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1. A gestão municipal de saúde, no gerenciamento do 

cuidado resolutivo e integral, utiliza instrumentos de 
integração dos serviços de saúde que permitem o 
atendimento em tempo e modo oportunos. 
Consideram-se como instrumentos de integração dos 
serviços os seguintes dispositivos: 

 
I. Piso da atenção Básica (PAB) garantindo a 

referência e contrarreferência. 
II.  Central de regulação responsável pela marcação 

de consultas, exames especializados, controle de 
leitos, internações e urgência e emergência, a 
partir de sistema on-line ou outro mecanismo de 
classificação de risco e vulnerabilidade. 

III.  Veículos em boas condições de uso, 
manutenção e segurança, com motorista, para 
realização das atividades externas programadas 
dos profissionais das equipes da Unidade Básica 
de Saúde. 

IV.  Monitoramento das filas de espera para atenção 
especializada. 

V. Institucionalização de plano de carreiras, cargos 
e salários aos profissionais de saúde, nas 
instituições vinculadas ao SUS. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

 
A) I e III. 
B) II e III. 
C) IV e V. 
D) III e V. 
E) I e IV.  
 

2. As diretrizes para organização da Rede de Atenção à 
Saúde (RAS), no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
como estratégia para superar a fragmentação da 
atenção e da gestão nas regiões de saúde, têm o 
objetivo de assegurar ao usuário as ações e serviços 
de saúde com efetividade e eficiência.  
A respeito das Redes de Atenção à Saúde, é 
CORRETO afirmar: 

 
A) A Atenção Primária à Saúde constitui o 

primeiro contato de indivíduo, famílias e 
comunidades com o sistema de saúde, 
constituídas de equipe multidisciplinar, 
integrando, coordenando o cuidado e 
atendendo as suas necessidades de saúde.  

B) A RAS fundamenta-se nas ações curativas e 
reabilitadoras, com financiamento baseado em 
séries históricas de procedimentos realizados 
em pontos de atenção. 

C)  A organização dos serviços é de forma 
hierárquica organizada por ponto de Atenção à 
Saúde para as condições agudas e para os 
eventos de agudização das condições 
crônicas.  

D) A população de responsabilidade da RAS vive 
em território sanitário definido por lógica 
politico-administrativa.  

E) A participação social é passiva por meio de 
conselhos de saúde, e a comunidade é vista 

como cuidadora que recebe prescrições dos 
profissionais de saúde.  
 

3. O Sistema de Informação em saúde é um 
instrumento vital para o funcionamento e organização 
dos serviços, pois subsidia a tomada de decisões de 
forma ágil para as medidas de controle de doenças, o 
planejamento e avaliação das ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde.  
Considere as afirmativas a respeito do Sistema de 
Informação em Saúde. 

 
I. Obrigatoriedade de alimentação semestral e 

sistemática dos Sistemas da Atenção à Saúde 
por parte dos municípios, dos Bancos de Dados 
Nacionais de Informação. Assim, o não repasse 
da informação com regularidade implicará na 
suspensão da transferência dos recursos do Piso 
de Atenção Básica. 

II. Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) 
é um instrumento gerencial dos Sistemas Locais 
de Saúde e do monitoramento das ações da 
Estratégia Saúde da Família com a finalidade de 
obter informações sobre cadastros de famílias, 
condições de moradia, saneamento, situação de 
saúde, produção e composição das equipes de 
saúde.  

III. O Sistema de Informação de Agravos Notificáveis 
(SINAN) utiliza como referência as doenças de 
notificação obrigatória a partir das fichas de 
notificações e investigação de agravos com a 
finalidade de controle e auditoria dos serviços de 
saúde. 

 
 É correto o que se afirma APENAS  em: 

 
A) I e II. 
B) I e III. 
C) II. 
D) II e III. 
E) III. 
 

As questões de números 4 e 5 referem-se à 
Norma Regulamentadora NR 32 - SEGURANÇA E 
SAÚDE NO TRABALHO EM SERVIÇOS DE 
SAÚDE, que tem por finalidade estabelecer as 
diretrizes básicas para a implementação de 
medidas de proteção à segurança e à saúde dos 
trabalhadores dos serviços de saúde, bem como 
daqueles que exercem atividades de promoção e 
assistência à saúde em geral. 

 
4. A respeito de emissão da Comunicação de Acidente 

de Trabalho (CAT) em situações de riscos biológicos, 
assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 

acidente envolvendo riscos biológicos, apenas 
quando houver o  afastamento do trabalhador. 

B) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 
acidente envolvendo riscos biológicos, 
somente quando não houver o afastamento do 
trabalhador. 
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C) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 
acidente envolvendo riscos biológicos com ou 
sem afastamento do trabalhador. 

D) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 
acidente envolvendo riscos biológicos após a 
comprovação de contaminação por agentes 
biológicos. 

E) A CAT deve ser emitida em toda ocorrência de 
acidente envolvendo riscos biológicos apenas 
se houver requerimento administrativo 
assinado pelo empregador. 

 
5. Em relação à vacinação dos trabalhadores em saúde 

pode-se afirmar que:  
 

I. A todo trabalhador dos serviços de saúde deve 
ser fornecido, gratuitamente, programa de 
imunização ativa contra tétano, difteria, hepatite B 
e os estabelecidos no Programa de Controle 
Médico de Saúde Ocupacional, com comprovante 
e registro no prontuário clínico individual do 
trabalhador, das vacinas recebidas. 

