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NÚCLEO COMUM 

 
 
1. Assinale a alternativa CORRETA que apresenta os 

fatores condicionantes à saúde conforme o texto da 
Lei Orgânica da Saúde.  

 
A) Higiene, saúde e moradia. 
B) Transporte, lazer e controle social. 
C) Saneamento básico, territorialização e educação. 
D) Alimentação, renda e cidadania. 
E) Alimentação, trabalho e educação.  

 

2. Assinale a alternativa CORRETA sobre os objetivos 
do Sistema Único de Saúde – SUS, conforme a Lei 
Orgânica da Saúde. 

 
A) Diminuir o percentual de pobreza na sociedade 

organizada. 
B) Executar políticas de vigilância sanitária internaci-

onal. 
C) Executar políticas econômicas e sociais que  

visem à redução de riscos de doenças. 
D) Organizar o setor de educação em saúde visando 

à formação profissional. 
E) Executar as políticas de assistência social para o 

setor filantrópico. 
 
3. Assinale a alternativa CORRETA sobre o campo de 

atuação do Sistema Único de Saúde, conforme a Lei 
Orgânica da Saúde. 

 
A) A fiscalização e a inspeção da indústria de tabaco 

e bebidas para consumo humano.  
B) A formulação da política de medicamentos, equi-

pamentos, imunobiológicos e outros insumos de 
interesse para a saúde. 

C) A colaboração na proteção social ambiental, nela 
compreendida a educação. 

D) A formulação, o financiamento e a execução de 
ações de saneamento básico. 

E) A formulação, execução e produção de sangue e 
seus derivados. 

 
4. Entende-se por saúde do trabalhador, para fins da Lei 

Orgânica da Saúde, um conjunto de atividades que se 
destina, por intermédio das ações de vigilância epi-
demiológica e vigilância sanitária, à promoção e pro-
teção da saúde dos trabalhadores, assim como visa à 
recuperação e à reabilitação da saúde dos trabalhado-
res submetidos aos riscos e agravos advindos das 
condições de trabalho.  
 
Assinale a alternativa CORRETA que demonstra essa 
abrangência. 

 
A) A garantia ao sindicato dos trabalhadores de re-

querer ao órgão competente a interdição de má-
quina, de setor de serviço ou de todo o ambiente 
de trabalho, quando houver exposição a risco imi-
nente para a vida ou saúde dos trabalhadores. 

B) Programação e execução da listagem oficial de 
doenças originadas no processo de trabalho con-
forme o CID X. 

C) A informação ao trabalhador e à sua respectiva 
entidade sindical e a empresas sobre os riscos de 
acidente de trabalho, doença profissional e do tra-
balho, bem como resultados e exames de saúde, 
de admissão, periódicos e de demissão, respeita-
dos os preceitos da ética profissional, exceto os 
resultados de fiscalizações e avaliações ambien-
tais.  

D) A garantia ao sindicato patronal e ao sindicato dos 
trabalhadores de requerer ao órgão competente a 
interdição de máquina, de setor de serviço, quan-
do houver exposição a risco iminente para a vida 
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O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER 

RASURAS. 
 

 
 
 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO 
PARANÁ 

 
Processo Seletivo – Edital n. 01/2013. 

 

 

1. Verifique se a prova está completa de acordo com as 
orientações dos fiscais. 
2. A compreensão e a interpretação das questões consti-
tuem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais 
não poderão interferir. 
3. Preenchimento do cartão-resposta Prova Objetiva: 
- Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
- Preencher totalmente o espaço        correspondente, 
conforme o modelo:  
- Usar apenas caneta esferográfica, escrita normal, tinta       
azul ou preta. Não usar caneta tipo hidrográfica ou tinteiro. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora 
anulará a questão. 
4. Assinar o cartão-resposta da Prova Objetiva . 
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ou saúde dos trabalhadores, exceto de todo o 
ambiente de trabalho.   

E) A execução da normatização e controle dos servi-
ços de saúde do trabalhador nas instituições e 
empresas privadas. 

 
5. As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 

privados contratados ou conveniados que integram o 
Sistema Único de Saúde – SUS obedecem aos se-
guintes princípios:  

 
A) Participação da comunidade e preservação da au-

tonomia das pessoas na defesa de sua ética e 
moral. 

B) Direito à informação, às pessoas assistidas, sobre 
sua saúde e utilização da vigilância sanitária para 
o estabelecimento de prioridades, a alocação de 
recursos e a orientação programática. 

C) Integração, em nível executivo, das ações de sa-
úde, meio ambiente e saneamento e segmenta-
ção da assistência como conjunto articulado e 
contínuo das ações e serviços preventivos e cura-
tivos em todos os níveis de complexidade do sis-
tema. 

D) Universalidade de acesso aos serviços de saúde 
em todos os níveis de assistência e participação 
da comunidade. 

E) Capacidade de resolução dos serviços em todos 
os níveis de assistência e direcionamento hierar-
quizado político-administrativo, com direção única 
em cada esfera de governo. 

 
6. O Conselho Nacional de Saúde articula as políticas e 

programas por meio de comissões intersetoriais. As-
sinale a alternativa CORRETA sobre as principais ati-
vidades dessas comissões, conforme a Lei Orgânica 
da Saúde. 

 
A) Recursos humanos; saúde da família. 
B) Alimentação e nutrição; reprodução humana. 
C) Saneamento e meio ambiente; atenção básica em 

saúde. 
D) Ciência e tecnologia; vigilância epidemiológica. 
E) Saúde do trabalhador; ciência e tecnologia. 

