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1. Esta prova é constituída de um caderno de testes e uma folha de respostas. O 
caderno de testes é composto por: 30 questões, sendo 10 questões de Língua 
Portuguesa, 10 questões de Legislação do SUS e PSF e 10 questões de 
Conhecimentos Específicos. 

2. Havendo falta de páginas ou falhas de impressão, alerte o fiscal de sala. A prova é 
estritamente individual, sendo proibido qualquer tipo de consulta. A interpretação 
da prova faz parte da avaliação. Os fiscais não poderão responder a perguntas 
dessa natureza. 

3. Utilize somente caneta de tinta azul ou preta para assinalar ou marcar as suas 
respostas, sendo que o preenchimento das folhas de respostas é de inteira e 
exclusiva responsabilidade do candidato. Será fornecida apenas uma folha de 
respostas para cada candidato, não havendo possibilidade de substituição em 
caso de rasuras ou anotações inadequadas. 

4. Durante todo o tempo em que o candidato se encontrar na sala de aula, deverá 
manter-se em silêncio, não podendo levantar-se ou comunicar-se com outros 
candidatos. Caso o candidato necessite utilizar-se do banheiro ou bebedouro, 
deverá levantar o braço e aguardar o fiscal de sala. 

5. Poderá ser excluído do Processo Seletivo o candidato que: não apresentar um dos 
documentos exigidos no Edital; se ausentar da sala de provas sem o 
acompanhamento do fiscal, antes de decorrer 01 (uma) hora e 30 (trinta) 
minutos de duração da prova; for surpreendido durante a realização das provas 
em comunicação com outras pessoas; estiver utilizando calculadoras, livros, notas 
ou impressos não permitidos; estiver portando ou fazendo uso de qualquer tipo de 
equipamento eletrônico, de comunicação ou tentando usar meios ilegais para a 
execução da prova. 

6. Coloque sobre o canto superior direito da carteira seu documento de identidade. O 
fiscal de sala fará a conferência deste documento. 

7. Após o término de sua prova e decorrido o prazo mínimo exigido: 

 Levante o braço e aguarde o fiscal de sala, que irá recolher a sua folha de 
respostas; 

 Após ser atendido pelo fiscal, por fineza, deixe a sala de aula em silêncio. 
8. Não esqueça de entregar sua folha de respostas e assinar a lista de presença. 
9. O candidato do Processo Seletivo não poderá ficar com seu respectivo caderno de 

prova após o término das provas. 
10.  A prova terá duração de 03 (três) horas. 

 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
TERRITÓRIO DO BEM, CAMPO DO DEVER  
  

É, pois, no território delimitado pelo bem e pelo dever que a consciência joga o 
seu papel. E qual é esse papel? A resposta já está implícita no que víamos 
anteriormente: o papel da consciência é julgar. A nossa consciência é, portanto, o 
juízo sobre o valor moral (a bondade ou a maldade) das nossas ações, dos nossos 
pensamentos e sentimentos, das palavras que dizemos ou calamos, das atitudes que 
adotamos na vida, das omissões que admitimos.  

É lógico que, sendo assim, dependa da nossa consciência o valor positivo ou 
negativo, o acerto ou o desacerto da vida que vamos levando. Não é, por isso, uma 
questão que possa ser encarada levianamente, pois é fato incontestável que – quer 
queiramos, quer não – dos juízos da consciência dependem as decisões morais; e as 
decisões são as que nos levam a definir os rumos e os passos que marcam o sentido 
da vida: uma vida pura, uma vida depravada; uma vida santa, uma vida arrastada; 
uma vida útil, uma vida egoísta. Tanto uns como outros – os rumos escolhidos e os 
passos com que tentamos segui-los – decidem do nível e da qualidade moral da 
nossa existência. Não há a mínima dúvida de que seguir um rumo errado ou, mesmo 
estando no rumo certo, errar os passos, é a mesma coisa que estragar a vida.  