II. Sempre que houver vacinas eficazes contra 
outros agentes biológicos a que o trabalhador 
está, ou poderá estar, exposto, o empregador 
pode fornecê-las, mas com oneração ao 
trabalhador.  

III. O empregador deve fazer o controle da eficácia 
da vacinação sempre que for recomendado pelo 
Ministério da Saúde e seus órgãos, e 
providenciar, se necessário, seu reforço.  

IV. O empregador deve assegurar que os 
trabalhadores sejam informados das vantagens e 
dos efeitos colaterais, assim como dos riscos a 
que estarão expostos por falta ou recusa de 
vacinação, devendo, nestes casos, guardar 
documento comprobatório e mantê-lo disponível 
à inspeção do trabalho.  

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

 
A) I, II e III. 
B) II e III. 
C) II e IV. 
D) I, III e IV. 
E) II, III e IV. 
 

6. Em todo o mundo, a proporção de pessoas com 60 
anos ou mais está crescendo mais rapidamente que 
a de qualquer outra faixa etária. Entre 1970 e 2025, 
espera-se um crescimento de 223 %, em torno de 
694 milhões, no número de pessoas mais velhas. Em 
2025, existirá um total de aproximadamente 1,2 
bilhões de pessoas com mais de 60 anos. Até 2050 
haverá dois bilhões, sendo 80% nos países em 
desenvolvimento. (OPS, 2005) 
Essas mudanças confirmam necessidades e 
demandas de serviços sociais e de saúde com novas 
exigências que requerem um planejamento inovador 
e reformas políticas substanciais.  No planejamento 
em saúde os indicadores demográficos e 
epidemiológicos constituem um dos principais 
componentes na análise da situação de saúde para o 
apoio à tomada de decisões e o desenvolvimento de 
ações em saúde. 

Considere as afirmativas abaixo a respeito dos 
indicadores de saúde no Brasil: 

 
I. Redução da morbidade das doenças infecciosas 

e parasitárias, deixando de constituir em 
problema de saúde pública. 

II. Redução da fecundidade no país nas últimas 
décadas, principalmente a partir de 1967, pela 
implantação do Programa Nacional de Controle 
de Natalidade do Ministério da Saúde. 

III. Aumento das doenças crônicas, como 
cardiopatia, diabetes, câncer e depressão, esta 
particularmente considerada como uma das 
principais causas de morte e invalidez no país. 

IV. Redução das prevalências de desnutrição e o 
aumento da obesidade, consolidando-se como o 
agravo nutricional mais importante. 

V. Baixa razão de masculinidade em grupos etários 
mais velhos, fenômeno que se denomina 
feminização do envelhecimento. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em: 

 
A) I, II e III. 
B) II, III e IV. 
C) II, III e V. 
D) I, III e V. 
E) III, IV e V. 
 

7. Processo desenvolvido em uma perspectiva 
dialógica, emancipadora, participativa, criativa e que 
contribui para a autonomia do usuário, no que diz 
respeito à sua condição de sujeito de direitos e autor 
de sua trajetória de saúde e doença; e autonomia dos 
profissionais diante da possibilidade de reinventar 
modos de cuidado mais humanizados, 
compartilhados e integrais é a conceituação de: 

 
A) Educação em Saúde. 
B) Informação em Saúde. 
C) Territorialização. 
D) Equidade. 
E) Integralidade. 

 
8. O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas 

institucionais, pactuado entre as três esferas de 
gestão (União, estados e municípios) do Sistema 
Único de Saúde, com o objetivo de promover 
inovações nos processos e instrumentos de gestão. 
Sua implementação se dá por meio da adesão de 
municípios, estados e União ao Termo de 
Compromisso de Gestão, renovado anualmente e 
que estabelece metas e compromissos para cada 
ente da federação.  
Em relação às três dimensões para implantação do 
Pacto tem-se: 

 
I. As prioridades do  Pacto pela Vida envolvem: a 

saúde do idoso; o controle do câncer do colo do 
útero e da mama;  a redução da mortalidade 
infantil e materna; o fortalecimento da capacidade 
de resposta às doenças emergentes e endemias, 
com ênfase na dengue, hanseníase, tuberculose, 
malária e influenza; a promoção da Saúde;  e o 
fortalecimento da Atenção Básica. 
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II. A Carta dos direitos dos usuários do SUS é uma 
das iniciativas atingidas pelo  Pacto em Defesa 
do SUS.  

III. O Pacto de Gestão estabelece diretrizes para a 
gestão do sistema nos aspectos, entre outros,  
da: descentralização; regionalização; e 
participação e controle social.  

IV. O monitoramento dos Pactos é orientado pelos 
indicadores, objetivos, metas e responsabilidades 
que compõem o Termo de Compromisso de 
Gestão.  

 
 Está(ão) CORRETA(S):   

 
A) Apenas I, II e IV. 
B) Apenas II, III e IV. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas I, II, III e IV. 
E) Apenas II e IV. 
 

9. Em relação à Política Nacional de Saúde da Pessoa 
Idosa pode-se afirmar que:  

  
I. Sua finalidade primordial é recuperar, manter e 

promover a autonomia e a independência dos 
indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas 
e individuais de saúde para esse fim, em 
consonância com os princípios e diretrizes do 
Sistema Único de Saúde. 

II. As diretrizes da Política Nacional de saúde da 
Pessoa Idosa incluem, entre outras: promoção do 
envelhecimento ativo e saudável; estímulo às 
ações intersetoriais, visando à integralidade da 
atenção  e atenção integral, integrada à saúde da 
pessoa idosa. 