 
7. Assinale a alternativa CORRETA que demonstra a 

competência da direção nacional do Sistema Único de 
Saúde – SUS, conforme a Lei Orgânica da Saúde. 

 
A) Estabelecer complementarmente os critérios, pa-

râmetros e métodos para o controle da qualidade 
sanitária de produtos, substâncias e serviços de 
consumo e uso humano. 

B) Promover a articulação com os órgãos educacio-
nais e de fiscalização do exercício profissional, 
bem como com entidades representativas de for-
mação de recursos humanos na área de saúde. 

C) Formular, avaliar e executar as políticas de  
alimentação e nutrição. 

D) Definir as normas e mecanismos de controle, com 
órgãos afins, de agravos sobre o meio ambiente, 
ou deles decorrentes, que tenham repercussão na 
saúde humana.  

E) Coordenar, formular e normatizar as ações de  
vigilância epidemiológica. 
 

8. Assinale a alternativa CORRETA sobre o atendimento 
e internação domiciliar incluído na Lei Orgânica da 
Saúde pela Lei Federal 10.424/02. 

 
A) O atendimento e a internação domiciliares serão 

realizados por equipes multidisciplinares que atua-
rão nos níveis da medicina preventiva, terapêutica 
e reabilitadora. 

B) O atendimento e a internação domiciliares somen-
te poderão ser realizados por médicos, enfermei-
ros e assistentes sociais, com expressa concor-
dância do paciente e de sua família. 

C) Na modalidade de assistência de atendimento e 
internação domiciliares, os procedimentos prescri-
tos pelos médicos devem incluir, além da assis-
tência de enfermagem e fisioterapêuticos, também 
os previdenciários. 

D) A internação domiciliar poderá ser realizada por 
equipes multidisciplinares reguladas que atuarão 
nos níveis da medicina curativa, terapêutica e pa-
liativa. 

E) Na modalidade de assistência de atendimento 
domiciliar, os procedimentos serão prescritos pe-
los médicos e devem ser supervisionados pela 
equipe de agentes comunitários de saúde. 

 
9. Assinale a alternativa CORRETA sobre o escopo da 

Lei Federal 8.142/90.  
 

A) Dispõe sobre a inclusão de medicamentos e pro-
cedimentos terapêuticos no Sistema Único de 
 Saúde. 

B) Dispõe sobre os procedimentos do subsistema de 
Atenção à Saúde Indígena.  

C) Dispõe sobre a participação da comunidade na 
gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as 
transferências intergovernamentais de recursos fi-
nanceiros na área da saúde.  

D) Dispõe sobre os procedimentos para acompa-
nhamento durante o trabalho de parto, parto e 
pós-parto imediato. 

E) Dispõe sobre as condições para a promoção, pro-
teção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes. 

 
10. Sobre as instâncias colegiadas do Sistema Único de 

Saúde – SUS, é CORRETO afirmar que: 
 

A) a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada três 
anos, com a representação dos vários segmentos 
sociais. 

B) os trabalhadores do SUS representam 35% da 
instância colegiada na Conferência de Saúde. 

C) as Conferências de Saúde terão sua organização 
e normas de funcionamento definidas por lei. 

D) o Conselho de Saúde é parte integrante das ins-
tâncias colegiadas do Sistema Único de Saúde. 

E) a representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde será maioria em relação ao conjunto dos 
demais segmentos. 
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11. Sobre os recursos do Fundo Nacional de Saúde – 
FNS, é CORRETO afirmar: 

 
A) Podem alocar despesas de custeio e de capital 

somente do Ministério da Saúde e órgãos da ad-
ministração direta. 

B) Podem alocar investimentos previstos no plano 
decenal do Ministério da Saúde. 

C) Podem alocar a cobertura das ações e serviços 
de saúde a serem implantados somente pelos Es-
tados e Distrito Federal. 

D) Podem alocar os investimentos previstos em Lei 
Orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e 
aprovados pelo Congresso Nacional.  

E) Podem alocar os investimentos previstos em Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, de iniciativa do Po-
der Executivo e aprovados pelo Congresso Naci-
onal. 

 
12. Assinale a alternativa CORRETA que condiz com a 

legislação federal vigente sobre as condições para os 
municípios, estados e Distrito Federal poderem rece-
ber os recursos do Sistema Único de Saúde. 

 
A) Aderir à Estratégia de Saúde da Família. 
B) Apresentar regulação em saúde. 
C) Ter vinculação com órgãos de classe. 
D) Não possuir dívidas tributárias federais. 
E) Possuir Plano de Saúde. 

 
13. Assinale a alternativa CORRETA sobre as atribuições 

administrativas comuns a todas as esferas de gover-
nabilidade do Sistema Único de Saúde, conforme a 
Lei Orgânica da Saúde. 

 
A) Estabelecer critérios, parâmetros e métodos para 

o controle da qualidade sanitária de produtos, 
substâncias e serviços de consumo e uso huma-
no. 

B) Elaborar normas para regular as relações entre o 
Sistema Único de Saúde – SUS e os serviços pri-
vados contratados de assistência à saúde. 

C) Coordenar a rede estadual de laboratórios de sa-
úde pública e hemocentros e gerir as unidades 
que permaneçam em sua organização administra-
tiva. 

D) Definição das instâncias e mecanismos de contro-
le, avaliação e fiscalização das ações e serviços 
de saúde. 

E) Formar consórcios administrativos intermunicipais. 
 
