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LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1. Quando for permitido abrir o caderno de provas, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam gerar
dúvidas. Se isso ocorrer, solicite outro exemplar ao aplicador de provas.

2. Este caderno contém 50 questões de múltipla escolha.  Cada questão apresenta quatro alternativas de respostas, das quais apenas uma
é a correta.

3. O cartão-resposta é  personalizado e não será substituído em caso de erro no preenchimento. Ao recebê-lo, confira se seus dados estão
impressos corretamente. Se houver erro, notifique-o ao aplicador de prova.

4. Preencha, integralmente, um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, utilizando caneta de tinta AZUL
ou  PRETA,  fabricada em material transparente. A questão deixada em branco, com emenda, corretivo, rasura ou com mais de uma 
marcação, terá pontuação zero.

5. Estas provas terão quatro horas de duração, incluídos, nesse tempo, os avisos, a coleta de impressão digital e a transcrição das
respostas para o cartão-resposta.

6. Iniciada a prova, você somente poderá retirar-se do ambiente de realização da prova após decorridas três horas de seu início e
mediante autorização do aplicador de prova. 

7. Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após a entrega do material
utilizado por todos eles, e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão colocar suas respectivas assinaturas.

ATENÇÃO: Transcreva no espaço designado da sua 
FICHA DE IDENTIFICAÇÃO, com sua caligrafia usual, considerando as letras 

maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Sou a gleba, a gestação, eu sou o amor.
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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando a oferta de serviços do Sistema Único de Saúde
(SUS) for insuficiente para garantir a cobertura assistenci-
al à população de uma determinada área, este poderá re-
correr aos serviços ofertados pela iniciativa privada, cuja
participação complementar 

(A) prevê que os critérios e valores para a remuneração
de serviços sejam estabelecidos pela direção estadu-
al do SÚS e aprovados pelo Conselho Nacional de
Saúde.

(B) deve ser formalizada mediante contrato ou convênio,
observadas, a respeito, as normas de direito público. 

(C) abrange as instituições  de saúde em iguais  condi-
ções de preferência, sejam elas entidades privadas,
filantrópicas ou sem fins lucrativos.

(D) facilite a inclusão de seus proprietários, administra-
dores e dirigentes em cargos de chefia ou função de
confiança no SUS. 

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os recursos necessários à realização das finalidades do
Sistema Único de Saúde são

(A) provenientes do orçamento da seguridade social.

(B) previstos pela direção nacional,  com a participação
dos Ministérios da Saúde e do Planejamento.

(C) liberados independentemente das metas da Lei  de
Diretrizes Orçamentárias. 

(D) implementados pelo financiamento das atividades de
pesquisa e desenvolvimento científico em saúde. 

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A incidência e a prevalência são as diferentes formas de
medir a ocorrência de doenças nas populações. A preva-
lência refere-se ao número de casos encontrados em uma
população definida em um determinado ponto no tempo.
O aumento da taxa de prevalência de uma doença pode
ser influenciado por alguns fatores, tais como:

(A) maior letalidade, diminuição da incidência, emigração
de casos e aumento da taxa de cura.

(B) menor duração, redução de casos novos, imigração
de susceptíveis e melhora dos recursos diagnósticos.

(C) menor número de casos novos, aumento da taxa de
cura, imigração de pessoas sadias e menor duração.

(D) maior duração, imigração de casos, aumento da inci-
dência e emigração de pessoas sadias. 

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e aos
serviços de saúde se inicia  pelas portas de entrada do
SUS e se completa na rede regionalizada e hierarquizada,
de acordo com a complexidade do serviço. São considera-
das Portas de Entrada nas Redes de Atenção à Saúde os
serviços de atenção

(A) primária,  de urgência e emergência,  psicossocial  e
especiais de acesso aberto.

(B) secundária,  terciária,  ambulatorial  e  especiais  de
acesso aberto.

(C) terciária, hospitalar,  de urgência, emergência e am-
bulatorial. 