III. A caderneta de saúde da pessoa idosa; o 
programa nacional de formação de cuidadores de 
idosos dependentes na rede de Escolas Técnicas 
do SUS e fomento ao acesso e uso racional de 
medicamentos correspondem a estratégias da 
Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa. 

IV. As diretrizes estabelecidas na referida Política 
implicam no desenvolvimento de um amplo 
conjunto de ações, que requerem o 
compartilhamento de responsabilidades com 
outros setores como: educação; previdência 
social; sistema único de assistência social; 
trabalho e emprego; desenvolvimento urbano, 
transporte; justiça e direitos humanos; ciência e 
tecnologia e esporte e lazer. 

 
Está(ão) CORRETA(S):   

 
A) Apenas I, II e IV. 
B) Apenas II, III e IV. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e IV. 
E) Apenas I, II, III e IV. 
 

10. Em relação à Política Nacional de Humanização 
(PNH) pode-se afirmar que:  

 
I. A humanização do Sistema Único de Saúde se 

operacionaliza com o trabalho em rede com 

equipes multiprofissionais; com atuação 
transdisciplinar; com o mapeamento, a análise e 
o atendimento de demandas e interesses dos 
diferentes sujeitos do campo da saúde. 

II. Uma das orientações gerais da Política Nacional 
de Humanização é a construção de autonomia e 
protagonismo dos sujeitos e coletivos implicados 
na rede do SUS. 

III. Um dos parâmetros para implementação de 
ações da PNH na atenção hospitalar é a garantia 
de visita aberta, da presença do acompanhante e 
de sua rede social. 

IV. A indissociabilidade entre atenção e gestão 
envolve a integralidade do cuidado e integração 
dos processos de trabalho. 

 
 Está(ão) CORRETA(S):   

 
A) Apenas I, II e IV. 
B) Apenas II, III e IV. 
C) Apenas I, II, III e IV. 
D) Apenas I e III. 
E) Apenas II e IV. 
 

11. Em relação às práticas de Educação em Saúde 
afirma-se que: 

 
I. As práticas ideais a serem adotadas são aquelas 

de caráter prescritivo de comportamentos ideais. 
II. As práticas ideais são aquelas que valorizam o 

olhar reducionista a respeito dos determinantes e 
condicionantes do processo saúde-doença. 

III. As práticas ideais são aquelas que promovem o 
diálogo para a autonomia do sujeito bem como a 
emancipação de grupos populacionais. 

IV. As práticas ideais são aquelas que 
problematizam a realidade, tomada como 
referência, e apresenta-se como um dispositivo 
de crítica social das realidades de vida dos 
indivíduos e das coletividades. 

V. As práticas ideais são aquelas que adotam a 
concepção positivista para a educação, 
transmitindo e prescrevendo hábitos e costumes 
necessários para se obter saúde. 

 
É correto o que se afirma APENAS  em:  

 
A) I e II.  
B) III e IV.  
C) II e III.  
D) IV e V.  
E) I e V. 
 

12. Aos princípios básicos e diretrizes do Sistema Único 
de Saúde (SUS), estabelecidos pelo Art. 198 da 
Constituição Federal de 1988, incluem-se: 

 
I. Descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo. 
II. Atendimento integral, com prioridades para as 

atividades assistenciais.  
III. Participação da comunidade somente no nível 

local. 
IV. Atendimento especializado e participativo. 
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V. Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas. 

 
 Está(ão) correta(s)  APENAS  a(s) opção(ões):   

 
A) I, II e IV. 
B) I e V. 
C) II, III e IV. 
D) I e III. 
E) II, IV e V. 
 

13. Em relação ao Sistema Único de Saúde (SUS), pode-
se afirmar que: 

 
I. Compreende um conjunto de ações e serviços, 

prestados por órgãos e instituições públicas, nas 
três esferas de governo, da Administração direta 
e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 
Público. 

II. Entre seus objetivos está a identificação e 
divulgação dos fatores condicionantes e 
determinantes da saúde. 

III. A  iniciativa privada poderá participar do Sistema 
Único de Saúde,  em caráter complementar. 

IV. Um dos campos de atuação SUS envolve a 
fiscalização e o controle de serviços, produtos e 
substâncias de interesse para a  Saúde.  

 
Está(ão) CORRETA(S):   

 
A) Apenas I, II e IV. 
B) Apenas II, III e IV. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e IV. 
E) Apenas I, II, III e IV. 
 

14. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa  
envolve responsabilidades institucionais cabendo aos 
gestores do Sistema Único de Saúde, em todos os 
níveis, e de forma articulada, prover os  meios e atuar 
para viabilizar o alcance do propósito desta Política.  
Entre as diretrizes para implantação desta política, 
tem-se: 

 
I. A promoção do envelhecimento ativo implica em 

ações para  manter a capacidade funcional e a 
autonomia do idoso; em reconhecer os direitos 
das pessoas idosas; e em princípios de 
independência, participação, dignidade, 
assistência e autorrealização. 

II. O atendimento acolhedor e resolutivo à pessoa 
idosa, baseado em critérios de risco.  

III. Uma prática de cuidados com abordagem global, 
interdisciplinar e multidimensional, considerando  
a interação entre os fatores físicos, psicológicos e 
sociais que influenciam a  saúde dos idosos e o 
ambiente em que está inserido. 

