Processo Seletivo 01/2019
Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital Metropolitano Odilon Behrens
Belo Horizonte - MG

Psicologia
INSTRUÇÕES:

1. Aguarde autorização para abrir o CADERNO DE PROVAS.
2. Após esta autorização, confira devidamente o CADERNO DE PROVAS, com a máxima atenção,
observando se há algum defeito (de encadernação ou de impressão) que possa dificultar a sua
compreensão.
3. Ao receber o CARTÃO DE RESPOSTAS, verifique se os dados estão corretos: nome, nº da Inscrição
e o número de documento de identificação. Se constatado algum erro, comunique-se
imediatamente com o fiscal da sala para as devidas providências.
4. A prova, composta de 60 (sessenta) questões objetivas e numeradas de 01 a 60, terá duração
máxima de 4h (quatro horas).
5. O candidato só poderá se retirar do local de prova depois de transcorrida 1 (uma) hora do início
de sua aplicação. Caso o candidato pretenda retirar-se do local com o CADERNO DE PROVA, só
poderá fazê-lo depois de transcorridas 2 (duas) horas do início de sua aplicação.
6. As respostas às questões objetivas deverão ser assinaladas no CARTÃO DE RESPOSTAS que lhe
foi entregue. Lembre-se de que, para cada questão objetiva, há apenas uma resposta correta,
dentre as 4 (quatro) alternativas apresentadas com as letras A, B, C e D.
7. O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser marcado, obrigatoriamente, com caneta esferográfica, com
tinta na cor azul ou preta. O candidato terá inteira responsabilidade sobre seu CARTÃO DE
RESPOSTAS e não deverá rasurá-lo, dobrá-lo, amassá-lo ou danificá-lo, pois esse não será
substituído.
8. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS em decorrência de erro cometido pelo
candidato.
9. A interpretação dos enunciados faz parte da aferição de conhecimentos. Não cabem, portanto,
esclarecimentos.
10. Ao término de sua prova, entregue o CARTÃO DE RESPOSTAS, devidamente assinado ao Fiscal
da sala.
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Questão 4.

Saúde Pública e Coletiva

São ações abrangidas pela vigilância sanitária:

Questão 1.
Considere as seguintes afirmações:
I.

A saúde é um direito fundamental do ser humano.

II.

Estado deve prover as condições indispensáveis
ao seu pleno exercício.

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

Equidade.

(C)

Integralidade

(D)

Regionalidade

o controle da prestação de serviços que se
relacionam direta ou indiretamente com a saúde.

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

I.

Compete ao Ministério da Saúde elaborar normas
para regular as relações entre o SUS e os serviços
privados contratados de assistência à saúde.

II.

Cabe aos estados firmarem contratos e convênios
com entidades prestadoras de serviços privados
de saúde, bem como controlar e avaliar sua
execução.

Assinale a alternativa correta:

Trata-se do princípio da
(B)

II.

No que tange aos normativos relacionados aos serviços
de saúde, considere as seguintes afirmações:

De acordo com o artigo 196 da Constituição Federal de
1988, a “saúde é direito de todos e dever do Estado,
garantido mediante políticas sociais e econômicas que
visem à redução do risco de doença e de outros agravos
e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços
para sua promoção, proteção e recuperação”.

Universalidade.

o controle de bens de consumo que se relacionem
com a saúde.

Questão 5.

Questão 2.

(A)

I.

(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

Questão 6.

Questão 3.
Em relação ao campo de atuação do Sistema Único de
Saúde, considere as seguintes afirmações:
I.

a execução de ações de vigilância sanitária e
epidemiológica;

II.

a participação na formulação da política e na
execução de ações de saneamento básico;

Em relação à Estratégia em Saúde da Família, considere
as seguintes afirmações:
I.

O Serviço de Atenção Domiciliar tem como
objetivo a promoção de espaços de cuidado e de
trocas de experiências para cuidadores e
funcionários.

II.

O programa de Saúde da Família (PSF) foi criado
como estratégia para contribuir com a construção
de um novo modelo de atenção integral à saúde
das famílias.

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.
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Questão 7.

Questão 10.

São características específicas do processo de trabalho
da Estratégia Saúde da Família, EXCETO:

I.

A intersetorialidade objetiva a ação articulada
com outras áreas de política social para produzir
melhores resultados de saúde.

II.