Sendo assim, valerá a pena tentarmos nestas páginas uma reflexão serena e, 
na medida do possível, prática sobre a consciência, uma vez que dela depende tanto.  

Lembrando-nos de que é a consciência que avalia, com o seu juízo moral, as 
nossas ações, será importante perguntarmo-nos, em primeiro lugar, “Quem é o juiz?” 
Não é uma pergunta supérflua, como veremos daqui a muito pouco.  

A seguir, e tendo em conta que é impossível julgar sem ter referenciais, 
padrões ou normas de julgamento sobre o bem e o mal, deveremos perguntar-nos 
“Qual é a lei?” Com base em que lei, norma ou princípio, a consciência deve julgar a 
bondade ou maldade das nossas ações?  

Em terceiro lugar, um bom juiz, além de honesto, deve ser competente e capaz 
de emitir um juízo claro. Por isso, no quarto capítulo desta obra ocupar-nos-emos do 
bom desempenho da consciência, examinando as qualidades necessárias para que a 
voz da consciência seja uma “boa voz”, eco da verdade e do bem: uma voz 
verdadeira e clara, honesta e firme.  

Este é o plano. 
Disponível em: <www.padrefaus.org> Acesso em julho,2014 

 
1. De acordo com o texto acima, assinale a alternativa CORRETA. 

a) Consciência é o juízo sobre o valor moral (a bondade ou a maldade) das nossas 
ações, dos nossos pensamentos e sentimentos, das palavras que dizemos ou 
calamos, das atitudes que adotamos na vida, das omissões que admitimos. 
b) As decisões são as que nos levam a definir os rumos e os passos que marcam o 
sentido da vida. 
c) É impossível julgar sem ter referenciais, padrões ou normas de julgamento sobre o 
bem e o mal. 
d) Todas as alternativas estão corretas 
 

2. Assinale a alternativa que contém dois substantivos cujo plural é formado do 
mesmo modo que “recém-chegado” e “amor-próprio”, nessa ordem. 
a) Porta-bandeira e batata-doce 
b) Bem-te-vi e perde-ganha 
c) Amor-perfeito e salário-família  
d) João-ninguém e couve-flor 
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3. Assinale a alternativa em que há erro(s) de acentuação gráfica. 
a) Ínterim, item, uísque 
b) Raiz, cadáver, gratuito  
c) Juizo, heroina, constroem 
d) Álbum, caju, míope 
 

4. Assinale a alternativa em que há erro(s) de ortografia. 
a) Ansioso, chulo, paralisação  
b) Pretensioso, gorjeta, caxumba  
c) Estender, pesquisa, jiló 
d) Analizar, chope, obsecado 
 

5. Assinale a alternativa que completa, de acordo com a norma culta, os períodos 
a seguir: 
I- Ouve bem, que o chefe sempre fala ________. 
II- O vigarista cria tentações para _____ errar. 
a) Contigo – mim 
b) Consigo – mim 
c) Consigo – eu 
d) Contigo – eu 
 

6. Assinale a alternativa incorreta conforme a função sintática: 
a) Despede-se o amigo que muito o estima. 
b) Despede-se o amigo que muito lhe quer bem. 
c) Jamais o perdoarei essa injustiça. 
d) Ela o espera para jantar. 
 

7. Associe a substituição dos pronomes oblíquos tônicos pelos átonos 
correspondentes e assinale a alternativa correta. 
“ Enviarei o Documento a ele e ao pai”. 
a) Envio-te o documento a ti e a teu pai. 
b) Enviarei a vocês o documento. 
c) Enviei-lhe e ao pai o documento. 
d) Enviei o documento a você e ao seu pai. 
 