IV. O enfrentamento de fragilidades, da pessoa 
idosa, da família e do sistema de saúde e a 
promoção da saúde e da integração social em 
todos os níveis de atenção são os dois grandes 
eixos norteadores para a integralidade de ações. 

 
Está(ão) correta(s) SOMENTE a(s) afirmativas():  

 
A) I, II, III e IV. 
B) I, II e IV. 
C) II, III e IV. 
D) I e III. 
E) I, III e IV. 
 

15. Os indicadores de saúde tem como objetivo analisar 
a situação de saúde. Podem ser estar relacionados 
diretamente à saúde de indivíduos ou de uma 
população; às condições do meio ambiente  que 
influenciam no estado de saúde; e aos serviços de 
saúde.  
Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir: 

 
I. Os indicadores de saúde são fundamentais para 

o planejamento em saúde e formulação de 
políticas públicas. 

II. Os indicadores de saúde servem apenas para 
avaliar o nível de vida de uma população.  

III. Taxa de mortalidade e taxa de incidência medem, 
respectivamente, o risco de uma população 
morrer e  adoecer. 

IV. A mortalidade proporcional com 50 anos ou mais 
de idade, também chamado Indicador de 
Swaroop e Uemura, auxilia na análise das 
condições de saúde. Quanto maior o seu valor, 
significa que  morreram mais pessoas e piores 
são as condições de saúde. 

 
É correto o que se afirma SOMENTE nas afirmativas: 

 
A) I e IV. 
B) I e III. 
C) II e III. 
D) II e IV. 
E) I, II e IV. 

 
16. 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: 

 

I. Descentralização, com direção única em cada 
esfera de governo. 

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

III. Participação da comunidade. 
IV. Fiscalização permanente por parte do tecido 

social. 
V. Financiamento direto por parte das esferas de 

governo e indireto, primordialmente por meio de 
fundos privados de investimentos e parcerias 
público-privadas (PPP). 

 
Estão CORRETAS as opções: 

 
A) Apenas I, III e V. 
B) Apenas I, II e III. 
C) I, II, III e IV. 
D) Apenas II, IV e V. 
E) Apenas II, III, IV e V. 
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17. Ao longo do tempo o processo saúde-doença foi 
interpretado de diversas maneiras, do “mágico ao 
social”, com algumas teorias interpretativas como da 
unicausalidade, multicausalidade e determinação 
social.  Em relação à determinação social do 
processo saúde-doença, pode-se afirmar: 

 
I. A inserção do indivíduo na sociedade, renda, 

educação, moradia, relações sociais e familiares 
influenciam no aparecimento de riscos de 
adoecer e morrer. 

II. Entende que a doença surge em decorrência da 
inserção do indivíduo na sociedade, mas pode 
ser controlada apenas com intervenções 
individuais. 

III.  As condições de trabalho interferem no processo  
saúde-doença do trabalhador, podendo colocá-lo 
em situações de risco à sua saúde. 

IV. Desconsidera a interferência do saneamento no 
processo-saúde doença, em detrimento das 
relações sociais do indivíduo. 
 

Está(ão) correta(s)  APENAS  a(s) afirmativa(s):   
 

A) I, II e IV. 
B) I e IV. 
C) II, III e IV. 
D) I e III. 
E) II e IV. 
 

18. Entre os métodos utilizados para planejar as ações 
de saúde, tem-se o planejamento estratégico 
situacional (PES), proposto por Matus, voltado para a 
resolução de problemas.  
Quanto ao PES, pode-se afirmar que: 

 
I. A ação é centrada na governabilidade do ator 

social. 
II. Compreende quatro (4) momentos: explicativo, 

normativo, estratégico e tático-operacional. 
III. O sujeito que planeja não faz parte da realidade 

dos atores envolvidos no processo. 
IV. Considera a existência de conflitos e relações de 

poder  entre os atores sociais. 
 

É correto o que se afirma SOMENTE em: 
 

A) I e IV. 
B) I, III e IV. 
C) I, II e IV. 
D) III e IV. 
E) II, III e IV. 
 

19. Em relação à vigilância em saúde: 
 

I. O conceito de vigilância em saúde surge no 
Brasil, na década de 1990 na reestruturação de 
secretarias estaduais e municipais de saúde, 
unificando administrativamente as vigilâncias 
epidemiológica, sanitária e de saúde do 
trabalhador. 

II. Envolve apenas ações no setor saúde, voltadas 
principalmente à cura e reabilitação. 

III. Possibilita rearticular saberes e práticas 
sanitárias que contribuem para consolidar os 
princípios do SUS. 

IV. É fundamentada em várias disciplinas, tais como 
epidemiologia, ciências sociais, geografia crítica. 

 
É correto o que se afirma SOMENTE em: 

 
A) II, III e IV. 
B) I e IV. 
C) I, II e III. 
D) II e III. 
E) I, III e IV. 
 

20. As políticas públicas formam um conjunto de ações 
públicas que têm como objetivos e funções:  

 
I. Atender às necessidades de apenas um 

segmento da sociedade, com função 
redistributiva. 

II. Trabalhar apenas com a coletividade e promover 
proteção a todos. 

III. Atender às necessidades individuais e coletivas e  
promover políticas redistributivas. 

IV. Garantir a articulação entre o indivíduo e a 
sociedade. 

V. Articular a sociedade com o Estado. 
 

É correto o que se afirma  APENAS  em:   
 

A) I e II.  
B) II e IV.  
C) I, II e V. 
D) III e V.  
E) II, III e IV. 
 

