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INSTRUÇÕES 

1. Este Caderno de Questões compreende as Provas de Saúde Coletiva e 

Conhecimentos Específicos. Apresenta 20 questões. As questões de 01 – 10 

(Conhecimentos Específicos), 11 – 20 (Saúde Coletiva). 

2. Cada questão objetiva apresenta cinco opções de resposta, das quais apenas 

uma é correta. 

3. Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir 

esclarecimentos aos Fiscais. 

4. O candidato deverá utilizar caneta esferográfica, tinta na cor preta ou azul. 

5. O candidato dispõe de, no máximo, quatro horas para responder as questões e 

preencher o Cartão de Respostas. 

6. Após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de prova sem 

autorização e acompanhamento da fiscalização. 

7. Não será permitido ao candidato retirar-se da sala antes de decorrida uma hora 

do início da prova. 

8. Antes de retirar-se definitivamente da sala, o candidato deverá devolver ao Fiscal 

o Cartão de Respostas e assinar lista de presença. 

 

 

PSICOLOGIA 

Questão 1 

Para Spink (2007) se o objetivo é contribuir para a reflexão sobre a formação dos 

psicólogos para atuar nos serviços públicos de saúde, a análise em destaque deve 

ser: 

1ª Etapa: Prova Objetiva 



a) A dificuldade de haver publicações expressivas nas editoras relacionadas ao 

tema da Psicologia e da Saúde Coletiva que de subsidio ao trabalho no Sistema 

Único de Saúde. 

b) Propor que a Psicologia, a Saúde Coletiva e a Saúde Pública sejam campos 

homogêneos. 

c) A possibilidade de inserção da Psicologia no debate recorrente sobre a 

estruturação dos serviços do Sistema Único de Saúde e sua contribuição para as 

reflexões na perspectiva da Saúde Coletiva. 

d) No investimento que político da Medicina e da Psicologia, assim como da 

dimensão social das enfermidades. 

e) Ter como estratégia básica o esquadrinhar do espaço urbano onde a Psicologia 

irá atuar a luz da Saúde Pública e Coletiva simultaneamente. 

 

Questão 2 

A inserção do psicólogo no trabalho público necessita de uma reflexão urgente. 

Quanto ao modelo de saúde que é adotado, a inserção do psicólogo na unidade de 

Saúde e suas diretrizes de trabalho, deve observar: 

a) A produção de conhecimento dentro da perspectiva da Medicina como ciência, 

em busca de saberes que se adequem a realidade da Psicologia, voltadas ao 

entendimento que o processo de saúde ou adoecimento passa por um caminho 

pessoal. 

b) A produção de conhecimento passa pela perspectiva do conhecimento do CID 

10 ou do DSM IV, baseado na Saúde Coletiva como ciência, em busca de saberes 

que se adequem a realidade da Comunidade, voltadas ao entendimento que o 

processo de saúde ou adoecimento passa por um caminho comunitário e público. 

c) A produção de conhecimento dentro da perspectiva do conhecimento do CID 10 

ou do DSM IV, baseado na Psiquiatria como ciência, em busca de saberes que se 

adequem a realidade da Medicina, voltadas ao entendimento que o processo de 

saúde ou adoecimento passa por um caminho comunitário. 

d) A produção de conhecimento dentro da perspectiva do conhecimento das aulas 

aprendidas na Universidade e nas Supervisões na área, baseado na Ciência, em 



busca de saberes que se adequem a realidade dos postos de saúde, voltadas ao 

entendimento que o processo de saúde ou adoecimento passa por um caminho 

comunitário e privado. 

e) A produção de conhecimento dentro da perspectiva da Psicologia como ciência, 

em busca de híbridos saberes, performances mestiças, voltadas ao entendimento 

que o processo de saúde ou adoecimento passa por um corte fundamentalmente 

social ou coletivo.  

Questão 3 

Quais os dois tipos de cargas psíquicas presentes nos processos de trabalho? 