(D) hospitalar, primária, psicossocial e ambulatorial.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das
ações da atenção básica, em 2008 foram criados os Núcleos
de Apoio à Saúde da Família (NASF), que são 

(A) responsáveis pela revisão da prática do encaminha-
mento de usuários para outros tipos de atendimento
com base  nos  processos  de referência,  ampliando
este serviço com acompanhamento integral longitudi-
nal de responsabilidade da equipe de Atenção Bási-
ca/Saúde da Família,  atuando no fortalecimento de
seus atributos e no papel de coordenação do cuidado
no SUS. 

(B) classificados em duas modalidades, NASF 1 e NASF
2, sendo possível a implantação das duas modalida-
des de forma concomitante nos Estados, Municípios
e no Distrito Federal. 

(C) constituídos por equipes compostas de profissionais
de diferentes áreas de conhecimento e devem atuar
em parceria com os profissionais das equipes Saúde
da Família (ESF). 

(D) considerados como porta  de entrada do sistema e
devem atuar de forma integrada à rede de serviços
de saúde, a partir das demandas identificadas no tra-
balho conjunto com as equipes Saúde da Família. 

conhecimentos_saúde_pública_coremu_UFG
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▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No que se refere à atenção integral à saúde de adolescen-
tes e jovens, os processos de trabalho desenvolvidos pela
Estratégia de Saúde da Família são essenciais. Dentre as
diretrizes para viabilizar  esta assistência,  três eixos são
fundamentais, quais sejam:

(A) acompanhamento do crescimento e desenvolvimen-
to, atenção integral à saúde sexual e saúde reprodu-
tiva e atenção integral no uso abusivo de álcool e ou-
tras drogas por pessoas jovens. 

(B) atenção integral à saúde sexual e saúde reprodutiva,
atividades grupais de Educação em Saúde e acom-
panhamento do desenvolvimento escolar. 

(C) atenção integral  na assistência aos adolescentes e
jovens vítimas de qualquer tipo de violência, acompa-
nhamento do desenvolvimento escolar e atividades
grupais de Educação em Saúde. 

(D) acompanhamento do crescimento e desenvolvimen-
to, atenção integral na assistência aos adolescentes
e jovens vítimas de qualquer tipo de violência e aten-
ção integral no uso abusivo de álcool e outras drogas
por pessoas jovens.

▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A epidemiologia foi definida como o estudo da distribuição
e dos determinantes de estados ou eventos relacionados
à saúde em populações específicas e sua aplicação na
prevenção  e  no  controle  dos  problemas  de  saúde.  De
acordo com Bonita, Beaglehole e Kjellstrom (2010), neste
conceito o termo ´´determinantes`` refere-se a

(A) vigilância dos casos, observação e análise das situa-
ções de agravo à saúde quanto ao tempo, pessoas,
lugares e grupos de indivíduos afetados. 

(B) fatores  que  afetam o  estado  de  saúde,  dentre  os
quais os fatores biológicos, químicos, físicos, sociais,
culturais, econômicos, genéticos e comportamentais. 

(C) doenças, causas de óbito, hábitos comportamentais,
aspectos  positivos  em  saúde,  reações  a  medidas
preventivas, utilização e oferta de serviços de saúde. 

(D) indivíduos com características específicas como, por
exemplo, crianças menores de cinco anos e as ações
de promoção, proteção e restauração à saúde.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Durante a evolução da trajetória das Políticas de Saúde
no Brasil ocorreram fatos históricos que foram determinan-
tes para o atual modelo de assistência à saúde da popula-
ção. O período que se iniciou a partir de 1992 foi marcado
pela  edição  das  Normas  Operacionais  Básicas  (NOB).
Quanto às NOB tem-se que 

(A) são instrumentos legais cujos objetivos são: regular a
transferência de recursos financeiros da União para
os estados, planejar as ações de saúde e os meca-
nismos de controle social dos municípios e estabele-
cer os modelos gerenciais e administrativos a serem
aplicados ao sistema de saúde em todos os níveis. 