14. Assinale a alternativa CORRETA conforme a Lei Or-

gânica de Saúde. 
 

A) Os serviços de saúde de sistemas estaduais e 
municipais de previdência social não integrarão a 
direção correspondente do Sistema Único de Sa-
úde – SUS, bem como quaisquer outros órgãos e 
serviços de saúde. 

B) Fica proibido, pela legislação vigente, ao Sistema 
Único de Saúde-SUS estabelecer mecanismos de 
incentivo à participação do setor privado no inves-
timento em ciência e tecnologia. 

C) Em tempo de paz e havendo interesse recíproco, 
os serviços de saúde das Forças Armadas pode-
rão integrar-se ao Sistema Único de Saúde-SUS, 
por meio de convênio firmado. 

D) A gratuidade das ações e serviços de saúde fica 
preservada nos serviços públicos e privados con-
tratados, independente das cláusulas dos contra-
tos estabelecidos com as entidades privadas. 

E) Os serviços de saúde dos hospitais universitários 
e de ensino integram-se ao Sistema Único de Sa-
úde-SUS mediante convênio. Sua autonomia ad-
ministrativa, patrimônio, recursos humanos e fi-
nanceiros, ensino, pesquisa e extensão serão vin-
culados ao Ministério da Saúde. 

 
15. Assinale a alternativa CORRETA sobre o planejamen-

to e orçamento, conforme a Lei Orgânica da Saúde. 
 

A) A Comissão Nacional de Finanças do MDS esta-
belecerá as diretrizes a serem observadas na ela-
boração dos planos de saúde, em função das ca-
racterísticas epidemiológicas e da organização 
dos serviços em cada jurisdição administrativa. 

B) É vedada a transferência de recursos para o fi-
nanciamento de ações não previstas nos planos 
de saúde, exceto em situações emergenciais ou 
de calamidade pública, na área de saúde. 

C) Os planos de saúde serão facultativos para as 
programações de cada nível de direção do Siste-
ma Único de Saúde – SUS e seu financiamento 
será previsto na respectiva proposta. 

D) Será permitida a destinação de subvenções e au-
xílios a instituições prestadoras de serviços de 
saúde com finalidade lucrativa. 

E) O processo de planejamento e orçamento do Sis-
tema Único de Saúde – SUS será ascendente, do 
nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deli-
berativos. 

 
16. Assinale a alternativa CORRETA sobre a garantia de 

prioridades em relação à Política Nacional para a 
Pessoa Idosa. 

 
A) Estabelecimento de mecanismos que favoreçam a 

divulgação de informações de caráter educativo 
sobre os aspectos biopsicossociais de envelheci-
mento. 

B) Destinação privilegiada de recursos públicos e 
privados nas áreas relacionadas com a proteção 
ao idoso. 

C) Prioridade para pessoas acima de 55 anos no re-
cebimento da restituição do Imposto de Renda.  

D) Preferência na formulação, na execução e no fi-
nanciamento de políticas sociais públicas especí-
ficas. 

E) Financiamento prioritário para capacitação e reci-
clagem dos recursos humanos nas áreas de ge-
riatria e gerontologia e na prestação de serviços 
aos idosos. 

 
17. Assinale a alternativa CORRETA sobre a dignidade 

da pessoa idosa, segundo o Estatuto do Idoso. 
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A) Opinião e expressão conforme autorização famili-
ar. 

B) Prática de esportes e de diversões sempre moni-
toradas. 

C) Faculdade de buscar refúgio, auxílio e orientação. 
D) Faculdade de ir, vir e estar nos logradouros públi-

cos, desde que devidamente cadastrados. 
E) Participação na vida política, associativa e cultu-

ral, desde que orientado pelo Estado. 
 
18. Assinale a alternativa CORRETA sobre a saúde do 

idoso, conforme o Estatuto do Idoso. 
 

A) Cadastramento da população idosa em base terri-
torial. 

B) Subsidiar e parcelar a aquisição de próteses, ór-
teses e outros recursos relativos ao tratamento. 

C) A presença de um acompanhante durante as in-
ternações de saúde é obrigatória por parte da fa-
mília. 

D) É facultada aos planos de saúde a cobrança de 
valores diferenciados em razão da idade. 

E) O atendimento domiciliar, incluindo a internação, é 
facultado pelo Estado segundo a organização fa-
miliar. 

 
19. Assinale a alternativa CORRETA sobre os direitos 

previdenciários e de assistência social, conforme o 
disposto no Estatuto do Idoso. 

 
A) É facultado às entidades de longa permanência 

firmar contrato de prestação de serviços com a 
pessoa idosa abrigada. 

B) É proibida às entidades filantrópicas, ou casa-lar, 
a cobrança de participação do idoso no custeio da 
entidade. 

C) O acolhimento de idosos em situação de risco so-
cial, por adulto ou núcleo familiar, não caracteriza 
a dependência econômica para efeitos legais.   

D) Os benefícios de aposentadoria e pensão do Re-
gime Geral da Previdência Social observarão, na 
sua concessão, que o cálculo será conforme o sa-
lário-mínimo regional.  

E) A data base para o reajuste das aposentadorias e 
pensões está fixada para o Dia do Trabalho. 

 
20. Assinale a alternativa CORRETA sobre as condições 

de habitação e transportes de que trata o Estatuto do 
Idoso. 

 
A) É facultada à instituição dedicada ao atendimento 

ao idoso a obrigatoriedade de manter identificação 
externa visível, além de atender toda a legislação 
pertinente. 