8. Assinale a alternativa que possui todas as frases corretas no plural: 
a) Ações civis, discussões pueris, painéis verde-claros, saraus litero-musicais; 
b) Pagodes chineses, soluções simples, velhaços, cidadães. 
c) Saias verdes-escuro, beija-mãos, diligentes escrivãos, judia cortês. 
d) Sagazes, papéis azuis, esforços, amizades lusos-brasileiras. 
 

9. Assinale a alternativa que utiliza o pronome se na construção reflexiva própria: 
a) Maria  e os outros se tratam bem. 
b) Carol se banha. 
c) Carla e Fábio se escrevem. 
d) O gato e o cachorro se gostam. 
 

10. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Não falava à professora porque era uma aluna tímida. 
b) Quando o diretor ficava à porta, todos silenciavam. 
c) Dava a mesma resposta a quem lhe perguntava pelo resultado das provas. 
d) A farmácia anunciava que vendia a vista e a prazo. 
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LEGISLAÇÃO DO SUS E PSF 
 

11. Indique V para verdadeiro e F para falso e assinale a alternativa 
correspondente. 
São princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). 
(___) integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das 
ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada 
caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 
(___) preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e 
moral; 
(___) igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer 
espécie; 
(___) direito à informação, às pessoas assistidas, sobre sua saúde. 
a) V-V-V-V 
b) F-F-F-F 
c) V-F-F-V 
d) V-F-V-F 
 

12. A Constituição Brasileira de 1988 instituiu o Sistema Único de Saúde. Seus 
princípios doutrinários indicam um conjunto articulado de noções 
fundamentais à construção do sistema de saúde. Estes princípios são:  
I – Descentralização, regionalização e equidade. 
II – Universalidade, equidade, integralidade e participação comunitária. 
III – Referência e contrarreferência, integralidade e participação comunitária. 
IV – Universalidade, equidade, integralidade sem a participação comunitária. 
Com relação às afirmativas acima, indique a alternativa correta: 
a) Somente I está correta. 
b) Somente II está correta. 
c) Somente III está correta. 
d) Somente IV está correta. 
 

13. De acordo com a Lei N° 5.991/73 e para efeitos desta, considera-se droga: 

a) Produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, 
curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico. 
b) Produto destinado à dispensação e comércio de medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatos em suas embalagens originais. 
c) Substância, produto, aparelho ou acessório não enquadrado como produto 
farmacêutico, cujo uso ou aplicação esteja ligado à defesa e proteção da saúde individual 
ou coletiva, à higiene pessoal ou de ambientes, ou a fins diagnósticos e analíticos, os 
cosméticos e perfumes, e, ainda, os produtos dietéticos, óticos, de acústica médica, 
odontológicos e veterinários. 
d) Substância ou matéria-prima que tenha a finalidade medicamentosa ou sanitária. 

 
14. A pena para aquele que corromper, adulterar, falsificar ou alterar substância ou 

produto alimentício destinado a consumo, tornando-o nocivo à saúde ou 
reduzindo-lhe o valor nutritivo é de: 
a) reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos, e multa. 
b) reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa. 
c) multa somente. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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15. Inculcar, em invólucro ou recipiente de produtos alimentícios, terapêuticos ou 
medicinais, a existência de substância que não se encontra em seu conteúdo 
ou que nele existe em quantidade menor que a mencionada gera pena de: 
a) reclusão, de 10 (dez) a 20 (vinte) anos, e multa. 
b) multa somente. 
c) reclusão, de 1 (um) a 5 (cinco) anos, e multa. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 

16. De acordo com a Lei N° 8.080/90, estão inclusas no campo de atuação do 
Sistema Único de Saúde (SUS): 
I- a participação na formulação da política e na execução de ações de sanamento 
básico; 
II- a vigilância nutricional e a orientação alimentar; 
III- a colaboração na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I e II somente 
b) II e III somente. 
c) I e III somente 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

17. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com: 
a) a descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
b) o atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem 
prejuízo dos serviços assistenciais; 
c) a participação da comunidade. 
d) Todas as alternativas anteriores. 
 

