre a prestação de serviços já realizados pelo psicólogo. 
 
38 
O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 
Comunitária explicita subsídios importantes no que tange à situação de violência doméstica e familiar. Sobre esse 
marco situacional do referido plano, é correto afirmar que o pacto de silêncio: 
A) Caracteriza-se, sobretudo, por desconsiderar os sinais dados pela vítima, mesmo quando há queixa explícita ou quando 

as marcas da agressão são notórias.  
B) É um fenômeno que ocorre, de acordo com a maioria dos estudos sobre violência dentro do ambiente doméstico, em 

razão de os principais agressores ser o pai ou a mãe. 
C) De que participam profissionais, vizinhos, familiares e até a própria vítima de violência é procedente de um único fator de 

vulnerabilidade significante, necessário para criar e reordenar as modalidades de atendimento adequadas às vítimas. 
D) De que participam profissionais, vizinhos, familiares e até a própria vítima de violência faz com que sejam ampliados 

os casos não notificados e, consequentemente, culminam na percepção de que quem deveria proteger, na verdade, é 
aliado do agressor. 
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39 
Em relação aos Programas de Atendimento do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo (SINASE), em seu 
Art. 11, são dispostos alguns requisitos obrigatórios para a inscrição; o Art. 12 se refere à composição da equipe técnica 
para atendimento que: 
A) Poderá ter como integrantes outros profissionais desde que atenda às necessidades inespecíficas do programa visando 

a não infração das normas de referência. 
B) Deverá ser interdisciplinar, compreendendo, no mínimo, profissionais das áreas de saúde, educação e assistência 

social, de acordo com as normas de referência.  
C) Deverá ter como regimento interno as atribuições ampliadas e mais diversificadas de cada profissional, sendo permiti-

da a sobreposição dessas atribuições na entidade de atendimento. 
D) Poderá ser multidisciplinar compreendendo, sobretudo, profissionais de saúde; podendo ter outros profissionais desde 

que atenda à sobreposição e não interfira nas normas de referência. 
  

40 
Embora alguns autores considerem o tema intersetorialidade das políticas públicas ainda em aberto, Tumelero (2013, p. 7 apud 

Franzini, 2017) propõe que a intesertorialidade pode ser considerada a partir de três vertentes principais: a dimensão epis-
temológica conceitual; a dimensão ético-política; e, a dimensão jurídico-administrativa. Entre as posturas localizadas na 
dimensão ético-política que possibilitam o estabelecimento de algumas alianças estratégicas para efetivação de políticas 
públicas destaca-se: 
A) Restrição ao estímulo à participação social, entendida a dimensão de historicidade que implica tais processos. 
B) Elaboração e pactuação de protocolos intrassetoriais, contemplando diferentes níveis de complexidade dos serviços e 

de projetos. 
C) Liberdade de manifestação, estímulo aos debates políticos e às práticas que possibilitem autonomia e emancipação 

dos sujeitos sociais. 
D) Implementação de ações fechadas dos diferentes setores de atendimento que buscam, prioritariamente, a reafirmação 

de influências políticas. 
 

41 
Em 2016, a Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social, em todas suas instâncias: comissão executiva, 
ampliada e plena, publicou a nota técnica para atuação dos profissionais de psicologia no âmbito do Sistema Único de 
Assistência Social (SUAS). No que tange à proteção social básica de assistência social, o serviço de proteção no domicílio 
para pessoas idosas e com deficiência se refere à: 
A) Atuação pautada no conhecimento dos fenômenos patológicos do envelhecimento e das limitações da pessoa com 

deficiência, visando estabelecer vínculos mínimos e quebra de preconceitos. 
B) Contribuição que o psicólogo dará para fortalecer o convívio intrafamiliar e com a comunidade, rompendo com os 

preconceitos e o senso comum que reproduz o enclausuramento desse público.  
C) Atuação pautada no restabelecimento de convívio familiar, considerando fenômenos patológicos do envelhecimento 

e processos de desenvolvimento da pessoa com deficiência para quebra de preconceitos e exclusão desse público. 
D) Contribuição que o psicólogo dará para amenizar efeitos dos fenômenos patológicos do envelhecimento e limitações 

da pessoa com deficiência, visando fortalecer vínculos familiares e comunitários, em detrimento de preconceitos e 
exclusão. 