21. A despeito de o Brasil possuir o maior programa 
público de transplante de órgãos do mundo e dos 
avanços técnicos significativos na área clínica, a 
adesão ao plano de tratamento parece estar ligada a 
quais fatores? 
 
I. Credibilidade na utilidade das recomendações 

médicas, sendo este o melhor preditor de 
disposição para o paciente assumir o 
compromisso com o tratamento. 

II. Ausência de rede de apoio familiar/social facilita a 
indução do paciente na escolha pelo 
procedimento. 

III. A real capacidade do paciente em cumprir o que 
lhe é orientado. 

IV. A compreensão inadequada das informações 
fragiliza o poder de decisão do paciente. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS a(s) opção(ões): 
 

A) I e III. 
B) I. 
C) II e IV. 
D) II e III. 
E) I, II e III. 
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22. Há pelo menos trinta anos temos acompanhado um 
grande avanço técnico e teórico da Psicologia no que 
se refere à sua contribuição na área da saúde. Esta 
inserção possibilita o desenvolvimento de modelos de 
atuação ajustados às necessidades das populações 
atendidas. Partindo deste modelo, é atribuição do 
psicólogo hospitalar: 
 

A) Ser um mediador e catalizador das relações 
interpessoais no contexto hospitalar. 

B) Repassar aos familiares as informações sobre 
o estado clínico do paciente e seu prognóstico; 

C) Dar a notícia em caso de óbito aos 
responsáveis pelo paciente. 

D) Convencer o paciente a submeter-se a 
procedimentos indicados pela equipe, mesmo 
que o paciente se negue, visando a sua 
melhora clínica. 

E) Confrontar crenças religiosas que possam 
interferir no plano de tratamento, visando à 
adesão do paciente. 
 

23. Terminalidade, enquanto fase da assistência 
intensiva a um paciente que está morrendo, 
abrangendo, mas não se limitando a, por exemplo, 
sustentação da morte encefálica, estados de 
disfunção orgânica múltipla avançada ou mesmo 
disfunção de um sistema apenas, mas se revela além 
de nossas possibilidades terapêuticas.  
Dado esse contexto, avalie os casos a seguir: 

 
 

I. PNR: paciente não reanimável, aquele cujo curso 
clínico faz crer como fútil qualquer esforço de 
reanimação frente a uma possível PCCR. Neste 
caso se retira a terapêutica até então utilizada e 
não se acrescenta mais nenhuma nova. 

II. PSM: paciente de suporte mínimo, aquele que foi 
considerado além das possibilidades 
terapêuticas. Todo esforço terapêutico é 
suspenso, limitando-se a um suporte mínimo para 
conforto, analgesia, sedação e dignidade do 
paciente. 

III. Distanásia: é a morte serena, sem dor e sem 
sofrimento. Prática que no Brasil não tem amparo 
legal. 

IV. Eutanásia: é a morte lenta, ansiosa, com muito 
sofrimento, que representa o antônimo da 
distanásia. 

V. Suicídio assistido: trata-se de uma prática médica 
ainda sem amparo legal, em que o médico 
instrumentaliza um paciente terminal competente, 
e este, de modo consciente, aciona meios que 
resultam em sua morte sem sofrimento. 
 

Está(ão) correta(s) APENAS a(s) opção(ões): 
 

A) I. 
B) II e V. 
C) I e III. 
D) II e IV. 
E) I e V. 
 
 
 

24. A bioética visa esclarecer a opinião pública com 
relação ao progresso científico e tecnológico. Como 
nova ciência ética, combina humildade, 
responsabilidade com uma competência 
interdisciplinar, intercultural e que potencializa o 
senso de humanidade. Fazem parte do princípio 
básico da bioética: 
 
I. Autonomia. 
II. Beneficência. 
III. Suporte psicológico. 
IV. Não maleficência. 
V. Justiça. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS a(s) opção(ões): 
 

A) I, II e V. 
B) II, IV e V. 
C) II e IV. 
D) I, II e IV. 
E) I, II, IV e V. 
 

25. A Humanização é entendida como valor e abrange 
circunstâncias sociais, éticas, educacionais e 
psíquicas presentes no relacionamento humano. Em 
2000 o Ministério da Saúde lançou o Programa 
Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar 
(PNHAH) com o objetivo de promover uma nova 
cultura de atendimento à saúde, visando melhorar a 
qualidade e a eficácia dos serviços prestados. São 
objetivos do Programa: 
 
I. Fortalecer e articular todas as iniciativas de 

humanização já existentes na rede hospitalar 
pública. 

II. Modernizar as relações de trabalho no âmbito 
dos hospitais públicos, tornando as instituições 
mais harmônicas e solidárias, de modo a 
recuperar sua imagem pública junto à 
comunidade. 

III. Capacitar os profissionais dos hospitais para um 
novo conceito de atenção à saúde que valorize a 
vida humana e a cidadania; 

IV. Desenvolver um conjunto de indicadores de 
resultados e sistema de incentivos ao tratamento 
humanizado.  

V. Proporcionar melhora da arrecadação financeira, 
mesmo em Instituições Filantrópicas, visando 
melhorias nos serviços. 

  
Está(ão) correta(s) APENAS a(s) opção(ões): 

 
A) I, III e IV. 
B) II, III e IV. 
C) III, IV e V. 
D) I, II, III, e IV. 
E) I, IV e V. 
 