18. Indique V para verdadeiro e F para falso e assinale a alternativa 
correspondente.  
São atribuições do Agente Comunitário de Saúde na prevenção e controle da malária: 
(___) realizar ações de educação em saúde e de mobilização social; 
(___) desorientar o uso de medidas de proteção individual e coletiva; 
(___) mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples de manejo 
ambiental para o controle de vetores; 
(___) identificar sintomas da malária e encaminhar o paciente à unidade de saúde 
para diagnóstico e tratamento. 
a) V-V-V-V 
b) F-F-F-F 
c) V-F-V-V 
d) F-V-V-V 
 

19. Indique V para verdadeiro e F para falso e assinale a alternativa 
correspondente. 
São atribuições do Agente Comunitário de Saúde na prevenção e controle da dengue: 
(___) atuar junto aos domicílios não informando os seus moradores sobre a doença – 
seus sintomas e riscos – e o agente transmissor; 
(___) informar o morador sobre a importância da verificação da existência de larvas 
ou mosquitos transmissores da dengue na casa ou redondezas; 
(___) vistoriar os cômodos da casa, acompanhado pelo morador, para identificar 
locais de existência de larvas ou mosquito transmissor da dengue; 
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(___) orientar a população sobre a forma de evitar e eliminar locais que possam 
oferecer risco para a formação de criadouros do Aedes aegypti. 
a) V-V-V-V 
b) F-F-F-F 
c) F-F-V-V 
d) F-V-V-V 
 

20. Segundo a Portaria nº 648/GM, de 28 de março de 2006, a Atenção Básica tem 
como fundamentos: 
I - possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e 
resolutivos, caracterizados como a porta de entrada preferencial do sistema de 
saúde, com território adscrito de forma a permitir o planejamento e a programação 
descentralizada, e em consonância com o princípio da eqüidade; 
II - efetivar a integralidade em seus vários aspectos, a saber: integração de ações 
programáticas e demanda espontânea; articulação das ações de promoção à saúde, 
prevenção de agravos, vigilância à saúde, tratamento e reabilitação, trabalho de 
forma interdisciplinar e em equipe, e coordenação do cuidado na rede de serviços; 
III - desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes e a 
população adscrita garantindo a continuidade das ações de saúde e a 
longitudinalidade do cuidado; 
IV - valorizar os profissionais de saúde por meio do estímulo e do acompanhamento 
constante de sua formação e capacitação; 
V - realizar avaliação e acompanhamento sistemático dos resultados alcançados, 
como parte do processo de planejamento e programação;  
VI - estimular a participação popular e o controle social. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II, III, IV e VI somente 
b) I, II, IV, V e VI somente 
c) II, III, IV e VI somente 
d) Todas as afirmativas estão corretas 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. De acordo com o código de ética profissional do psicólogo, assinale (V) para as 
afirmações verdadeiras e (F) para as afirmações falsas e marque a alternativa 
correta: 
(___) A atuação do Psicólogo compreenderá uma análise crítica da realidade política 
e social. 
(___) Deve apresentar publicamente, através dos meios de comunicação, resultados 
de psicodiagnóstico de indivíduos ou grupos, bem como, interpretar ou diagnosticar  
situações problemáticas, oferecendo soluções conclusivas. 
(___) O Psicólogo atuará na instituição de forma a promover ações para que esta 
possa se tornar um lugar de crescimento dos indivíduos, mantendo uma posição 
crítica que garanta o desenvolvimento da instituição e da sociedade.  
a) V – V – V 
b) V – F – V 
c) F – F – V 
d) F – V – F 
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22. De acordo com a Lei N° 10.216/01, são direitos da pessoa portadora de 
transtorno mental: 
I- ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às suas 
necessidades; 
II- ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de beneficiar sua 
saúde, visando alcançar sua recuperação pela inserção na família, no trabalho e na 
comunidade; 
III- ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração; 
IV- ter garantia de sigilo nas informações prestadas; 
V- ter direito à presença médica, em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade 
ou não de sua hospitalização involuntária. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II, III e IV apenas 
b) I, II, III e V apenas 
c) I, II e III apenas 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
 

23. É característica marcante da psicose: 
a) atividade sexual masoquista; 
b) agressividade ao mundo externo; 
c) recusa da realidade; 
d) comportamentos de perversão moral e suicidas. 
 