(B) a 01/93 criou critérios e categorias diferenciadas de
gestão para a habilitação dos estados e municípios,
e independentemente do tipo de gestão implantado,
ou seja, gestão incipiente, parcial ou semi-plena, os
critérios de repasse dos recursos financeiros aos es-
tados e municípios seriam semelhantes. 

(C) a 01/91 redefiniu a lógica de financiamento dos servi-
ços prestados. Estados e municípios passaram a re-
ceber por produção de serviços de saúde, nas mes-
mas tabelas nacionais existentes para o pagamento
dos  prestadores  privados,  impondo  um  modelo  de
atenção à saúde voltado para a produção de serviços.

(D) a 01/96 representou um avanço importante no mode-
lo de gestão do SUS, revogou os modelos de gestão
propostos nas NOBs anteriores e orientou os estados
e municípios a se enquadrarem em dois novos mo-
delos:  Gestão  Plena  de  Atenção  Básica  e  Gestão
Plena do Sistema. 

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e ser-
viços de saúde se inicia pelas portas de entrada do SUS e
se completa na rede regionalizada e hierarquizada. Neste
sentido, a atenção básica deve cumprir algumas funções
para contribuir com o funcionamento das redes de aten-
ção à saúde e, dentre elas, está a função de 

(A) ser base, ou seja, ser a modalidade de atenção e de
serviço de saúde com o mais elevado grau de des-
centralização e capilaridade, cuja participação no cui-
dado se faz sempre necessária. 

(B) ser resolutiva, ou seja, identificar riscos e demandas
de saúde, utilizando e articulando diferentes formas
de cuidado individual e coletivo, por meio da junção
da clínica ampliada e dos recursos tecnológicos de
ponta disponíveis para diagnóstico. 

(C) coordenar o cuidado, ou seja, elaborar, acompanhar
e gerir projetos terapêuticos complexos e singulares,
bem como acompanhar  e  organizar  o  atendimento
prestado pelos profissionais nas unidades da rede. 

(D) ordenar as redes, ou seja, reconhecer as necessida-
des de saúde da população sob sua responsabilida-
de, organizar a assistência e elaborar a programação
dos serviços de saúde respeitando a capacidade de
atendimento. 

conhecimentos_saúde_pública_coremu_UFG
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▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No Brasil, o debate em torno da busca pela superação da
fragmentação das ações e  dos serviços de saúde e pela
qualificação da gestão do cuidado por meio da integração
da rede de atendimento adquiriu nova ênfase a partir do
acordo firmado entre os gestores do SUS. Esse acordo
ressalta a relevância de aprofundar o processo de regio-
nalização e de organização do sistema de saúde sob a
forma de  rede como estratégias essenciais para consoli-
dar os princípios do SUS e recebe o nome de Pacto 

(A) pela Vida.

(B) pela Saúde.

(C) em Defesa do SUS.

(D) de Gestão.

▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com a Lei Complementar n. 141/2012, que es-
tabelece as normas de transparência, visibilidade, fiscali-
zação, avaliação e controle das despesas com a saúde
nas três esferas de governo, tem-se que

(A) a União, os estados, o Distrito Federal e os municí-
pios deverão prestar contas da aplicação dos recur-
sos  financeiros  mediante  o  envio  de  Relatório  de
Gestão ao respectivo Tribunal de Contas, até o dia
30 de março do ano seguinte ao da execução finan-
ceira, cabendo ao Tribunal de Contas emitir parecer
conclusivo sobre os gastos realizados.

(B) os entes da Federação deverão atualizar, semestral-
mente, o cadastro no Sistema de Informação sobre
Orçamento Público em Saúde (Siops), além de indi-
car a data de aprovação do Relatório de Gestão pelo
respectivo Tribunal de Contas, bem como garantir o
acesso público a essas informações.