 

a) Sobrecarga psíquica, decorrente de situações de tensão prolongada e subcarga 

psíquica relacionada a situações em que o trabalhador é impossibilitado de fazer 

uso de suas capacidades psíquicas no trabalho.  

b) Sobrecarga psíquica, decorrente de situações de tensão a longo prazo e 

subcarga psíquica relacionada a situações em o trabalhador é impossibilitado de 

fazer uso de suas capacidades psíquicas no trabalho. 

c) Sobrecarga psíquica, decorrente de situações de tensão média e subcarga 

psíquica relacionada a situações em o trabalhador é motivado a fazer uso de suas 

capacidades psíquicas no trabalho. 

d) Sobrecarga psíquica, decorrente de situações de tensão prolongada e subcarga 

psíquica relacionada a situações em o trabalhador é solicitado a não fazer uso suas 

capacidades psíquicas no trabalho. 

e) Sobrecarga psíquica, decorrente de situações de alta tensão prolongada e 

subcarga psíquica relacionada a situações em o trabalhador é convidado a não 

fazer uso de suas capacidades psíquicas no trabalho. 

 

Questão 4 

O serviço de psicologia na Comunidade é feito a partir de visitas domiciliares, 

entrevistas, mapeamento da realidade comunitária loca. Dito isso, com o que 

trabalha fundamentalmente o Psicólogo? 

 



a) Com a linguagem e representações (grupais), afetos e emoções.  

a) b) Vínculos entre indivíduos e territórios físicos ou simbólicos. 

b) c) Comportamentos observáveis, Juízo-percepção e negação. 

c) d) Barganha, Emoções e Silêncios. 

d) e) Depressão, Senso percepção e psicomotricidade. 

 

Questão 5 

O uso do conhecimento psicológico como instrumento de práticas em comunidades 

teve seus primeiros registros formais na década de setenta. A que tais registros se 

referiam? 

a) A participação de Psicólogos em trabalhos associados à esfera da ação social e 

prevenção. 

b) A participação de Psicólogos em trabalhos associados à esfera da saúde pública 

e educação. 

c) A participação de Psicólogos em trabalhos associados à esfera da prevenção e 

do modelo curativo. 

d) A participação de Psicólogos em trabalhos associados à esfera da medicina e 

sociologia. 

e) A participação de Psicólogos em trabalhos associados à esfera da educação e 

da saúde mental. 

 

Questão 6 

No artigo de Maria de Fatima Quintal de Freitas (1998) sobre a Inserção na 

comunidade e análise de necessidades: reflexões sobre a prática do psicólogo, 

podemos afirmar: 

 

a) A profissão de Psicologia não tem sido chamada a ocupar novos espaços e a 

desenvolver trabalhos e /ou atividades que até então era pouco frequentes ou nem 

existiam. 

b) Poder-se-ia dizer que, tanto o profissional como a Comunidade, podem ter 

“modos de ação” diferentes, orientados por visões de mundo nem sempre 



coincidentes e conciliáveis. 

c) O tipo de objetivos que têm orientado as práticas psicológicas em Comunidade 

discorrem, nas últimas décadas, somente as preocupações políticas. 

d) Ela não considera relevante que o processo de inserção tente recuperar as 

possibilidades que são construídas a luz da relação psicólogo – comunidade. 

e) Na década de 70, os profissionais da área de psicologia não tentaram dar 

continuidade ao trabalho outrora iniciado de inserção em favelas e bairros de 

periferia. 

 

Questão 7 

O psicólogo, para ingressar, associar-se ou permanecer em uma organização, 

considerará: 

 

a) O Contrato, valor da Remuneração, as normas atuantes naquele lugar para que 

não aconteça constrangimentos futuros. 

b) O local, as pessoas a quem prestará serviço, os princípios e normas da 

Organização contratante. 

c) O Código de Ética, de Classe e a Missão da Organização em que permanecerá. 

d) O Código de Conduta e de Ética daquele lugar. 

e) A missão, a filosofia, as políticas, as normas e as práticas nela vigentes e sua 

compatibilidade com os princípios e regras do Código de Ética da Classe. 