B) Aos maiores de 65 (sessenta e cinco) anos, fica 
assegurada a gratuidade dos transportes coletivos 
públicos urbanos, inclusive nos serviços seletivos 
e especiais, quando prestados paralelamente aos 
serviços regulares. 

C) A reserva, para os idosos, nos termos da lei local, 
de 5% (cinco por cento) das vagas nos estacio-
namentos públicos e privados é facultativa e estas 

deverão ser posicionadas de forma a garantir a 
melhor comodidade ao público em geral. 

D) No sistema de transporte coletivo interestadual, 
observar-se-á a reserva de 2 (duas) vagas gratui-
tas por veículo, para idosos com renda igual ou in-
ferior a 2 (dois) salários-mínimos.  

E) A assistência integral na modalidade de entidade 
de longa permanência será prestada pelo Estado 
quando verificado prejuízo para a dinâmica famili-
ar, casa-lar, abandono ou carência de recursos fi-
nanceiros próprios. 

 
 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
21. 1954 é considerado o ano do nascimento da Psicolo-

gia Hospitalar no Brasil. Uma psicóloga foi convidada 
para preparar pacientes para cirurgia de coluna na en-
tão clínica Ortopédica e Traumatológica da USP, atual 
Instituto de Ortopedia e Traumatologia do Hospital das 
Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Essa psi-
cóloga é considerada pioneira da Psicologia Hospita-
lar. Qual o nome dela? 

 
A) Belkiss Wilma Romano. 
B) Mathilde Néder. 
C) Carolina Bori. 
D) Wilma da Costa Torres. 
E) Elisa Parahyba Campos. 

 
22. A avaliação geriátrica deve considerar a capacidade 

do indivíduo idoso quanto à funcionalidade global (ca-
pacidade de funcionar sozinho ou de gerir a própria 
vida e cuidar de si mesmo). A literatura apresenta du-
as dimensões para essa avaliação: autonomia e inde-
pendência, que estão intimamente relacionadas com 
sistemas funcionais. Quais são os sistemas funcionais 
que devem ser avaliados? 

 
I. Cognição. 
II. Humor. 
III. Mobilidade. 
IV. Comunicação. 
V. Bem-estar. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão  

corretas. 
B) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
C) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
D) Somente as afirmativas I, III, IV e V estão corre-

tas. 
E) Somente as afirmativas II e V estão corretas. 

 
23. Conhecendo as subdivisões básicas do sistema ner-

voso central, é possível entender as suas relações to-
pográficas, a sua configuração espacial e suas fun-
ções. Uma das estruturas apresenta dois pares de 
elvações muito nítidas chamadas colículos – dois infe-
riores e dois superiores. Como se denomina essa es-
trutura? 

 
A) Mesencéfalo. 
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B) Diencéfalo. 
C) Cerebelo. 
D) Núcelos profundos. 
E) Pirâmide. 

 
24. A estimulação deste complexo de núcleos do lobo 

temporal produz ansiedade e um sentimento de medo. 
Isso ocorre nos humanos, enquanto nos animais a re-
ação é a de se tornarem extremamente dóceis e 
apresentam um quadro de hipersexualidade. É uma 
estrutura responsável pela interface entre a cognição 
e a emoção e ainda modula comportamentos motiva-
dos. Como se denomina essa estrutura? 

 
A) Tálamo. 
B) Hipotálamo. 
C) Hipocampo. 
D) Amígdala. 
E) Ponte e bulbo. 

 
25. Eric Kandel, em sua obra clássica Em busca da me-

mória, é enfático ao afirmar: “Recordar o passado é 
uma forma de viagem mental no tempo. Ela nos liber-
ta dos limites temporais e espaciais e permite que nos 
movamos livremente ao longo de dimensões comple-
tamente outras”.  Como se denomina a memória de 
fatos e eventos? 

 
A) Memórias de procedimentos. 
B) Memórias declarativas. 
C) Memórias não declarativas. 
D) Memórias de longo prazo 
E) Consolidação da memória.  

 
26. O exame mental, também chamado exame psíquico 

ou avaliação do estado mental atual, consiste na in-
vestigação mais completa e precisa possível; visa es-
timar o desempenho psicológico do paciente, identifi-
car possíveis manifestações psicopatológicas e verifi-
car as possibilidades sadias do desempenho psicoló-
gico e de sua capacidade de adaptação. O texto do 
relatório do exame mental deve manter uma ordem 
convencionada. Qual é essa ordem? 

 
I. Aspecto geral e comportamento espontâneo. 
II. Atitude frente ao exame. 
III. Estado da área impressivo-gnósica. 
IV. Estado da afetividade. 
V. Estado da psicomotricidade. 

 
Assinale a ordem CORRETA. 

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

 
27. Histórias de vida marcadas por fracassos, desespe-

rança, desistência, desânimo, beirando o desespero, 
segundo Chiattone (2004), são extremanente comuns 
quando avaliamos pacientes cancerosos. 

 
Analise as afirmativas a seguir: 

I. Pesquisadores da Escola de Medicina e Odonto-
logia da Universiadade de Rochester, estudando 
pacientes hospitalizados, notaram uma significati-
va atitude de desistência frente à vida, denotando 
total impossibilidade de sentir prazer na existên-
cia. 

II. Lewis diz que “certos traços de personalidade pa-
recem associados a cada uma das modalidades 
de desistência” (desamparo e desespero). 

III. Leshan verificou que pacientes cancerosos apre-
sentavam total impossibilidade de sentir prazer na 
existência ou descobrir o sentido da vida. 