A intersetorialidade não é recomendada para
atuar sobre problemas estruturais da sociedade.

(A)

(B)

(C)

(D)

Manter atualizado o cadastramento das famílias e
dos indivíduos e utilizar, de forma sistemática, os
dados para a análise da situação de saúde
considerando
as
características
sociais,
econômicas,
culturais,
demográficas
e
epidemiológicas do território.
Diagnóstico, programação e implementação das
atividades segundo critérios de Risco à saúde,
priorizando solução dos problemas de saúde
financeiramente mais onerosos.
Prática do cuidado familiar ampliado, efetivada
por meio do conhecimento da estrutura e da
funcionalidade das famílias, que visa propor
intervenções que influenciem os processos de
saúde-doença dos indivíduos, das famílias e da
própria comunidade;
Trabalho interdisciplinar e em equipe, integrando
áreas técnicas e profissionais de diferentes
formações.

Questão 8.

Considere as seguintes afirmações:

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

Questão 11.
Em relação aos princípios que regem as ações e serviços
públicos e privados de saúde, considere as seguintes
afirmações:
I.

A descentralização político-administrativa com
direção coparticipava em todas as esferas de
governo.

II.

A descentralização da oferta no âmbito estatal a
partir da consolidação e atualização das
organizações sociais.

No que tange os benefícios da assistência domiciliar à
população idosa, considere as seguintes afirmações:
I.

o estímulo constante para a preservação da
autonomia.

Assinale a alternativa correta:

II.

maior proteção contra os fatores de risco.

(A)

I é verdadeira e II é falsa.

Assinale a alternativa correta:

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(C)

I e II são verdadeiras.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(D)

I e II são falsas.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

Questão 12.

Questão 9.

Com relação ao disposto no Estatuto da Criança e do
Adolescente, considere as seguintes afirmações:

No que diz respeito ao conceito de intersetorialidade,
considere as seguintes afirmações:

I.

Criança é a pessoa que possuiu até 12 (doze) anos
de idade completos. Em casos excepcionais,
expressas em lei, o Estatuto poderá ser aplicado
às pessoas entre 18 (dezoito) anos e 21 (vinte e
um) anos de idade.

II.

A convivência integral da criança com a mãe
adolescente
que
estiver
em
acolhimento
institucional será devidamente garantida.

I.

Corrobora para a anulação dos
específicos das políticas setoriais.

II.

Busca a união de diferentes setores para
fortalecer a ação do Estado sobre o controle da
população.

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

espaços

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.
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Questão 13.

(A)

I é verdadeira e II é falsa.

São campos de atuação do Sistema Único de Saúde
(SUS):

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

I.

saúde estudantil.

II.

vigilância sanitária.

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

Questão 18.
Considere as seguintes afirmações:

Questão 14.

I.

A organização do SUS está
regionalização e hierarquização.

II.

A gratuidade é princípio ou diretriz norteador do
SUS.

Não está relacionado às diretrizes da Política Nacional de
Saúde da Pessoa Idosa:

Assinale a alternativa correta:
(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(A)

Promoção do envelhecimento ativo.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(B)

Fortalecimento do controle social.

(C)

I e II são verdadeiras.

(C)

Fragmentação da atenção.

(D)

I e II são falsas.

(D)

Apoio ao desenvolvimento de pesquisas.

alicerçada

em

Questão 19.
Questão 15.

Em relação às competências e atribuições do sistema
único de saúde, considere as seguintes afirmações:

Não é membro prioritário da equipe multiprofissional
previsto para a Rede de Atenção à Saúde no que tange
a Atenção Domiciliar:

I.

incrementar em sua área de atuação
desenvolvimento científico e tecnológico.

(A)

Médico.

II.

(B)

Psicólogo.

fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido
o controle de seu teor nutricional.

(C)

Fisioterapeuta.

(D)

Assistente social.

ssinale a alternativa correta:

Questão 16.
São temas prioritários da Política Nacional de Promoção
da Saúde, EXCETO:

(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

Questão 20.
Em relação ao atendimento e a internação domiciliares,
no âmbito do Sistema Único de Saúde, considere as
seguintes afirmações:

(A)

formação e educação sob demanda.

(B)

alimentação adequada e saudável.

(C)

práticas corporais e atividades físicas;

(D)

enfrentamento do uso abusivo de álcool e outras
drogas

Questão 17.
Considere as seguintes afirmações:

I.

poderão ser realizados independentemente de
indicação médica, desde que haja expressa
concordância do paciente e de sua família.