 

Questão 8 

O psicólogo, no relacionamento com profissionais não psicólogos:  

 

a) Informará expressamente, por qualquer uma das partes, da interrupção 

voluntária e definitiva do serviço cobrará satisfação do colega profissional, afinal em 

equipe sempre há vinculo. 

b) Realizará atendimento não eventual de criança, adolescente ou interdito, o 

psicólogo deverá obter autorização de ao menos um de seus responsáveis, 

observadas as determinações da legislação vigente no seu país de origem. 

c) Caso se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da 



metodologia adotada, será sempre o Psicólogo a fazê-lo, pois o mesmo tem 

habilidades para gerir comportamentos. 

d) Encaminhará a profissionais ou entidades habilitados e qualificados demandas 

que extrapolem seu campo de atuação; assim como compartilhará somente 

informações relevantes para qualificar o serviço prestado, resguardando o caráter 

confidencial das comunicações, assinalando a responsabilidade, de quem as 

receber, de preservar o sigilo.  

e) Trocará “figurinhas” com o colega da área afim, certo de que deve sempre se 

preocupar com a inter e multidisciplinariedade tão pedida nos dias atuais. 

 

Questão 9  

A proposta metodológica do Planejamento Estratégico Situacional (PES) é 

formulada a luz de quatro momentos, sendo eles: Momento Explicativo, Momento 

Normativo, Momento Estratégico, e Momento Tático-Operacional. A penúltima 

delas corresponde a: 

a) Este visa desenhar o plano de intervenção, ou seja, de definir a situação, 

objetivo ou situação futura desejada e as operações/ações concretas que visam 

resultados, tomando como referência os nós críticos selecionados. 

b) Chegado o momento da ação, implementação do plano. Recordando que o plano 

não é o desenho no papel, mas um compromisso de ação que visa resultados, 

impacto nos problemas selecionados, que e traduzem em novas situações mais 

favoráveis do que a situação inicial.  

c) A análise de viabilidade do plano nas suas várias dimensões: política, 

econômica, cognitiva, organizativa. Cabendo aqui lembrar que o ator não controla 

todos os recursos necessários para a realização do plano.  

d) Momento da seleção e análise dos problemas considerados relevantes para o 

ator social e sobre os quais este pretende intervir. 

e) Apresentação de uma matriz como exemplo de monitoramento geral de um 

plano mas recomendado que sejam desenhados formatos específicos para 

acompanhamento de variáveis estratégicas e para a prestação de contas. 

Questão 10 

A Psicologia Comunitária é uma área de conhecimento que se ocupa em estudar, 



entender e intervir no fenômenos psicossociais. Esse campo da Psicologia tem 

como objetivo: 

 

a) Despertar uma consciência crítica e contribuir para a formação da identidade 

social e individual do sujeito. 

b) Fazer um percurso histórico sobre a construção da psicologia social no Brasil. 

c) Compreender o conceito de comunidade e traçar simultaneamente o campo de 

atuação. 

d) Conhecer os saberes teóricos e práticos que contribuíram para a inserção do 

psicólogo na Comunidade. 

e) Desenvolver práticas e modos de atuação que promovam a qualidade e a 

brevidade da vida. 

 

Questão 11. 

Na Unidade de Saúde da Família (USF) “Viver Melhor”, alguns profissionais da 

Equipe de Saúde da Família (ESF) estão discutindo a situação do território em 

relação à Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS). A população da equipe é de 3000 

pessoas, sendo 2000 maiores de 18 anos. A equipe tem cadastradas 200 pessoas 

portadoras de Hipertensão, e discute se este número está adequado, ou se é 

necessário fazer alguma mudança no processo de trabalho em relação a esta 

situação. Dado que a prevalência brasileira de HAS em pessoas maiores de 18 

anos é de 25%, o mais provável é que na área desta ESF exista, neste momento: 

 

a) uma população com prevalência de HAS abaixo da média 

b) uma população com prevalência de HAS acima da média 

c) uma situação de sobrediagnóstico de HAS 

d) uma situação de subdiagnóstico de HAS 

e) uma situação de diagnóstico adequado de HAS 

 

Questão 12. 