(C) os órgãos do sistema de auditoria, controle e avalia-
ção do SUS, no âmbito da União, dos estados, do
Distrito Federal  e dos municípios, deverão verificar,
por meio eletrônico, os resultados alcançados e a ve-
racidade das informações constantes no Relatório de
Gestão emitidos por cada ente.

(D) os entes da Federação deverão encaminhar a pro-
gramação anual  do Plano  de Saúde ao respectivo
Conselho de Saúde, para aprovação antes da data
de encaminhamento da Lei de Diretrizes Orçamentá-
rias do exercício correspondente, à qual será dada
ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de
acesso público. 

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão
do SUS aposta na indissociabilidade entre os modos de
produzir saúde e os modos de gerir os processos de tra-
balho, entre atenção e gestão, entre clínica e política, en-
tre produção de saúde e produção de subjetividade. Esta
política tem como objetivo 

(A) promover a atuação articulada entre usuários, equipe
de saúde, gestores do SUS, movimentos sociais  e
outras políticas públicas, potencializando a capacida-
de de diálogo entre os entes envolvidos em busca de
soluções para os problemas apresentados pelos ser-
viços de saúde que causam danos à coletividade.

(B) ofertar tecnologias e dispositivos para configuração e
fortalecimento  das  redes  de  saúde,  estabelecendo
novos  arranjos  e  pactos  sustentáveis,  envolvendo
trabalhadores  e  gestores  do  SUS para  fomentar  a
participação efetiva de todos nos processos decisó-
rios que envolvem as práticas de cuidado e de ges-
tão.

(C) provocar  inovações  nas  práticas  gerenciais  e  nas
práticas de produção de saúde, propondo para os di-
ferentes coletivos/equipes implicados nessas práticas
o desafio  de superar  limites  e  experimentar  novas
formas de organização dos serviços e novos modos
de produção e circulação de poder.

(D) garantir que cada pessoa tenha direito de acesso a
uma equipe de atenção básica que lhe cuide,  com
capacidade  de  se  corresponsabilizar  pelos  proble-
mas da coletividade e de intervir sobre os mecanis-
mos de produção de saúde e acompanhar os indiví-
duos ao longo do tempo facilitando a criação de vín-
culo terapêutico com as equipes.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A política de humanização compreende a valorização dos
diferentes sujeitos implicados no processo de produção de
saúde. Os valores que norteiam essa política são a 

(A) solidariedade e o respeito dos sujeitos, a responsabi-
lidade de cada um durante o processo, os vínculos
entre os atores do processo e a participação coletiva
nas práticas de gestão. 

(B) autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a corres-
ponsabilidade entre eles, os vínculos solidários e a
participação coletiva nas práticas de saúde.

(C) solidariedade e o respeito dos sujeitos, a correspon-
sabilidade entre eles, os vínculos solidários e a parti-
cipação coletiva nas práticas de saúde.

(D) autonomia e o protagonismo dos sujeitos, a respon-
sabilidade de cada um durante o processo, os víncu-
los solidários e a participação coletiva nas práticas
de gestão.

conhecimentos_saúde_pública_coremu_UFG
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O Projeto Terapêutico Singular (PTS), inserido como es-
tratégia no contexto multidisciplinar do tratamento de en-
fermidades, é um conjunto de propostas de condutas tera-
pêuticas articuladas, para um sujeito individual ou coletivo,
resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisci-
plinar. Nesse caso, 

(A) trata-se de uma reunião de vários membros da equi-
pe  de saúde em que as  opiniões  são  importantes
para ajudar a entender o sujeito com alguma deman-
da de cuidado e, consequentemente, para definição
de propostas de ações.

(B) deve ser um instrumento que responda às demandas
objetivas e subjetivas do tripé que forma o sistema
de saúde, ou seja, usuários, profissionais e institui-
ções de saúde, e tem como objetivo a produção da
autonomia de todos.