 

42 
Indivíduo adulto chega a um determinado serviço de saúde mental. O médico, ao atendê-lo, percebe que o paciente 
apresenta características descritas para o Transtorno de Personalidade Borderline, além de dependência de substância 
psicoativa (crack). Assim, o médico fechou o diagnóstico de Transtorno de Personalidade Borderline. Considerando o 
contexto explicitado, é correto afirmar que tal conduta: 
A) É a mais adequada, pois a descrição para diagnóstico do Transtorno de Personalidade Borderline tem como principal 

comorbidade a dependência de substâncias. 
B) É recomendada em um serviço de saúde mental, já que a prevalência maior é para o Transtorno de Personalidade 

Borderline, que tem como comorbidade a dependência de substâncias. 
C) Não é recomendada, pois já que em um serviço de saúde mental a prevalência maior é para o Transtorno de Personalidade 

Borderline, que tem a comorbidade de dependência de substâncias, o diagnóstico dado, ainda que exija cuidado, se faz 
dispensável diante da evidência patológica dos prejuízos à pessoa e à sociedade. 

D) Não é a mais adequada, pois o Transtorno de Personalidade Borderline é um diagnóstico que precisa de investigação 
cuidadosa para ver a persistência dos padrões de comportamento em vários contextos, se trazem prejuízos à pessoa 
e/ou a outras de seu convívio, além de verificar se o quadro não poderia ser decorrente de usos de substâncias ou 
eventos estressores. 
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43 
A neurociência cognitiva vem explicitando estudos sobre alguns transtornos como espectro autista, perturbação 
obsessiva e esquizofrenia bastante evidentes em seus achados e, por isso, contributivos na orientação do tratamento 
e na compreensão do cotidiano das pessoas. Os estudos com pacientes diagnosticados com esquizofrenia e quadro de 
delírio ou alucinação demonstram possuir:  
A) Relações sociais adaptadas e funcionais. 
B) Maior mentalização do que grupos-controle.  
C) Relações sociais permeadas por vieses cognitivos.  
D) Relações sociais pautadas por maior agressividade. 

 
44 
“O Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência Familiar e 
Comunitária é resultado de um processo participativo de elaboração conjunta, envolvendo representantes de todos os 
poderes e esferas de governo, da sociedade civil organizada e de organismos internacionais, os quais compuseram a 
Comissão Intersetorial que elaborou os subsídios apresentados ao Conselho Nacional dos Direitos das Crianças e 
Adolescentes – Conanda e ao Conselho Nacional de Assistência Social – CNAS.” A respeito do marco legal do referido 
plano, assinale a afirmativa correta. 
A) Para a efetivação da Convenção sobre os Direitos da Criança, devem ser observados os princípios de convivência 

familiar e comunitária, superioridade do interesse da criança, indiscriminação.  
B) Para a efetivação da Convenção sobre os Direitos da Criança, devem ser observados os princípios de indiscriminação, 

superioridade do interesse da criança, direito de sobrevivência e desenvolvimento e respeito à opinião da família sobre 
a criança. 

C) Respeita uma hierarquia normativa, quando se trata da convivência familiar e comunitária, igualmente dando prevalência 
à toda normativa convencional internacional, reguladora da promoção e proteção dos direitos humanos, ratificada em 
caráter especial pelo Brasil.  

D) Respeita uma categoria normativa, quando se trata da convivência comunitária, e especificamente sobre a convivência 
familiar, destituindo-se da prevalência da normativa convencional internacional, norteadora da promoção e proteção 
dos direitos humanos, retificada em caráter especial pelo Brasil. 

 

45 
“Uma pessoa em processo de constante transformação é uma pessoa em funcionamento perfeito. Livre para responder e 
livre para experimentar sua resposta às situações; essa pessoa estaria envolvida em contínua autorrealização.” O trecho 
explicita uma perspectiva de personalidade importante para o estudo desse construto na psicologia. Essa perspectiva é: 
A) Teoria Humanista de A. Maslow. 
B) Existencial-Humanista de Vitor Frankl. 
C) Teoria Centrada na Pessoa de Carl Rogers. 
D) Psicologia Humanista Organísmica de Goldstein. 