26. Dentro do ambiente hospitalar, o trabalho em equipe 
é hoje uma prática muito valorizada. O 
relacionamento profissional entre os especialistas 
podem se caracterizar de três maneiras: 
interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar. 
Assim, caracteriza-se a interação como: 
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I. Interdisciplinar quando existem vários 
profissionais atendendo o mesmo paciente de 
maneira independente. 

II. Multidisciplinar quando alguns especialistas 
discutem entre si a situação de um paciente 
sobre aspectos comuns a mais de uma 
especialidade. 

III. É transdisciplinar quando as ações são definidas 
e planejadas em conjunto. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS a(s) opção(ões): 

 
A) II. 
B) I. 
C) III. 
D) I e II. 
E) II e III. 
 

27. O diagnóstico e o tratamento adequados dos 
pacientes que apresentam sintomas e sinais de 
confusão podem fazer uma diferença crucial na 
saúde geral dos pacientes e na sua capacidade de 
agir de modo independente. Por outro lado o 
diagnóstico equivocado e o tratamento inadequado 
das síndromes que causam confusão nos pacientes 
geriátricos podem causar substancial morbidade 
entre os pacientes, muito trabalho para as famílias e 
altas somas em despesas com cuidados de saúde.  
Desta maneira é muito importante diferenciar delírio 
de demência. Sobre o quadro de demência, afirma-
se: 
 
I. O diagnóstico precisa ser rápido, pois há ameaça 

de risco imediato à vida e este deve ser definido 
mesmo no caso de quadro associado de delírio. 

II. O curso da patologia se dá flutuante durante o 
dia, com piora no período noturno. 

III. A atenção fica reduzida, hipervigilante ou 
perturbável. 

IV. O pensamento fica empobrecido. 
V. A percepção, em geral é normal. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS a(s) opção(ões): 
 

A) I. 
B) IV. 
C) I e IV. 
D) IV e V. 
E) III e V. 
 

28. As depressões têm sido alvo de estudos, discussões 
e reclassificações ao longo dessas últimas décadas, 
sendo, em alguns casos, alvo de polêmicas 
importantes no que tange ao diagnóstico diferencial e 
às estratégias terapêuticas para combatê-las. 
Separam-se aqui dois grandes grupos: depressão 
patológica (depressão maior –DSMIII-R) e depressão 
reativa (Luto sem Complicação – DSM III-R).  No 
primeiro grupo (depressão maior), destacam-se os 
seguintes sintomas: 

 
I. Sentimento de angústia ligada ao contexto de 

perda. 
II. Amorfismo afetivo. 

III. Não percepção dos motivos que geram o estado 
anímico. 

IV. Empobrecimento do afeto, sem perda da 
modução qualitativa. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS a(s) afirmativa(s): 
 

A) II e III. 
B) II. 
C) III. 
D) II e IV. 
E) I, II e III. 
 

29. A família é um sistema complexo com regras e 
padrões de interação entre seus membros 
profundamente estabelecidos. A aliança com um 
membro da família que seja confiável tem valor 
inestimável para a equipe. Para o psicólogo 
hospitalar, é muito importante identificar o perfil da 
família que está acompanhando de modo a facilitar a 
abordagem.   
Com relação a estes traços de personalidade, pode-
se classificá-los em: 
 
I. Obsessivos: descontidos no relacionamento com 

a equipe. Rígidos, dogmáticos e perfeccionistas e 
excessivamente preocupados com detalhes. 
Frequentemente brigam pelos seus direitos. 

II. Histéricos: fazem generalizações com base na 
intuição ou na ansiedade. Muito emocionais e 
sensíveis, são desatentos, impressionáveis e 
sugestionáveis. Podem ser sedutores. 

III. Negadores: pessimistas e desconfiados, testam a 
relação de confiança com a equipe e dificilmente 
aderem às orientações desta. 

IV. Dependentes: têm necessidade inesgotável e 
contato e apoio. Podem buscar suporte 
emocional no próprio paciente. Relacionam-se 
com o médico como se este fosse um provedor 
inesgotável. 

V. Solicitantes: consideram-se merecedores de 
tratamento especial. Tolerantes a críticas e 
submissos. 

VI. Rejeitadores de ajuda: desatentos e não 
aderentes às regras e orientações. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS a(s) afirmativa(s): 

 
A) I e III. 
B) II, III e IV. 
C) I, II e III. 
D) I, II e V. 
E) II e IV. 
 

30. A doença grave traz para a realidade do paciente a 
perspectiva dos sintomas físicos, entre eles a dor, e 
das limitações corporais, sejam elas temporárias ou 
permanentes. Promover um modelo assistencial do 
paciente que considere a dor e o sofrimento a ela 
associados, tem sido um dos objetivos do psicólogo 
hospitalar.  
Com relação à abordagem psicológica da dor, é 
CORRETO afirmar: 
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I. A dor pode ser a principal queixa de um paciente 
grave, e a percepção de que este sintoma está 
sob controle pode pôr fim à demanda psicológica. 

II. Com a ajuda da equipe multidisciplinar, o 
psicólogo deverá identificar se a dor que o 
paciente relata é física ou emocional. Caso seja 
orgânica, o manejo fica a cargo das medicações 
disponíveis e o psicólogo passa a atuar em outra 
esfera. 

III. É importante esclarecer para o paciente que a 
função do psicólogo é averiguar a etiologia de 
sua dor e não identificar fatores emocionais que 
possam interferir em sua percepção do grau da 
algia. 