(C) como elemento central de articulação entre os profis-
sionais responsáveis pelas ações de saúde, está a
busca pelo conhecimento dos vários fatores que in-
terferem  nas  determinantes  do  processo  saúde-
doença e a busca pela solução dos que se apresen-
tam como problema. 

(D) a princípio, intitulou-se Projeto Terapêutico Individual;
entretanto  o  nome Projeto  Terapêutico  Singular  foi
considerado mais apropriado, uma vez que o projeto
pode ser feito para grupos ou famílias e não só para
indivíduos. 

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Desde fevereiro de 2018, o vírus do sarampo está em cir-
culação nos estados de Roraima e do Amazonas e, em ju-
nho do mesmo ano, o Rio Grande do Sul confirmou cinco
casos da doença. De acordo com o Plano de Contingência
para Resposta a Emergência em Saúde Pública/Sarampo
(SVS/MS), esse cenário epidemiológico no Brasil corres-
ponde ao nível  3 de Resposta e Alerta. Para o controle
dessa doença, após o atendimento do paciente, o profissi-
onal de saúde deve adotar,  dentre outras,  as seguintes
medidas: notificar, dentro das primeiras 

(A) 12 horas, todo caso suspeito da doença, por telefo-
ne, à Secretaria Estatual de Saúde e, por telefone,
fax ou e-mail, à Secretaria Municipal de Saúde, para
acompanhamento do caso junto ao estado. Registrar
a notificação no Sistema de Informação de Agravos
de Notificação (Sinan).

(B) 24 horas, todo caso suspeito da doença, por telefo-
ne, à Secretaria Municipal de Saúde e, por telefone,
fax ou e-mail, à Secretaria Estatual de Saúde, para
acompanhamento do caso junto ao município. Regis-
trar a notificação no Sistema de Informação de Agra-
vos de Notificação (Sinan).

(C) 48 horas, todo caso suspeito da doença, por telefo-
ne, à Secretaria Estatual de Saúde e, por telefone,
fax ou e-mail, à Secretaria Municipal de Saúde, para
acompanhamento do caso junto ao estado. Registrar
a notificação no Sistema de Informação de Agravos
de Notificação Específico para Sarampo.

(D) 72 horas, todo caso suspeito da doença, por telefo-
ne, à Secretaria Municipal de Saúde e, por telefone,
fax ou e-mail, à Secretaria Estatual de Saúde, para
acompanhamento do caso junto ao município. Regis-
trar a notificação no Sistema de Informação de Agra-
vos de Notificação Específico para Sarampo.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

conhecimentos_saúde_pública_coremu_UFG
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente internado na unidade de terapia intensiva de
um hospital geral apresenta um quadro clínico caracteriza-
do por abolição da consciência. O rebaixamento do nível
de consciência que esse paciente se encontra é 

(A) o estupor. 

(B) o coma.

(C) a turvação.

(D) a obnubilação.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Cheniaux (2011), a atividade da memória é divi-
dida, didaticamente, em:

(A) fixação, conservação e evocação. 

(B) conscientização, orientação e exaltação. 

(C) percepção e sensação.

(D) interpretação e conação. 

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Constituem os aspectos do pensamento o curso, a forma e 

(A) a atitude.

(B) a habilidade.

(C) o juízo.

(D) o conteúdo.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

São atividades fundamentais do pensamento: a elabora-
ção de conceitos, a formação de juízos e 

(A) a orientação. 

(B) o raciocínio.

(C) a conação. 

(D) o armazenamento.

▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

Uma senhora de 60 anos que, após a morte súbita do
marido, passou a agir como criança, brincando o dia in-
teiro e chamando pelos pais, falecidos há muito tempo.

De acordo com Cheniaux (2011), esse caso é um exemplo
de uma alteração qualitativa de memória, de natureza dis-
sociativa, e que caracteriza 

(A) o déjà-vu.

(B) o delírio.

(C) a paramnésia.