 
46 
A Resolução nº 06/2019, “institui regras para a elaboração de documentos escritos produzidos pelo psicólogo no 
exercício profissional e revoga a Resolução CFP nº 15/1996, a Resolução CFP nº 07/2003 e a Resolução CFP nº 04/2019”. 
Considerando essa Resolução, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) O §3º do Art. 5º destaca que “o documento escrito resultante da prestação de serviços psicológicos deve considerar 

a natureza dinâmica, não definitiva, mas cristalizada do fenômeno psicológico”. 
(     ) O §2º do Art. 2º diz que “a não observância da presente norma constitui falta ético-disciplinar, passível de capitulação 

nos dispositivos referentes ao exercício profissional do Código de Ética Profissional do Psicólogo, sem prejuízo de 
outros que possam ser arguidos”. 

(     ) O §3º do Art. 4º diz que “o psicólogo deverá abdicar, como princípios fundamentais na elaboração de seus documentos, as 
técnicas da linguagem escrita formal (conforme Art. 6º desta Resolução) e os princípios éticos, técnicos e científicos da 
profissão (conforme Art. 5º e 7º desta Resolução)”. 

(     ) O §1º do Art. 4º afirma que “a confecção do documento psicológico deve ser realizada mediante solicitação do usuário do 
serviço de Psicologia, de seus responsáveis legais, de um profissional específico, das equipes multidisciplinares ou das 
autoridades, ou ser resultado de um processo de avaliação psicológica”. 

A sequência está correta em 
A) V, F, V, F.  
B) F, V, F, V. 
C) F, F, V, V. 
D) V, V, F, F. 
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47 
A respeito dos princípios da linguagem técnica descritos na Resolução nº 06/2019, assinale a afirmativa correta. 
A) Os documentos psicológicos devem apresentar descrições literais dos atendimentos realizados, para que se justifiquem 

tecnicamente os dados apurados da avaliação.   
B) O psicólogo, ao redigir o documento psicológico, deve se isentar de maneira precisa, ao expor o raciocínio psicológico 

resultante da sua atuação profissional, visto que é vedada a informação técnica.  
C) Os documentos psicológicos devem ser escritos de forma impessoal, na terceira pessoa, com coerência que expresse 

a ordenação de ideias e a interdependência dos diferentes itens da estrutura do documento. 
D) A documentação deve possuir texto desprovido de frases e parágrafos que expressem articulação de ideias, caracterizando 

uma sequência lógica de posicionamentos, mas que extrapolem o nexo causal resultante de seu raciocínio. 
 

48 
Entre os diversos teóricos estudiosos do construto personalidade, há uma estratégia de desenvolvimento da teoria para 
facilitar o entendimento do leitor-estudioso de construto citado, que consiste no delineamento epistemológico e ontológico 
de uma teoria. Por meio desse delineamento, é possível situar e reconhecer entre as teorias de personalidade a influência do 
filósofo Francis Bacon, no que diz respeito aos princípios de: a) eu estudei a natureza, não os livros; b) para controlar a natureza 
é preciso obedecê-la; c) um mundo melhor seria possível, mas ele não ocorreria por acidente; devesse ser planejado e 
construído com o auxílio da ciência. Tendo em vista as referidas proposições, qual o autor situado entre os teóricos sobre 
personalidade que reconhece a importância de Francis Bacon?  
A) Carl Rogers. 
B) Carl G. Jung. 
C) B. F. Skinner. 
D) Albert Bandura. 
 

49 
A Teoria da Personalidade proposta por Gordon Allport é denominada “Teoria dos Traços Disposicionais”. Entre as proposições 
formuladas por esse autor, identifica-se a consideração acerca do que sejam as disposições. Segundo Allport, um dos tipos 
destas disposições consiste naquilo que poderia ser listado em uma carta de recomendação detalhada, escrita por alguém que 
conhecesse uma pessoa muito bem. Essas disposições são nomeadas como: 
A) Centrais. 
B) Cardinais. 
C) Terciárias. 
D) Secundárias. 
 

50 
O conceito de angústia é importante no estudo da psicopatologia, considerando, por exemplo, a abordagem psicodinâmica 
ou fenomenológica. Contudo, o conceito requer alguns cuidados na interpretação. Com a necessidade dos referidos cuidados, 
analise as proposições e o tipo de relação existente entre ambas. 
I. “A conduta pode ser anormal se propiciar grande angústia, perturbação, aflição etc.” 
 

PORÉM 
 

II. “Nem todos os indivíduos com transtornos mentais são angustiados, ou seja, acometidos com transtornos de 
humor/ansiedade. Alguns deles não apresentam qualquer tipo de nuance, tonalidade emocional.” 