II.

serão realizados por equipes multidisciplinares
que atuarão nos níveis da medicina preventiva,
terapêutica e reabilitadora.

I.

Universalidade, equidade e integralidade são
princípios norteadores da atenção básica.

Assinale a alternativa correta:

II.

Os ambulatórios especializados são formas de
acesso aos serviços nas Redes de Atenção à
Saúde.

(A)

I é verdadeira e II é falsa.

(B)

I é falsa e II é verdadeira.

(C)

I e II são verdadeiras.

(D)

I e II são falsas.

Assinale a alternativa correta:

o
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Questão 24.

Conhecimento Específico

Erik Erickson desenvolveu a Teoria do Desenvolvimento
Psicossocial que engloba todo o ciclo vital do indivíduo.
Sendo assim, marque a alternativa que não representa
um dos estágios descritos pelo autor:

Questão 21.
De acordo com o Programa de Humanização no Prénatal e Nascimento, marque qual das alternativas
corresponde a um dos princípios do programa:
(A)

(B)

(C)

(D)

toda gestante tem direito ao acesso a
atendimento digno e de qualidade, que começa na
gestação e termina no parto.
toda gestante tem direito de saber e ter
assegurado o acesso à maternidade em que será
atendida no momento do parto;
toda gestante tem direito à assistência ao parto e
ao puerpério e que esta seja realizada de forma
artificial e segura, de acordo com os princípios
gerais e condições estabelecidas na prática
médica.
A assistência neonatal de forma humanizada e
segura é assegurada as mães, mas não aos
recém-nascidos.

Questão 22.
Segundo Edwards, qual das características não se refere
à Síndrome de dependência do álcool?
(A)
(B)
(C)
(D)

Aumento no volume e diminuição da frequência
de álcool ingerido.
Percepção subjetiva da necessidade de beber.
Aumento da tolerância ao álcool.
Sintomas repetidos de abstinência.

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

Esforço versus inferioridade;
Intimidade versus isolamento;
Autonomia versus dependência
Confiança versus desconfiança;

Questão 25.
No campo da Psicologia da Família há os estágios ciclo
vital da família. Dentre as opções abaixo, marque a
alternativa que não remete a um estágio do ciclo vital
da família:
(A)
(B)
(C)
(D)

Família com filhos na escola;
Família com netos;
Família com filhos adultos;
Formação do casal.

Questão 26.
Esquizofrenia é uma doença que modifica a mente e
gera mudanças de comportamento. Acerca desta
doença, marque a alternativa que não apresenta um de
seus sintomas?
(A)
(B)
(C)
(D)

Alucinações;
Desorganização do pensamento, do discurso e do
comportamento;
Hiperatividade;
Dificuldade de concentração.

Questão 23.

Questão 27.

O crack é uma substância que cause efeitos negativos a
longo prazo. Qual destes efeitos não é associado ao uso
contínuo de crack?

A Lei Maria da Penha busca criar mecanismos para coibir
a violência doméstica e familiar. Em sua redação, ela
tipifica algumas formas de violência doméstica e familiar
contra a mulher. Das opções abaixo, qual não está
tipificada na lei?

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

Problemas respiratórios severos;
Danos a órgãos internos;
Depressão;
Osteoporose.

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

Página 5 de 10

Discriminatória
Psicológica;
Sexual;
Patrimonial.

Processo Seletivo 01/2019
Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital Metropolitano Odilon Behrens
Belo Horizonte - MG

Questão 28.

Questão 32.

Umas das principais decorrências dos casos de violência
sexual é a transmissão de infecções sexualmente
transmissíveis (IST’s) as vítimas. Qual das IST’s abaixo
deve ser tratada com antibióticos?

O apoio psicossocial às mulheres vítimas de violência
sexual não tem como característica a:

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

(B)
(C)
(D)

Verrugas genitais;
Herpes;
Aids;
Clamídia genital.

Nos atendimentos em saúde mental, os pacientes, bem
como seus familiares, devem ser informados de seus
direitos. Quanto aos direitos dos pacientes atendidos em
saúde mental, qual destes não é um direito destes
pacientes?