(D) a ecmnésia.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A reação do sorriso, nas etapas do desenvolvimento do
bebê, quando ele sorri ao ver o rosto de um adulto, é mar-
cada pelo início do estágio

(A) de estabelecimento do objeto libidinal.

(B) pré-objetal.

(C) não objetal.

(D) objeto mental.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando um bebê aprende a dar um sorriso ao ver os pais,
e o efeito é a atenção deles, esse bebê utilizou de um tipo
de aprendizagem que foi

(A) o condicionamento operante.

(B) o condicionamento clássico.

(C) a habiatuação. 

(D) a cognição.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Na fase do desenvolvimento cognitivo, em que o egocen-
trismo diminui, começa-se a pensar com lógica, mas de
maneira concreta, e as habilidades de memória e lingua-
gem aumentam (Papalia, Olds, Feldman, 2006). Essa fase
corresponde à

(A) primeira infância (0 a 3 anos de idade). 

(B) segunda infância (3 a 6 anos de idade).

(C) terceira infância (6 a 11 anos de idade).

(D) adolescência (11 anos de idade acima).

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual  teórico  considera  que  as  crianças  aprendem  por
meio da interação social?

(A) Bronfenbrenner.

(B) Bowlby.

(C) Vygotsky.

(D) Freud. 

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para Papalia, Olds e Feldman (2006), a disposição carac-
terística de uma pessoa ou estilo de abordar e de reagir
às situações consiste 

(A) no temperamento.

(B) na cognição.

(C) no apego.

(D) na emoção. 
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▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O padrão  de apego em que o  bebê chora  ou  protesta
quando o principal cuidador ausenta-se, e ativamente vai
em sua busca quando ele retorna, é o apego

(A) evitativo.

(B) ambivalente. 

(C) desorientado. 

(D) seguro.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise a figura a seguir que representa uma das classifi-
cações dos desenhos que ilustra a síntese de opostos,
discutida por Barreto (2010), na qual o autor descreve so-
bre a morte e o morrer: a assistência ao doente terminal.

(MELO FILHO;  BURD.  Psicossomatica  hoje. Artes,  Médicas,  Porto  Alegre.
2010. p. 393-395).

A figura é relativa a uma dessas classificações e que re-
presenta a 

(A) falta de síntese.

(B) síntese lógica.

(C) síntese hipotética.

(D) síntese mística.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A interconsulta é, em essência, uma atividade multiprofis-
sional e 

(A) pluridisciplinar.

(B) transdisciplinar.

(C) interdisciplinar.

(D) disciplinar.

▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Martins (Melo Filho; Burd, 2010), cerca de 50%
dos pacientes internados em hospital geral apresentam al-
gum tipo de distúrbio

(A) orgânico.

(B) psiquiátrico.

(C) psicossomático. 

(D) psicológico.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O tipo de dor, que não depende de uma lesão tecidual,
atual ou pregressa, é classificada como

(A) psicogênica. 

(B) orgânica crônica.

(C) psicofisiológica.

(D) fantasma. 

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para  Lemgruber  (1990),  a  intervenção em crise  é  uma
abordagem que implica existência de um bom potencial de
recursos

(A) de adapatação do paciente.

(B) cognitivos do paciente.

(C) de defesas do paciente.

(D) egóicos do paciente.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para  Lemgruber  (1990),  a  psicoterapia  breve  tem  a
função de

(A) buscar contraposição de um insight cognitivo. 

(B) distinguir os sistemas psíquicos em primário e secundário.

(C) catalisar as reações internas e orientar para a realidade
da vida e para a adequação do indivíduo à sua identi-
dade própria. 

(D) mobilizar energias psíquicas na possibilidade de fracio-
namento do indivíduo ou de sua consciência e, posteri-
ormente, a reorganização. 

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O método de investigação, que considera o sujeito espe-
cífico e singular, e o raciocínio, que parte de prerrogativas
ou conclusões para as evidências específicas sobre a per-
sonalidade, denominam-se, respectivamente,

(A) monotético e dedutivo.