IV. Compreender o sofrimento do paciente com dor é 
considerar as seguintes dimensões: dor física, 
dor emocional, dor social e dor espiritual. 

V. A dor aguda é interpretada como um sinal de 
alerta. A persistência da dor pode levar a um 
quadro de depressão. 

 
Estáão) correta(s) APENAS a(s) afirmativa(s): 
 

A) II e IV. 
B) I, IV e V. 
C) III e V. 
D) II e III. 
E) I, II e III. 
 

31. Uma das ferramentas fundamentais para o trabalho 
do psicólogo hospitalar é o exame psíquico do 
paciente. É através dos dados obtidos que o 
profissional consegue  fazer inferências sobre o 
estado mental do paciente e sua relação com o seu 
exterior.  Baseado nos aspectos avaliados neste 
roteiro pode-se afirmar: 
 
I. A aparência do paciente não deve ser levada em 

consideração uma vez que o mesmo encontra-se 
internado no hospital. 

II. Dentro do item psicomotricidade, a cataplexia 
caracteriza-se por diminuição súbita desta por 
enrijecimento ou por perda do tônus muscular. 

III. A consciência como nível de atividade psíquica, 
não julgamento moral, e as alterações desta  
devem ser avaliadas de forma qualitativa e 
quantitativa. 

IV. Ainda no item consciência, na dissociação, as 
vivências que ocorrem neste estado, não são 
lembradas quando a pessoa retoma a 
consciência habitual.  

 
Está(ão) correta(s) APENAS a(s) afirmativa(s): 

 
A) IV. 
B) I e III. 
C) II, III e IV. 
D) II e VI. 
E) I, II e III. 
 

32. Pode-se definir o que Freud chamou de “mecanismos 
de defesa” como um conjunto de operações cuja 
finalidade é reduzir, suprimir qualquer modificação 
suscetível de colocar em risco a integridade e a 

constância do indivíduo biopsicológico. Com relação 
aos mecanismos de defesa afirma-se: 
 
I. A racionalização não é um mecanismo de defesa 

e sim uma construção positiva para aliviar a 
angústia de maneira realista. 

II. Na negação o paciente que recebe o diagnóstico 
de uma doença extremamente grave entende a 
comunicação do médico, fica bastante 
exasperado durante a consulta, mas, sem que 
ninguém lhe pergunte nada, diz que não está 
temeroso. 

III. Os mecanismos de defesa sempre devem ser 
confrontados para desmistificar fantasias e 
auxiliar no processo de aceitação do diagnóstico 
de patologias. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS a(s) afirmativa(s): 
 

A) II e III. 
B) I. 
C) III. 
D) I e II. 
E) II. 
 
 

33. O Ministério da Saúde estabelece a obrigatoriedade 
do atendimento em Psicologia, nos procedimentos 
especializados, de alta e média especialidade, 
definidos pela(s) seguinte(s) portaria(s) 
regulamentadora(s): 

 
I. Portaria 3.535, de 2 de setembro de 1986. 

Ministério da Saúde. Estabelece critérios para 
centros de atendimento em Oncologia. 

II. Portaria 3.432, de 12 de agosto de 1998. 
Ministério da Saúde. Estabelece critérios de 
classificação para as Unidades de Tratamento 
Intensivo – UTI. 

III. GM/MS 1.075, de 04 de julho de 1998. Institui 
diretrizes para atenção ao paciente portador de 
obesidade. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS a(s) opção(ões): 

 
A) I. 
B) III. 
C) I e III. 
D) II. 
E) II e III. 
 

34. Os distúrbios somáticos são dificuldades psicológicas 
que assumem uma forma física (somática), mas para 
as quais não existe uma causa médica.  
Sobre este tema, avalie as assertivas: 
 
I. A hipocondria é um distúrbio no qual as pessoas 

demonstram um receio constante de doenças e 
uma preocupação com sua saúde. 

II. Na hipocondria, não é que os sintomas sejam 
falsos, em vez disso, constituem a interpretação 
errônea destas sensações como prova de uma 
doença séria. 
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III. Assim como na hipocondria, no distúrbio de 
conversão existe uma causa física limitadora ao 
paciente. 

IV. No distúrbio de conversão, frequentemente o 
paciente se mantém despreocupado a respeito 
dos sintomas. 

 
É correto o que se afirma SOMENTE em: 
 

A) I, II e IV. 
B) I. 
C) II. 
D) II e III. 
E) I, III e IV. 
 

35. Dos sistemas abaixo relacionados, qual está 
subordinado ao sistema nervoso vegetativo ou 
autônomo?  

 
A) Sistema muscular. 
B) Sistema nervoso central. 
C) Medula. 
D) Sistema simpático.  
E) Encéfalo.  
 

36. O sistema nervoso central é constituído pelos 
seguintes elementos:  

 
I. Encéfalo.  
II. Nervos cranianos. 
III. Medula.  
IV. Nervos raquidianos. 

 
Está(ão) correta(s) SOMENTE as afirmativas: 

 
A) II e III.                 
B) I e III.   
C) III e IV. 
D) I e II.      
E) II e IV.      

             
37. A terceira circunvolução do giro superior do lobo 

temporal do hemisfério esquerdo corresponde à área 
de: 

 
A) Broca. 
B) Brodmann. 
C) Wernicke. 
D) Luria. 
E) Kandel.  
 