A discussão da Equipe de Saúde da Família “Viver Melhor”, descrita acima, por 

envolver análise de indicadores e propostas de ação, pode ser melhor 

caracterizada como uma ação de: 

 

a) Assistência à saúde 

b) Educação em saúde 

c) Vigilância em saúde  

d) Coordenação do cuidado  



e) Humanização da saúde 

 

Questão 13. 

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB, 2012), quais 

profissionais da Equipe de Saúde da Família devem obrigatoriamente participar do 

processo de discussão e ação descrito na Questão 1? 

 

a) Médicos, Dentistas e Enfermeiros. 

b) Médicos, Enfermeiros e Agentes Comunitários de Saúde. 

c) Enfermeiros e Agentes Comunitários de Saúde. 

d) Enfermeiros, Agentes Comunitários de Saúde e Auxiliares/Técnicos de 

Enfermagem. 

e) Todos os profissionais da Equipe. 

 

Questão 14. 

Tendo em consideração as determinações da Política Nacional de Atenção Básica 

no tocante ao papel da Unidade de Saúde da Família (USF) / Equipe de Saúde da 

Família (ESF) no atendimento às urgências e emergências, bem como o Caderno 

de Acolhimento e Atenção à Demanda Espontânea, o que deve ser feito em relação 

a um usuário que chega na recepção da Unidade de Saúde da Família com dor no 

peito (possível infarto do miocárdio)? 

a) Deve ser imediatamente orientado pela recepcionista a dirigir-se à 

Emergência hospitalar ou UPA mais próxima, pois a Unidade de Saúde da Família 

não dispõe dos insumos necessários ao cuidado do usuário infartado; 

b) Deve ser imediatamente orientado pela recepcionista a ligar para o SAMU 

(192), pois este dispõe de Ambulâncias equipadas para o atendimento ao infarto do 

miocárdio; 

c) Deve ser imediatamente orientado pela recepcionista a aguardar enquanto 

esta entra em contato com a Central de Regulação de Vagas, para 

encaminhamento imediato a Unidade de Terapia Intensiva cardiológica;   

d) Deve ser imediatamente encaminhado pela recepcionista à avaliação da 

auxiliar/técnica de Enfermagem, que, devido ao sinal de gravidade (dor no peito), 

deve encaminhar o usuário à consulta médica imediata na USF; 

e) Deve ser imediatamente orientado pela recepcionista a dirigir-se ao 

consultório do médico da USF e relatar seus sinais e sintomas, para que este avalie 

qual a conduta adequada. 

 

 

Questão 15. 

Qual das abaixo NÃO é atribuição dos Agentes Comunitários de Saúde? 

a) Visitar cada família de sua microárea, realizando o cadastramento com as 

informações de saúde mais importantes. 



b) Participar das discussões de planejamento do processo de trabalho da 

Equipe. 

c) Aferir a Pressão Arterial dos usuários em seu domicílio, quando necessário.. 

d) Orientar os usuários sobre o funcionamento da Equipe 

e) Orientar os usuários sobre os cuidados básicos de saúde. 

 

Questão 16. 

Na prática, o princípio doutrinário da Equidade, no Sistema Único de Saúde (SUS), 

significa que: 

a) Todas as mulheres grávidas devem receber o mesmo número de consultas de 

pré-natal. 

b) Todos os usuários devem receber a mesma assistência, independente de raça, 

renda ou idade. 

c) Os usuários devem ser cuidados de forma integral. 

d) Uma criança cuja mãe tenha baixa escolaridade deve receber mais consultas de 

puericultura que uma criança cuja mãe tenha alta escolaridade. 

e) O trabalho da equipe deve ser adequado à realidade regional. 