IV. Engel, estudando pacientes que sofreram perdas 
e reagiram diante delas desistindo, associou ao 
discurso de pacientes cancerosos. Ele denominou 
de ausência de energia vital. 

V. Mello Filho afirma que “a busca do fracasso pode 
se fazer através da necessidade de adoecer e de 
manter doente por tempo indeterminado. Desta 
forma, a neurose de fracasso se transforma numa 
‘doença do fracasso’”, que plenamente justifica, 
em termos inconscientes, a necessidade mórbida. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Estão corretas as afirmativas I, II, III, IV e V. 
B) Estão corretas as afirmativas I, III, IV e V. 
C) Estão corretas as afirmativas I, II, IV e V 
D) Estão corretas as afirmativas II, III e V 
E) Estão corretas as afirmativas I, II, III e IV. 

 
28. Freud denominou “mecanismo de defesa” como um 

conjunto de operações cuja finalidade é reduzir, su-
primir qualquer modificação suscetível de colocar em 
risco a integridade e a constância do indivíduo biopsi-
cológico. É comum pacientes informarem-se dos me-
canismos fisiológicos da doença, estudar aspectos 
técnicos dos tratamentos, enfim, apegar-se a ques-
tões racionais, que propiciam uma sensação de con-
trole diante do desamparo causado pelo fato de estar 
doente. Como se denomina esse mecanismo de defe-
sa do ego? 

 
A) Recalque. 
B) Projeção. 
C) Racionalização. 
D) Formação reativa. 
E) Negação. 

 
29. A complexidade da área de estudos sobre qualidade 

de vida é ampla e comporta uma pluralidade de con-
ceitos teóricos, tendo como consequência a diversi-
dade conceitual, inúmeras técnicas de avaliação e va-
riados indicadores de qualidade. Fernandez-
Ballesteros relaciona áreas fundamentais para a ade-
quada avaliação da qualidade de vida de pessoas 
idosas. Qual das áreas citadas a seguir NÃO compõe 
o modelo de Fernandez-Ballesteros (1993)? 

 
A) Satisfação social. 
B) Satisfação com a vida. 
C) Nível de renda. 
D) Satisfação conjugal. 
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E) Recursos culturais. 
 
30. Em relação à doença de Parkinson, é CORRETO 

afirmar: 
 
I. A doença de Parkinson geralmente ocorre em in-

divíduos mais idosos, apesar de também poder se 
manifestar em adultos jovens. 

II. A doença de Parkinson é uma doença degenerati-
va crônica que, de um modo geral, evolui de for-
ma muito lenta. 

III. Antes da invenção da levodopa, o diagnóstico da 
doença de Parkinson implicava drástica redução 
da expectativa de vida. 

IV. Os quatro sinais cardiais da doença de Parkinson 
são tremor de repouso, rigidez, bradicinesia e ins-
tabilidade postural. 

V. O diagnóstico da doença de Parkinson é feito por 
meio de avaliação clínica e por testes laboratoriais 
simples e amplamente disponíveis. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas apenas as afirmativas II, III, IV e V. 
B) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV. 
C) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e V. 
D) Estão corretas as afirmativas I, II, III, IV e V. 
E) Estão corretas apenas as afirmativas I, II, III e IV. 

 
31. Esclarecer as possíveis causas determinantes da 

síndrome de exaustão profissional do prestador de 
cuidados e tentar explicar a especificidade da sua 
exaustão é um desafio aos psicólogos membros das 
equipes multidisciplinares. Entre os métodos propos-
tos para ajudar a gerir emoções e evitar exaustão pro-
fissional está a proposta de um médico psicanalista 
nascido em Budapeste, que desenvolveu seus traba-
lhos em Londres. Como se denomina o método? 

 
A) Grupos Balint. 
B) Grupos operativos. 
C) T Groups. 
D) Dinâmica de grupo. 
E) Grupos de apoio. 

 
32. Elizabeth Kubler-Ross, pioneira no estudo da tanato-

logia, em sua obra Sobre a morte e o morrer, faz al-
gumas afirmativas sobre o temor da morte.  
 
É CORRETO afirmar que, segundo a autora: 

 
I. Quando retrocedemos no tempo e estudamos cul-

turas e povos antigos, temos a impressão de que 
o homem sempre abominou a morte. 

II. Em nosso inconsciente, a morte nunca é possível 
quando se trata de nós mesmos. 

III. A morte está ligada a uma ação má, a um aconte-
cimento medonho, a algo que em si clama por re-
compensa ou castigo. 

IV. O homem basicamente não mudou. A morte cons-
titui ainda um acontecimento pavoroso, medonho, 
um medo universal, mesmo sabendo que pode-
mos dominá-lo em vários níveis. 

V. Os antigos índios americanos falavam dos espíri-
tos do mal e atiravam flechas ao ar para afugentá-
los. A tradição do túmulo pode advir do desejo de 
sepultar bem fundo os maus espíritos. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Estão corretas apenas as afirmativas I, III, IV e V. 
B) Estão corretas apenas as afirmativas II, III, IV e V. 
C) Estão corretas as afirmativas I, II, III, IV e V. 
D) Estão corretas apenas as afirmativas I, II, III e IV. 
E) Estão corretas apenas as afirmativas I, II, e IV. 