(B) idiográfico e dedutivo.

(C) monotético e indutivo.

(D) ideográfico e indutivo.
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▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para Ayres,  Paiva e Buchalla  (2012),  o sistema que se
ocupa  com  a  implementação  de  direitos  humanos  por
meio de programas em saúde, englobando o desenho, a
implementação, o monitoramento e a avaliação dos mes-
mos, buscando a redução de vulnerabilidades na popula-
ção, é denominado de

(A) programático.

(B) advocacy.

(C) político. 

(D) legal.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo  Straub  (2005),  estudar  de  forma  científica  as
causas e origens de determinadas doenças, promover a
saúde, prevenir e tratar doenças e desenvolver políticas
de saúde pública e o aprimoramento do sistema de saúde
público, são objetivos da psicologia

(A) médica.

(B) holística.

(C) da saúde.

(D) hospitalar.

Considere o relato a seguir para responder às questões
36 e 37. 

Paciente de 41 anos, do sexo masculino, recém-diagnos-
ticado com HIV/AIDS, ao ser interpelado durante sua es-
tadia  no isolamento  hospitalar,  manifestou comprometi-
mentos importantes, tais como: maior latência para res-
ponder  às perguntas  feitas pelo profissional  atendente;
demonstração de dificuldade para entender as perguntas
e  para  compreender  o  seu  sentido;  comprometimento
mais intenso da motricidade fina, sendo que a motricida-
de ampla já começava a alterar-se. O profissional tinha
que  o  estimular  mais  vezes  para  que  respondesse  às
questões apresentadas. Por  vezes,  o paciente relatava
que estava recebendo continuamente irradiações em seu
corpo  e  descargas  elétricas  em seus  órgãos  internos.
Além disso, percebia que minúsculos animais passeavam
sobre seu braço esquerdo.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Sebastiani e Fongaro (Angerami, 2017), no
roteiro de avaliação psicológica aplicada ao hospital geral, o
paciente tem alteração em sua consciência clínica do tipo 

(A) torpor.

(B) turvação.

(C) obnubilação.

(D) coma leve.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com o mesmo roteiro de avaliação psicológica
aplicada ao hospital geral (Angerami, 2017), a alteração
senso-perceptiva do paciente descrito é do tipo

(A) ilusória.

(B) do eu físico.

(C) do eu psíquico.

(D) alucinatória.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O método de pesquisa com alto grau de controle sobre variá-
veis dependentes e independentes, com atribuição aleatória
que elimina diferenças pré-existentes entre grupos, é deno-
minado de estudo

(A) epidemiológico.

(B) experimental.

(C) observacional.

(D) randomizado.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cur-
sos de Graduação em Psicologia (CFP, 2018), a formação
do psicólogo deve

(A) garantir a apropriação crítica do conhecimento dispo-
nível,  assegurando uma visão abrangente dos dife-
rentes métodos e estratégias de produção do conhe-
cimento científico em psicologia.

(B) assegurar a formação de um profissional especialista
que saiba identificar, planejar e intervir em distintas
condições da realidade humana e compartilhar esse
conhecimento com a equipe multidisciplinar. 

(C) eleger  e  compreender  um  referencial  teórico  que
apreenda  a  amplitude  do  fenômeno  psicológico  em
suas interfaces com os fenômenos biológicos, sociais,
culturais, históricos, políticos, econômicos e ambientais.

(D) atuar profissionalmente em diferentes níveis de ação,
com foco específico no indivíduo e na família, possi-
bilitando uma atenção que abranja ações de promo-
ção à saúde, prevenção de enfermidades e interven-
ções psicoterapêuticas.
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▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo  a  teoria  psicodinâmica  da  personalidade  (Hall,
Lindzey, Campbell, 2000), para atingir seu objetivo de evitar
a dor, o id tem sob seu comando dois processos, que são:

(A) processo primário e valores. 