 

Questão 17. 

Poucas pessoas sabem, mas o Brasil é um dos únicos países do mundo a adotar o 

princípio da Universalidade no seu sistema nacional de saúde (SUS). Mesmo os 

países ricos, na sua maioria, não buscam abranger toda a população, excluindo 

pessoas sem documentação (Inglaterra, Espanha, França, Canadá) e pessoas de 

baixa renda (EUA, apesar do incipiente “Obama-Care”) do acesso à saúde. No 

âmbito da Atenção Básica/Atenção Primária, existe um aparente conflito entre o 

princípio da Universalidade e a adscrição territorial, pois enquanto o primeiro reza 

que todas as pessoas têm o mesmo direito de acesso aos serviços de saúde, o 

segundo reza que cada Equipe de Saúde da Família deve garantir o cuidado da 

população adscrita ao seu território, definido em termos geográficos, segundo 

características socio-sanitárias. Na prática, de acordo com a Política Nacional de 

Atenção Básica, as equipes devem: 

a) Acolher todas as pessoas que buscam a Unidade de Saúde da Família, 

independente da adscrição territorial. 

b) Realizar o cuidado continuado de todas as pessoas que buscam Unidade de 

Saúde da Família, independente da adscrição territorial. 

c) Acolher apenas as pessoas adscritas ao seu território (área) e orientar os demais 

que busquem o serviço de saúde apropriado. 

d) Orientar os usuários que não são da área que busquem atendimento nas 

Unidades de Pronto Atendimento (UPA) mais próximas. 

e) Orientar os usuários que não são da área adscrita que liguem para o Disque 

Saúde 136 e informem-se sobre o local correto para buscar atendimento para o seu 

caso. 



 

Questão 18. 

Em relação à Atenção Domiciliar, é INCORRETO afirmar que: 

a) Falta de adesão ao tratamento pode ser um critério para realizar uma visita 

domiciliar a um usuário. 

b) Existem três modalidades de Atenção Domiciliar: AD1, AD2 e AD3. 

c) O Serviço de Atenção Domiciliar (SAD) realiza as visitas dos usuários 

enquadrados na modalidade AD1. 

d) Os Auxiliares/Técnicos de Enfermagem devem realizar visitas domiciliares. 

e) Dificuldade de locomoção é um critério de inclusão na Atenção Domiciliar. 

 

Questão 19. 

A população da USF “Viver Melhor” está insatisfeita, pois o médico da equipe 

atende os usuários por ordem de chegada, sendo 12 pela manhã e 12 à tarde, 

obrigando-os a madrugar na frente da Unidade para conseguir “pegar ficha”. Os 

usuários que não estão entre os 12 primeiros a chegar na fila são orientados a 

voltar outro dia e tentar novamente. 

Qual atributo dos serviços de Atenção Básica/Atenção Primária à Saúde é 

diretamente prejudicado por esta forma de organizar o atendimento médico? 

 

a) Longitudinalidade 

b) Integralidade 

c) Coordenação 

d) Abordagem comunitária 

e) Acesso preferencial  

 

Questão 20. 

O matriciamento em saúde é pensado a partir da lógica de equipe de referência 

são, ao mesmo tempo, arranjos organizacionais e uma metodologia para a gestão 

do trabalho em saúde, objetivando ampliar as possibilidades de realizar-se clínica 

ampliada e integração dialógica entre distintas especialidades e profissões. A 

composição da equipe de referência e a criação de especialidades em apoio 

matricial buscam criar possibilidades para operar-se com uma ampliação do 

trabalho clínico e sanitário, já que se considera que nenhum especialista, de modo 

isolado, poderá assegurar uma abordagem integral.  

 

(    ) A afirmativa acima é FALSA pois esse conceito se refere a EPS. 

(  ) A afirmativa acima é VERDADEIRA pois se refere ao conceito de estruturante 

do NASF. 

 