 
33. Alfredo Jerusalinski propõe oito traumas fundamentais 

do envelhecer. Ele apresenta a seguinte cena: “Quan-
do, em 1953, na região de Londres, os bondes foram 
substituídos por ônibus, os condutores foram obriga-
dos a se tornarem motoristas... Um homem de 72 
anos realizou testes de maneira tão satisfatória quan-
to um de 35, enquanto julgou ser o único a enfrentá-
lo; quando soube que tinha um rival mais jovem, fra-
cassou por complexo de inferioridade”. Com essa ce-
na, a que trauma o autor se refere? 

 
A) Diminuição da potência. 
B) Os protagonistas são os outros. 
C) A constatação do definitivo. 
D) O futuro mínimo. 
E) Degradação do corpo. 

 
34. Situações psicologicamente difíceis na prática profis-

sional de saúde são aquelas que despertam senti-
mentos de diferentes tipos ou intensidade, porém en-
volvendo em algum grau sofrimento psíquico, estresse 
e necessidade de esforço adaptativo. Sobre esse te-
ma, analise as afirmativas a seguir.  

 
I. Um estudo sobre estressores no trabalho de en-

fermeiros identificou que o maior deles estava as-
sociado à morte de pacientes, seguido pela ur-
gência de tempo na realização de tarefas e assi-
tência a familiares de pacientes críticos; 

II. Quintana et al (2002) Verificaram que é por meio 
da negação, da racionalização e do isolamento 
das emoções que os profissionais da área da sa-
úde acreditam poder se defender contra a angús-
tia  gerada pelo seu trabalho; 

III. Machado, citado por Nogueira (2005) revelou em 
estudo que 80 dos médicos brasileiros conside-
ram a atividade médica desgastante, sendo  os  
principais fatores  de desgaste o excesso de tra-
balho ou multiemprego, a responsabilidade profis-
sional, a área de atuação, o conflito ou a cobrança 
da população e a peda da autonomia. 

IV. Lamentavelmente a prática hospitalar não tem 
acompanahado a evolução tecnológica, relações 
humanizadas e personalizadas ainda são mínimas 
e toda ênfase é no repertório tecnológico sem o 
preparo para o manejo adequado das emoções 
envolvidas na asssitência. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
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A) Estão corretas apenas II, III e IV. 
B) Estão corretas apenas I e II 
C) Estão corretas apenas I e IV. 
D) Estão corretas apenas I, II e III. 
E) Estão corretas I, II, III e IV.  

 
35. O cérebro tem a responsabilidade de combinar infor-

mações genéticas, moleculares e bioquímicas com in-
formações procedentes do mundo externo. A organi-
zação cerebral da atividade mental constitui-se de três 
unidades funcionais interdependentes: lobos frontais; 
tronco cerebral e encefálico; e região temporoparieto-
occiptal. Quais são as estruturas cerebrais responsá-
veis pela codificação e armazenamento de informa-
ções, ou seja, pela consolidação das memórias? 

 
A) Mesencéfalo e bulbo. 
B) Cerebelo. 
C) Amígdala e ponte. 
D) Corpo Caloso e hipocampo. 
E) Amígdala e hipocampo. 

 
36. Riechelman (2004), ao analisar a medicina psicosso-

mática e a Psicologia da Saúde, retorna aos gregos e 
atribui a Galeno da Escola de Cnide uma determinada 
concepção de doença e, consequentemente, uma 
modalidade de prática médica. Essa visão dualista de-
fendida por Galeno tem como características: 

 
I. A doença é vista como algo autônomo em relação 

ao portador. 
II. A doença é autenticada por uma lesão anatomo-

clínica. 
III. Leva em conta o temperamento da pessoa e sua 

história. 
IV. Trata-se de uma medicina integradora e dinâmica, 

que corresponde aos primórdios da moderna me-
dicina psicossomática. 

V. A terapêutica deve restabelecer a harmonia da 
pessoa com seu ambiente e consigo mesma. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Estão corretas apenas as afirmativas I e II. 
B) Estão corretas apenas as afirmativas I, II, e III. 
C) Estão corretas apenas as afirmativas I, II, III e IV. 
D) Estão corretas apenas as afirmativas III, IV e V. 
E) Estão corretas as afirmativas I, II, III, IV e V. 

 
37. O delirium é uma síndrome psiquiátrica que apresenta 

as seguintes características (ou semiologia): 
 
I. Turvação da consciência-vigilância. 
II. Hiperestesia. 
III. Pensamento confuso. 
IV. Distonias neurovegetativas. 
V. Cefaleia atípica. 

 
Estão corretas APENAS : 

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

D) I, III e V. 
E) I, II, III, IV e V. 

 
38. O envelhecimento é uma experiência heterogênea, 

isto é, que pode ocorrer de modo diferente para indi-
víduos e coortes que vivem em contextos históricos 
diferentes. Essa diferenciação depende da influência 
de circunstâncias histórico-culturais, de fatores inte-
lectuais e de personalidade e da incidência de patolo-
gias durante o envelhecimento normal. Anita Libera-
lesso Neri nos apresenta uma teoria que considera o 
ciclo vital em toda sua extensão, criada por Baltes e 
Baltes no Instituto Max Plank. Como se denomina es-
sa teoria? 

 
A) Life-Span. 
B) Short Span. 
C) Curso de vida. 
D) Ciclo de vida. 
E) Terceira idade. 