(B) processo secundário e carga genética. 

(C) impulso e processo secundário.

(D) ações reflexas e processo primário. 

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Numa condição na qual o bem-estar subjetivo do paciente
aumenta sempre que o médico fornece informações positi-
vas e sempre que mantém com ele uma boa comunica-
ção, observa-se o seguinte:

(A) o bem-estar subjetivo é uma variável independente.

(B) a boa comunicação é uma variável dependente. 

(C) a informação positiva é uma variável espúria.

(D) o bem estar-subjetivo é uma variável dependente. 

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com Andrade (Angerami, 2017), em avaliações
da condição de dor existe, por um lado,  ansiedade, de-
pressão e estado emocional e, por outro,  início, localiza-
ção, duração e etiologia. Essa condição inclui, respectiva-
mente, as seguintes dimensões:

(A) cognitiva e fisiológica.

(B) sensoperceptiva e afetiva. 

(C) afetiva e fisiológica. 

(D) cognitiva e psicossocial.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para Carl  Gustav Jung (Hall,  Lindzey,  Campbell,  2000),
experiências que outrora foram conscientes, mas que ago-
ra estão reprimidas, suprimidas, esquecidas ou ignoradas
e que foram, a princípio, fracas demais para deixar uma
impressão consciente na pessoa constituem o

(A) inconsciente coletivo.

(B) ânima.

(C) inconsciente pessoal.

(D) animus.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Mensageiros químicos liberados por um neurônio nas si-
napses, que são difundidos através da fenda sináptica e
alteram o estado elétrico do neurônio receptor, são deno-
minados de

(A) neurotransmissores.

(B) hormonas.

(C) imunossupressores.

(D) catecolaminas.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Frente ao estressor (Araújo, Queiroz, 2015), a contabiliza-
ção de vantagens, a focalização no problema, a autoculpa
e a busca de apoio social são tipos de

(A) mecanismos de defesa.

(B) coping.

(C) lócus de controle externo.

(D) resiliência.

▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Receptivo, explorador, açambarcador, comerciante, produti-
vo, necrófilo e biófilo são tipos de caráter social descrito por

(A) Alfred Adler.

(B) Harry S. Sullivan.

(C) Erich Fromm.

(D) Karen Horney.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A teoria das estratégias de enfrentamento psicológico é
conceitualmente relacionada à teoria de estresse como

(A) estímulo. 

(B) produto. 

(C) resposta.

(D) processo.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Sebastiani e Fongaro (Angerami, 2017), o qua-
dro associado às psicoses exógenas e caracterizado por
gradativa  deterioração  do  sistema  nervoso  central,  de
prognóstico mais reservado, gerado por expansão de tu-
mores  no  cérebro,  processos  infecciosos,  dentre  outras
afecções, é denominado de psicose

(A) sintomática.

(B) órgano-cerebral. 

(C) tóxica.

(D) somatoforme.

psicologia_coremu_UFG



UFG/CS                                                                         PROCESSO SELETIVO                                                              COREMU/2019

▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em casos de pacientes com situação de risco suicida, o
psicólogo no contexto hospitalar deve

(A) informar os outros profissionais e realizar registro na
evolução psicológica em prontuário do paciente. 

(B) realizar apoio psicológico e manter o direito de priva-
cidade do paciente quanto aos seus sentimentos e
intenções. 

(C) repassar o caso ao serviço de psiquiatria pela neces-
sidade de tratamento e intervenção medicamentosa.

(D) buscar  o  envolvimento  da  família,  resguardando  a
privacidade do paciente, aumentando o seu suporte
social. 

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Campanhas para detecção do câncer de mama em seu
estágio inicial são ações que podem aumentar tanto a so-
brevida quanto a qualidade de vida das pessoas que o de-
senvolvem. Tais campanhas são ações relativas à

(A) promoção da saúde.

(B) prevenção primária.

(C) prevenção secundária.

(D) prevenção terciária.
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