(B)
(C)
(D)

Ser tratada, preferencialmente, em serviços
comunitários de saúde mental.
Garantia de sigilo nas informações prestadas
Ter acesso aos meios de comunicação após
autorização;
Ser protegida contra qualquer forma de abuso e
exploração

João, indivíduo diagnosticado com transtornos mentais
é, mediante laudo médico, levado a internação
psiquiátrica, contra sua vontade, a pedido de terceiros.
Esse tipo de internação psiquiátrica é chamada de:
Internação
Internação
Internação
Internação

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

Parto
Parto
Parto
Parto

Cesárea;
Humanizado;
Normal;
Leboyer.

Questão 34.
A frase abaixo refere-se a qual processo psicológico
básico?

Pensamento;
Linguagem;
Emoção;
Percepção.

A evasão, transferência, acidente, intercorrência clínica
grave e falecimento de pessoa com doença mental
internada devem ser comunicados pela direção do
estabelecimento aos familiares ou representantes legais
do paciente no prazo máximo de:

“Capacidade de captar estímulos
para
processamento de informação”. Esta frase refere-se a
qual processo psicológico básico:
Memória;
Percepção;
Sensação;
Pensamento.

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

Questão 35.

voluntária;
compulsória;
obrigatória;
involuntária.

Questão 31.

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

Atualmente, existem diversas formas de parto. Qual tipo
de parto se encaixa melhor na descrição a seguir:
“nascimento sem qualquer tipo de intervenção de
procedimento clínico ou utilização de drogas”.

“Capacidade para interpretar e exprimir informações ao
ambiente”

Questão 30.

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

Validação e reconhecimento das experiências da
vítima;
Sigilo no atendimento;
Humanização no atendimento;
Confrontação com o agressor(a).

Questão 33.

Questão 29.

(A)

(A)

(A)
(B)
(C)
(D)
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Questão 36.

Questão 40.

Referente a psicologia do desenvolvimento humano, a
frase abaixo enquadra-se melhor em qual linha de
pensamento:

Qual dos critérios a seguir não está relacionado a um
quadro de dependência de álcool?

“Estuda os processos internos que podem ocorrer entre
estímulo e um determinado comportamento”
(A)
(B)
(C)
(D)

Psicologia da Gestalt;
Psicanálise;
Behaviorismo;
Psicologia Cognitiva.

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

Dedicar muito tempo a atividades necessárias à
obtenção do álcool;
Abandono de importantes atividades recreativas
ou sociais para utilização do álcool;
Consumo superior e mais prolongado da
substância do que o pretendido;
Uso recorrente do álcool em situações que
representem risco físico ao usuário

Questão 37.
Questão 41.
Jean Piaget divide o desenvolvimento humano em
quatro estágios. Qual destes estágios refere-se às
crianças de 7 a 12 anos:
(A)
(B)
(C)
(D)

Período
Período
Período
Período

das Operações Concretas;
Pré-Operatório;
das Operações Formais;
Sensório-Motor.

Acerca da Fobia Social ou Transtorno de Ansiedade
social, assinale a alternativa correta:
(A)
(B)

(C)

Questão 38.

(D)

Há na psicologia do desenvolvimento quatro aspectos
que influenciam no processo de desenvolvimento
humano. Qual dos itens abaixo não é um destes quatro
aspectos?
(A)
(B)
(C)
(D)

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

Sobre a Psicologia Hospitalar, marque a alternativa
incorreta:

(B)
(C)

(D)

Questão 42.
Sobre o histórico da psicologia hospitalar, em que país
formou-se a primeira equipe multidisciplinar que incluía
um psicólogo?

Hereditariedade;
Habilidades motoras;
Maturação neurofisiológica;
Crescimento Orgânico.

Questão 39.

(A)

Fobia social é o mesmo que timidez;
O tratamento da doença busca trabalhar as
distorções cognitivas do paciente que o levam a
se tornar mais ansioso;
Ela é marcada por fantasia de perseguição e ideias
paranoicas;
Traumas psicológicos não podem contribuir para
desenvolver a fobia social.

A Psicologia Hospitalar não trata apenas das
doenças psicossomáticas, mas sim dos aspectos
psicológicos das doenças”;
O foco da Psicologia Hospitalar são os aspectos
psicológicos dos indivíduos doentes;
A Psicologia Hospitalar só pode ser utilizada nos
indivíduos que mantenham a capacidade de se
comunicar verbalmente
A Psicologia Hospitalar favorece a articulação
entre diferentes formas de conhecimento.