24. Qual patologia que existe o medo de lugares abertos, havendo medo de sair de 
casa e a fuga completa de multidões? 
a) transtorno do pânico; 
b) esquizofrenia; 
c) agorafobia; 
d) TOK. 
 

25. Numere as colunas abaixo: 
1- Transtorno  somatoforme 
2- Transtorno do humor 
3- Transtorno mental orgânico 
4- Transtorno de personalidade e do comportamento adulto 
(___) Esse transtorno pode envolver humor depressivo, interesse ou prazer 
acentuadamente diminuídos ou humor elevado, expansivo ou irritável. 
(___) Presença de sintomas físicos que sugerem uma condição médica geral, porém 
não são completamente explicadas por uma condição médica geral, pelos efeitos 
diretos de uma substância ou por um outro transtorno mental. 
(___) É caracterizado pela presença de sintomas mentais consideradas como a 
consequência fisiológica direta de uma condição médica geral. 
(___) Esse tipo de transtorno possui um padrão persistente de vivência íntima ou 
comportamento que se desvia acentuadamente das expectativas da cultura do 
indivíduo, é invasivo, inflexível, tem seu início na adolescência ou começo da idade 
adulta. 
Assinale a alternativa correta na ordem das respostas: 
a) 2 - 1 - 3 - 4 
b) 4 - 3 - 2 - 1 
c) 3 - 1 - 2 -  4 
d) 1 -  3 - 4 - 2 
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26. NÃO é critério para ansiedade generalizada: 

a) tensão motora; 
b) hiperatividade autonômica; 
c) atitude de expectativa; 
d) sonolência. 
 

27. NÃO é uma característica do transtorno psicótico: 
a) o individuo sempre reconhece que esta doente; 
b) o pensamento e o comportamento estão alterados; 
c) existe a presença de atividade delirante; 
d) existe uma intensa desorganização da personalidade. 
 

28. É característica da esquizofrenia: 
a) distúrbios do pensamento: 
b) autismo; 
c) ambivalência; 
d) todas as alternativas estão corretas. 
 

29. Analise os itens abaixo e indique (V) para os itens verdadeiros e (F) para os 
itens falsos, assinalando a alternativa correta. 
(___) Violência doméstica envolve intervenções múltiplas, envolvendo medidas 
protetoras que devem garantir assistência psicológica, social, médica e educacional. 
(___) A violência física domiciliar se caracteriza pelo ato violento, com uso e força 
física, intencional, portanto não acidental, praticada por pais, responsáveis, familiares 
ou pessoas próximas, com o objetivo de ferir, lesar ou destruir a vítima, deixando ou 
não marcas evidentes. 
(___) São dados irrelevantes para a suspeita do diagnóstico de violência física 
domiciliar: pais que omitem total ou parcialmente a história de trauma ou que mudam 
a história toda vez que são interrogados, histórias diferentes quando são 
questionados os membros da família isoladamente; demora inexplicável na procura 
de recursos  médicos na presença evidente do trauma; crianças maiores que 
não querem relatar o que aconteceu, com medo de represálias. 
a) V – V – V 
b) V – F – V 
c) V – V – F 
d) F – V – V 
 

30. São tipos de transtornos bipolares, EXCETO: 
a) transtorno bipolar I; 
b) transtorno bipolar de Bleuer; 
c) transtorno bipolar II; 
d) transtorno ciclotínico. 

 
 
 
 