 
39. É a patologia que é um distúrbio ou demência cerebral 

progressiva, irreversível, para o qual não existe ne-
nhum causa definida, nenhum tratamento definitivo 
até o momento, nenhuma cura previsível. Mais de 24 
milhões de indivíduos sofrem de demência no mundo 
todo, essa estimativa pode ultrapassar 80 milhões em 
2040. Esse distúrbio é considerado a principal causa 
da demência incurável de homens e mulheres acima 
dos 65 anos de idade. É mais comum em mulheres do 
que em homens. Como se denomina esse distúrbio? 

 
A) Doença de Parkinson. 
B) Mal de Alzheimer. 
C) Delirium tremens. 
D) Transtorno bipolar. 
E) Síndrome de Pick. 

 
40. Dados fornecidos pelo Sistema de informações Hospi-

talares do SUS (SIH/SUS), contendo o número de in-
ternações psiquiátricas (e respectivos diagnósticos) 
ocorridas no Brasil no período de janeiro de 1988 a 
agosto de 1999, em faixas etárias acima de 60 anos, 
aponta como primeira causa de internamento qual pa-
tologia? 

 
A) Demência. 
B) Retardo mental. 
C) Esquizofrenia. 
D) Transtornos do humor. 
E) Transtornos mentais decorrentes do uso de  

álcool. 
 

41. Os cuidados paliativos, segundo a OMS, são uma 
abordagem que aprimora a qualidade de vida dos pa-
cientes e familiares que enfrentam problemas associ-
ados com doenças ameaçadoras de vida, por meio da 
prevenção e do alívio do sofrimento, por intermédio de 
identificação precoce, avaliação correta e tratamento 
da dor e outros problemas de ordem física, psicosso-
cial e espiritual. Em 1967, na cidade de Londres, foi 
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criado o primeiro Hospice para a vivência da filosofia 
dos cuidados paliativos. Quem o criou? 

 
A) Elizabeth Kubler Ross. 
B) Colin Parkes. 
C) John Bowlby. 
D) Cicely Saunders. 
E) Lily Pinkus. 

 
42. Um dos desafios da qualidade de vida no trabalho é o 

estresse. Marilda Lipp desenvolveu o modelo quadri-
fásico do estresse. Ela padronizou um inventário, o 
ISSL (Inventário de Sintomas de Stress para Adultos 
de Lipp, 2000). Nesse instrumento, ela avalia quatro 
fases. Com base no texto apresentado, analise as in-
formações a seguir.  

 
I. Fase de alerta – nesse estágio do desenvolvimen-

to do estresse a pessoa necessita produzir mais 
força e energia, a fim de poder fazer face ao que 
está exigindo dela um esforço maior. 

II. Fase de resistência – aumento da capacidade de 
resistência acima do normal, o córtex das suprar-
renais acumula grande quantidade de grânulos de 
secreção hormonal e, com isso, o sangue se 
apresenta diluído. 

III. Fase de quase exaustão – as defesas do orga-
nismo começam a ceder e ele já não consegue 
resistir às tensões e restabelecer a homeostase 
anterior. 

IV. Fase de exaustão – nesse estágio há uma quebra 
total da resistência e alguns sintomas que apare-
cem são semelhantes aos da fase do alarme, em-
bora sua magnitude seja muito maior. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV. 
B) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV. 
C) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e IV. 
D) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III. 
E) Estão corretas as afirmativas I, II, III e IV. 

 
43. No fim do século XIX, surgiram as primeiras regula-

mentações sobre a idade da aposentadoria, fixada ini-
cialmente em setenta anos e posteriormente rebaixa-
da. De acordo com a literatura, quais são os mitos so-
bre o trabalho dos idosos? 

 
I. A produtividade do trabalho do idoso é menor. 
II. O trabalhador idoso tem maior absenteísmo e 

mais acidentes. 
III. O trabalhador idoso está menos satisfeito do que 

os mais jovens 
IV. As empresas fazem o possível para manter os 

idosos em seus quadros e valorizam suas experi-
ências. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV. 
B) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III. 
C) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e IV. 
D) Estão corretas apenas as afirmativas I, III e IV. 
E) Estão corretas as afirmativas I, II, III e IV. 

 
44. Para a realização de uma boa entrevista clínica, é 

preciso desenvolver a habilidade de escuta. Como a 
literatura sugere que nos comportemos durante uma 
entrevista, para bem escutar o paciente? 

 
I. Somente quem é curioso escuta bem, os demais 

acabam ficando entediados e se deligam. 
II. Quem deixa falar obtém histórias. 
III. A empatia não será possível sem antes desenvol-

ver a paciência. 
IV. Conhecer uma pessoa é descobrir o estereótipo 

que estávamos aplicando, para desmenti-lo. 
V. Trabalhar com a demanda aparente, mas atento a 

sinais que indiquem a demanda real.  
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV. 
B) Estão corretas apenas as afirmativas I, II, III e V. 
C) Estão corretas as afirmativas I, II, III, IV e V. 
D) Estão corretas apenas as afirmativas I, II, III e IV. 
E) Estão corretas apenas as afirmativas III, IV e V. 

 
45. O Teste do Desenho do Relógio (TDR) consiste em 

um instrumento simples, de fácil execução, para a 
avaliação de funções neuropsiquiátricas. O teste pode 
ser executado de maneira rápida e objetiva. 
 
Em relação ao TDR, é CORRETO afirmar: 

 
I. O teste foi utilizado primeiramente por Critchey, 

em 1953, para avaliar a função dos lobos parie-
tais. 

II. O TDR não exige profissional habilitado ou recur-
so diagnóstico específico para ser realizado. 

III. No modo cópia, o paciente deverá copiar um de-
senho de um relógio para uma folha em branco. É 
um ato mais simples em termos cognitivos, uma 
vez que utiliza somente a praxia. 