Inglaterra;
Alemanha;
Estados Unidos;
França.

Questão 43.
Sobre o atendimento de equipe multidisciplinar às
mulheres que sofreram violência doméstica e familiar,
marque a alternativa incorreta:
(A)
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(B)

(C)

(D)

Caso o juiz solicite a manifestação de profissional
especializado, a equipe multidisciplinar deverá
indicar um profissional para se pronunciar;
O Poder Legislativo pode, na elaboração de sua lei
orçamentária, prever recursos para manifestação
e manutenção da equipe de atendimento
multidisciplinar; - Poder Judiciário;
Os Juizados de Violência Doméstica e Familiar
contra a Mulher podem contar com equipe de
atendimento multidisciplinar.

Questão 47.
Sobre as psicopatologias, qual das seguintes síndromes
está comumente associada a rotinas estressantes e
densas de trabalho?
(A)
(B)
(C)
(D)

Síndrome
Síndrome
Síndrome
Síndrome

de
de
de
de

Guillian-Barré;
Caplan;
Bornout;
Rett

Questão 44.

Questão 48.

Referente as fases do tratamento da dependência
química, qual a etapa onde o paciente altera seu
comportamento no intuito de manter a sua abstinência?

Jean Piaget é uma grande referência dentro da
Psicologia do Desenvolvimento. Seu pensamento é
conhecido como:

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

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

Reabilitação
Desintoxicação;
Prevenção de recaídas;
Cuidados continuados.

Behaviorista;
Construtivista;
Associacionista;
Psicanalítica.

Questão 45.

Questão 49.

Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são centros
de saúde mental voltados para comunidade.

Qual conceito de Lev Vygotsky define melhor a frase
“Obtenção de conhecimento a partir de um elo
intermediário entre o indivíduo e o ambiente”?

(A)

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

(B)

(C)
(D)

Tratar dos casos severos de distúrbios mentais
diariamente;
Adotar métodos terapêuticos que envolvam a
inserção do portador de distúrbio mental na
sociedade, através de ações conjuntas com outros
órgãos.
Efetuar uma estratégia de mapeamento sobre os
indivíduos com transtornos mentais no município.
Criar mecanismos de reinserção social através de
atividades de lazer, trabalhos comunitários,
projetos culturais e fortalecimento dos laços
familiares.

Questão 46.
As drogas são substâncias que modificam as funções
normais do organismo. Sobre estas substâncias, qual
das listadas abaixo não é considerada estimulante?
(A)
(B)
(C)
(D)

Álcool;
Ecstasy;
Crack;
Cocaína

Aprendizagem
Aprendizagem
Aprendizagem
Aprendizagem

mediada;
interpessoal;
corporal-sinestésica;
compartilhada.

Questão 50.
Três princípios inter-relacionados regem a ideia de
construção de conhecimento de Jean Piaget. Quais
destas alternativas não é um destes princípios?
(A)
(B)
(C)
(D)

Equilibração;
Acomodação;
Assimilação
Renovação.

Questão 51.
Quanto as diretrizes da Política Nacional de Saúde
Integral à Saúde da Mulher, considere as seguintes
afirmações:
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I.

II.

A gestão da Política de Atenção à Saúde deverá
estabelecer uma dinâmica inclusiva, para atender
às demandas emergentes ou demandas antigas,
em todos os níveis assistenciais.
A elaboração e execução das políticas de saúde da
mulher devem considerar as perspectivas de
gênero, de raça e de etnia, restringido aos temas
da saúde sexual e reprodutiva da mulher.

Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

I
I
I
I

é
é
e
e

Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

I
I
I
I

é
é
e
e

verdadeira e II é falsa.
falsa e II é verdadeira.
II são verdadeiras.
II são falsas.

Questão 54.
Quanto ao surgimento dos Centros de Atenção
Psicossocial
(CAPS),
considere
as
seguintes
informações:

verdadeira e II é falsa.
falsa e II é verdadeira.
II são verdadeiras.
II são falsas.

I.

O surgimento do CAPS é fruto de uma forte luta
social iniciada pelos trabalhadores da saúde
mental.
O primeiro Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)
do Brasil foi inaugurado em na década de 90, na
cidade de São Paulo.

Questão 52.

II.

Quanto ao histórico das políticas de atenção à saúde da
mulher, considere as seguintes afirmações:

Assinale a alternativa correta:

I.