38. Devido ao caráter somatotópico das áreas primárias, 
lesões localizadas em pontos restritos do córtex 
primário parietal têm como sequência a perda da 
sensação: 

 
A) Visual. 
B) Auditiva.  
C) Gustativa. 
D) Olfativa. 
E) Tátil. 
 

39. Na doença de Alzheimer, do ponto de vista 
bioquímico, existe uma significativa diminuição do 
neurotransmissor: 

 
A) Dopamina. 
B) Serotonina . 
C) Glutamato.   
D) Acetilcolina. 
E) Acido gama-aminobutírico (Gaba). 
 

40. O sintoma mais importante associado aos transtornos 
mentais orgânicos é a: 

 
A) Demência. 
B) Depressão maior. 
C) Ansiedade. 
D) Sentimentos de inutilidade. 
E) Dificuldades de concentração.  
 

41. Com relação à idade, a prevalência de demência 
duplica a cada cinco anos após os: 

 
A) 40 anos 
B) 50 anos  
C) 60 anos  
D) 80 anos 
E) 70 anos  
 

42. As quatro causas mais frequentes relacionadas à 
demência são:  

 
I. Doença de Alzheimer. 
II. Demência vascular. 
III. Demência com corpos de Lewy.  
IV. Demência frontotemporal. 

 
Está(ão) correta(s) APENAS : 

 
A) I, II e IV. 
B) II, III e IV. 
C) III e IV. 
D) I, II, III e IV. 
E) III e IV. 
 

43. Demência pode ser definida como síndrome 
caracterizada por declínio de memória associado a 
déficit de pelo menos outras funções cognitivas:  

 
A) Percepção, sensação, orientação espacial.  
B) Lateralidade, planejamento, acuidade visual. 
C) Linguagem, gnosias, praxias ou funções 

executivas. 
D) Orientação temporal, linguagem e acuidade 

auditiva. 
E) Raciocínio abstrato, ataxia e prosopagnosia.   
 

44. A doença neurodegenerativa mais frequente e com 
maior causa associados à demência:  

 
A) Demência vascular.   
B) Demências frontotemporais.  
C) Alzheimer.  
D) Parkinson. 
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E) Demência com corpos de Lewy. 
 

45. A Organização Mundial da Saúde (OMS) estabelece 
o início da senescência para os países em 
desenvolvimento aos: 

 
A) 60 anos de idade. 
B) 55 anos de idade. 
C) 65 anos de idade. 
D) 70 anos de idade.  
E) 75 anos de idade. 
 

46. A depressão é uma doença de alta incidência no 
idoso, devido a fatores como: 

 
A) Aumento de seus poderes cognitivos, 

especialmente o da memória.  
B) Percepção de sua crescente capacidade física. 
C) Habilidades sensoriais e perceptuais dentro da 

media. 
D) Facilidades motoras e gnósticas.  
E) Dificuldades nas relações sociais, condições 

econômicas e possibilidades de trabalho.  
 

47. Antagonista de receptores glutamatérgicos, que 
atuaria como neuroprotetor na demência, através da 
prevenção da atividade neurotóxica do glutamato:  

 
A) A memantina.  
B) A galantamina. 
C) A donepezil.  
D) A citicolina.  
E) A rivastigmina. 
 

48. Na doença de Alzheimer três manifestações 
neuropsiquiátricas foram verificadas quanto à 
identificação de suas bases neurobiológicas, a saber:  

 
A) Ansiedade, medo e hiperatividade. 
B) Depressão, apatia e delírios.  
C) Esquizofrenia, depressão e apatia.  
D) Anorexia, transtorno bipolar e estresse.  
E) Transtorno somatoforme, fobia social e 

depressão. 
 

49. Os aspectos morfológicos e fisiológicos que 
caracterizam a estrutura das áreas primárias do 
córtex visual também determinam o papel que ele 
desempenha na organização:   

 
A) Do planejamento e organização mental. 
B) Da sensação tátil-cinestésico. 
C) Da acuidade auditiva. 
D) De percepções visuais complexas.  
E) Da Linguagem motora. 
 

50. Por vários motivos, os cuidados necessários que se 
prestam aos pacientes idosos são diferentes dos que 
oferecem aos indivíduos mais jovens. Alguns destes 
motivos podem ser atribuídos às alterações que 
ocorrem ao longo do processo de envelhecimento. 
Pensando nas necessidades da população geriátrica, 
criou-se o Estatuto do Idoso.  
Sobre este, afirma-se: 

 
I. A Lei 10.741 foi sancionada em 1º de outubro de 

1997. 
II. Art. 1o  -  É instituído o Estatuto do Idoso, 

destinado a regular os direitos assegurados às 
pessoas com idade igual ou superior a 65 
(sessenta e cinco) anos. 

III. Art. 11. -  Os alimentos serão prestados ao idoso 
na forma da lei civil. 

IV. Art. 32. - O Dia Mundial do Trabalho, 1o de Maio, 
é a data-base dos aposentados e pensionistas. 

V. Art. 34. - Aos idosos, a partir de 65 (sessenta e 
cinco) anos, que não possuam meios para prover 
sua subsistência, nem de tê-la provida por sua 
família, é assegurado o benefício mensal de 1 
(um) salário-mínimo, nos termos da Lei Orgânica 
da Assistência Social – Loas. 

 
É correto o que se afirma SOMENTE em: 
 

A) II. 
B) I e V. 
C) III, IV e V. 
D) II e IV. 
E) II, IV e V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