IV. O TDR avalia indiretamente a habilidade visu-
oconstrucional ou visoespacial, o planejamento 
executivo, a função motora, a coordenação, a 
memória, o pensamento abstrato e a noção de 
tempo. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
B) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
C) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas, 
D) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas 
E) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

 
46. Atualmente, a maioria da população vive o seu pro-

cesso de morte nos hospitais. Elizabeth Kubler-Ross, 
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em sua obra Sobre a morte ou morrer, propõe um 
modelo teórico apontando para cinco fases/estágios 
desse processo. Analise os itens a seguir. 

 
I. Negação e Isolamento. 
II. Raiva. 
III. Barganha. 
IV. Depressão. 
V. Aceitação. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Estão corretos apenas os itens I, IV e V. 
B) Estão corretos apenas os itens II, III, IV. 
C) Estão corretos apenas os itens I, II, III. 
D) Estão corretos apenas os itens I, II, IV e V. 
E) Estão corretos os itens I, II, III, IV e V.  

 
47. É possível que a coisa mais notável quanto aos pri-

meiros estágios do mal de Alzheimer seja não ser no-
tável. Parece que os sinais se aproximam e nos pe-
gam desprevenidos, surpreendendo-nos e a nossos 
entes queridos. A duração média do primeiro estágio 
do mal de Alzheimer é de dois a quatro anos. Quais 
são os sintomas iniciais? 

 
I. Perda de memória. 
II. Confusão e desorientação. 
III. Distúrbios da fala e de linguagem. 
IV. Mudanças de personalidade e de disposição. 
V. Alucinações e delírios de perseguição. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Estão corretas apenas as afirmativas I, II, III e IV. 
B) Estão corretas apenas as afirmativas I, II, e V. 
C) Estão corretas apenas as afirmativas II, III e IV. 
D) Estão corretas apenas as afirmativas I, II, IV e V. 
E) Estão corretas apenas as afirmativas II, IV e V.  

 
48. Tanto a adesão ao tratamento como o prognóstico de 

uma doença podem ser afetados por variáveis psico-
lógicas, necessitando-se sua devida avaliação para 
que essas influências possam ser devidamente identi-
ficadas. 
 
Nesse sentido, é CORRETO afirmar que: 

 
I. O psicólogo necessita compreender que a avalia-

ção psicológica é uma de suas mais poderosas 
ferramentas para o diagnóstico, tratamento e tra-
balho em equipes de saúde. 

II. Na área da saúde, a escolha de instrumental de 
avaliação psicológica se torna menos importante, 
pois a clientela do Sistema Único de Saúde (SUS) 
é composta de pessoas muito simples e com bai-
xo grau de instrução. 

III. O psicólogo deve manter um distanciamento para 
manter o foco no paciente e não perder tempo e 
energia buscando compreender o que a equipe de 

saúde está solicitando, pois esta costuma ser con-
fusa e ambígua em seus pedidos. 

IV. Caso o tempo de avaliação seja restrito, o psicó-
logo deve evitar instrumentos e métodos mais es-
pecíficos, mas optar por entrevistas estruturadas 
ou semiestruturadas. 

V. O fato do paciente estar internado facilita para 
psicólogo a realização da avaliação pois garante 
privacidade e segurança, além de proporcionar 
uma situação com menos variáveis intervenientes 
ao processo avaliativo. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Estão corretas as afirmativas I, III e V. 
B) Estão corretas as afirmativas I, IV e V. 
C) Estão corretas as afirmativas II, IV e V. 
D) Estão corretas as afirmativas I, II e V. 
E) Estão corretas as afirmativas III e IV. 

 
49. A depressão é um transtorno grave; é uma das princi-

pais causas de suicídio e tira a vida de mais de 
300.000 pessoas por ano somente nos Estados Uni-
dos. O transtorno mental conhecido como depressão 
maior é o transtorno do humor mais comum, afetando 
5% da população todos os anos. Seus principais sin-
tomas são: 

 
I. Insônia (ou excesso de sono). 
II. Fadiga. 
III. Dificuldade de concentração. 
IV. Sentimento de inutilidade e culpa. 
V. Pensamentos recorrentes acerca da morte. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Estão corretas somente as afirmativas I, II, III e IV. 
B) Estão corretas somente as afirmativas II, III e V. 
C) Estão corretas somente as afirmativas II, IV e V. 
D) Estão corretas as afirmativas I, II, III, IV e V. 
E) Estão corretas somente as afirmativas III e IV. 

 
50. Pesquisadores especialistas em Medicina do Sono 

propuseram algumas recomendações para se ter uma 
boa noite de sono. O conjunto dessas recomendações 
recebeu o nome de Higiene do Sono. Para orientar 
uma pessoa a praticar a higiene do sono, recomenda-
se: 

 
I. Procure deitar-se e levantar-se em horários regu-

lares todas as noites. 
II. Vá para a cama somente quando estiver com so-

no. 
III. Evite ficar na cama sem dormir. 
IV. Não leve problemas para a cama. 
V. Evite o uso de álcool e cafeína pelo menos 6 ho-

ras antes do horário de dormir. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
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A) Estão corretas somente as afirmativas II, III e IV. 
B) Estão corretas somente as afirmativas I, III e V. 
C) Estão corretas somente as afirmativas II, IV e V. 
D) Estão corretas somente as afirmativas III, IV e V. 
E) Estão corretas as afirmativas I, II, III, IV e V. 
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