II.

No início do século XX, o Brasil incorpora a saúde
da mulher às políticas nacionais de saúde, sendo
limitada, nesse período, às demandas relativas à
gravidez e ao parto.
O Programa de Assistência Integral à Saúde da
Mulher (PAISM) foi uma ruptura, na sua época,
com os princípios norteadores da política de saúde
das mulheres e com o método de escolha das
prioridades deste tema.

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

Questão 55.
Quanto aos princípios da humanização e qualidade na
atenção à saúde integral da mulher, considere as
seguintes informações:
I.

Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

I
I
I
I

é
é
e
e

verdadeira e II é falsa.
falsa e II é verdadeira.
II são verdadeiras.
II são falsas.

II.

Quanto aos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS),
considere as seguintes afirmações:

II.

Acolhimento amigável em todos os níveis da
assistência, dando atenção a voz das mulheres
atendidas acerca de problemas existentes e suas
possíveis soluções;
Capacitação técnica de todos os profissionais de
saúde e demais funcionários envolvidos nas ações
de saúde para uso de tecnologia adequada.

Assinale a alternativa correta:

Questão 53.

I.

I é verdadeira e II é falsa.
I é falsa e II é verdadeira.
(C) I e II são verdadeiras.
(D) I e II são falsas.

As atividades realizadas no CAPS ocorrerem em
ambiente fechado e protegido, pois as instituições
contam com espaço próprio e preparado para
atender à sua demanda específica.
O objetivo dos CAPS é oferecer atendimento à
população de sua área de abrangência, realizando
o acompanhamento clínico e a reinserção social
dos usuários pelo acesso ao trabalho, lazer,
exercício dos direitos civis e fortalecimento dos

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

I
I
I
I

é
é
e
e

verdadeira e II é falsa.
falsa e II é verdadeira.
II são verdadeiras.
II são falsas.

Questão 56.
Henri Wallon é um importante psicólogo francês. Acerca
dos estágios de desenvolvimento do autor, considere as
seguintes informações:
I.
II.

laços familiares e comunitários.
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Assinale a alternativa correta:

Assinale a alternativa correta:

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

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

I
I
I
I

é
é
e
e

verdadeira e II é falsa.
falsa e II é verdadeira.
II são verdadeiras.
II são falsas.

I
I
I
I

é
é
e
e

verdadeira e II é falsa.
falsa e II é verdadeira.
II são verdadeiras.
II são falsas.

Questão 57.

Questão 60.

Acerca da psicologia do desenvolvimento, considere as
seguintes informações:

Acerca das fobias, considere as seguintes frases:

I.

I.

II.

Para Vygotski, o desenvolvimento depende da
aprendizagem por processos de internalização de
conceitos, que são promovidos pela aprendizagem
social. Ou seja, é essencial que o indivíduo
participe de espaços sociais para se desenvolver.
Para Piaget, o avanço do aprendizado ocorre
através
do
processo
de
maturação
da
aprendizagem.

Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

I
I
I
I

é
é
e
e

verdadeira e II é falsa.
falsa e II é verdadeira.
II são verdadeiras.
II são falsas.

II.

Assinale a alternativa correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

Questão 58.
Acerca dos estágios de desenvolvimento de Wallon, qual
das alternativas abaixo melhor se adequa a seguinte
frase:
“Estágio onde a criança desenvolve as capacidades de
atenção voluntária e passa a abstrair conceitos
concretos”
(A)
(B)
(C)
(D)

Estágio
Estágio
Estágio
Estágio

sensório-motor e projetivo;
da adolescência;
do personalismo;
categorial.

Questão 59.
Acerca das psicopatologias, considere as seguintes
frases:
I.

II.

A fobia é, na maioria das vezes, um medo racional
relacionado a um objeto ou situação que
apresenta algum tipo de perigo;
A psicoterapia é o método mais indicado para o
tratamento das fobias.

A psicopatologia deve considerar o indivíduo em
seu conjunto, contextualizando-o no ambiente em
que está inserido.
O diagnóstico de uma psicopatologia é feito a
partir de critérios catalogados em manuais que
contém os sintomas que possam enquadrar o
indivíduo com determinado transtorno mental.
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I
I
I
I

é
é
e
e

verdadeira e II é falsa.
falsa e II é verdadeira.
II são verdadeiras.
II são falsas.