Assinale a alternativa correta. 
A) A afirmativa I é falsa, mas a II é verdadeira ao descrever o conceito. 
B) A afirmativa I é verdadeira e a II é falsa em relação ao conceito apresentado na I. 
C) As duas afirmativas são verdadeiras, e a segunda expõe uma adversidade à primeira. 
D) As duas afirmativas são verdadeiras e ambas caracterizam o conceito, mas sem relação entre si. 
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INSTRUÇÕES 

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

 
1. Somente é permitido usar caneta esferográfica de tinta azul ou preta de corpo transparente.  
2. Terá suas provas anuladas e será automaticamente ELIMINADO do Concurso Público o candidato que, durante a 

realização da prova: retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a devida autorização; for surpreendido 
dando e/ou recebendo auxílio para a execução da prova; usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua 
realização; utilizar-se de régua de cálculo, livros, máquinas de calcular e/ou equipamento similar, dicionário, notas e/ou 
impressos que não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou pagers e/ou se comunicar com outro 
candidato; não permitir a coleta de sua assinatura ou impressão digital; for surpreendido portando ou fazendo uso de 
aparelho celular e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das provas, mesmo que o aparelho esteja 
desligado; bem como se recursar a observar/cumprir quaisquer dos procedimentos de segurança em saúde que vierem a 
ser estabelecidos em razão da pandemia de Covid-19. 

3. A prova objetiva terá a duração de 4 (quatro) horas, incluído o tempo de marcação na Folha de Respostas 
(Gabarito). Não haverá, por qualquer motivo, prorrogação do tempo previsto para a realização da prova em razão 
do afastamento de candidatos da sala de aplicação da prova. 

4. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, a Consulplan poderá, a seu critério, coletar 
impressões digitais dos candidatos, bem como utilizar detectores de metais. 

5. O caderno de questões consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha. Ao receber o material de realização 
das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o caderno de questões contém o número de itens 
correspondente ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas 
(Gabarito) que lhe foi fornecida estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto 
ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A, B, C e D) e sendo 
apenas uma única resposta correta. 

7. Verifique se o TIPO/COR deste caderno de questões coincide com o registrado no rodapé de cada página do 
caderno de questões, assim como com o TIPO/COR registrado na Folha de Respostas (Gabarito). Caso contrário, 
notifique imediatamente o Fiscal de Aplicação para que sejam tomadas as devidas providências. 

8. No dia da realização das provas não serão fornecidas, por qualquer membro da equipe de aplicação das provas e/ou 
pelas autoridades presentes, informações referentes aos seus conteúdos e/ou critérios de avaliação, sendo dever 
do candidato estar ciente das normas contidas no Edital. 

9. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de Gabarito) em qualquer meio. 
10. O candidato poderá entregar sua Folha de Respostas (Gabarito) e deixar definitivamente o local de realização da 

prova objetiva somente após decorridas, no mínimo, 2 (duas) horas do seu início; porém, não poderá levar o 
caderno de questões e nenhum tipo de anotação de suas respostas. O candidato só poderá levar o caderno de 
questões após transcorridas, no mínimo, 3h30min (três horas e trinta minutos) do início da aplicação das provas, ou 
seja, nos 30 (trinta) minutos finais da prova. O candidato deverá, obrigatoriamente, devolver ao Fiscal de Aplicação 
a sua Folha de Respostas (Gabarito), devidamente preenchida e assinada. 

11. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em sair do local 
de aplicação antes de autorizado pelo Fiscal de Aplicação, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato e 
testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação da sala e, ainda pelo Coordenador da Unidade de 
provas, para posterior análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso Público. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 
- O gabarito preliminar e o caderno de questões serão divulgados 1 (um) dia após a aplicação da prova objetiva, no 
endereço eletrônico www.consulplan.net. 
- Caberá interposição de recursos, devidamente fundamentados, à Consulplan, no prazo de 2 (dois) dias úteis da publicação 
das decisões objetos dos recursos, contra as questões da prova objetiva, bem como do gabarito preliminar. 
- É de exclusiva responsabilidade do candidato o acompanhamento da publicação das decisões objetos dos recursos nos 
endereços eletrônicos www.consulplan.net e www.macaiba.rn.gov.br, sob pena de perda do prazo recursal. Os recursos 
deverão ser protocolados em requerimento próprio, através de link disponível no endereço eletrônico www.consulplan.net. 




