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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE JUSSARA 
 

CARGO: PSICÓLOGO - NASF 
EDITAL Nº 002/2017 

DATA: 05/03/2017 - PERÍODO: TARDE 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Texto: TEREMOS MAIS OU MENOS 
MÉDICOS? 

 
Não há dúvida de que o diagnóstico do 

governo está correto. O Brasil precisa urgentemente 
de “Mais Médicos”, como diz o programa lançado 
pelo Ministério da Saúde. Com 1,8 profissionais 
para cada mil habitantes, o País se situa bem abaixo 
da média mundial. Só para citar um exemplo 
polêmico, Cuba, que poderia exportar profissionais 
para cá, não fosse o preconceito ideológico, tem uma 
média de 6,4 e uma colocação no Índice de 
Desenvolvimento  Humano, da ONU, relacionado à 
saúde bem superior à brasileira. Além disso, o Brasil 
precisa de “Mais Médicos” sobretudo em regiões 
remotas. Enquanto a média de profissionais no 
Sudeste e no Distrito Federal é superior a 2, ela fica 
abaixo de 1 no Norte, Nordeste e no Centro Oeste. 

 Um estudo recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o IPEA, também apontou a 
medicina como a carreira mais promissora no Brasil. 
É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, com 
uma renda média de R$ 8,4 mil por mês, e a maior 
facilidade de encontrar um emprego – o que, hoje, 
acontece com 97% dos médicos formados. 

A situação típica de um mercado de trabalho 
aquecido, em que os jovens que se formam podem 
escolher onde trabalhar. Muitas vezes, entre a selva 
amazônica ou periferias das grandes metrópoles, e 
hospitais privados localizados nos bairros nobres dos 
centros urbanos, escolhem a segunda opção, ainda 
que tenham tido a formação subsidiada pelo Estado 
nas universidades públicas.  

(...) 
Fonte: Adaptado de Leonardo Attuch, Revista ISTO É, 17/07/2013. 

 
01 - A ideia principal do texto é? 
a) exportar médicos. 
b) mostrar a falta de médicos que assola o Brasil. 
c) falar somente das regiões afetadas pela falta de 
médicos. 
d) mostrar que a situação será resolvida. 
 
02 - “Um estudo recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o Ipea, também apontou a 
medicina  como a carreira mais promissora no 
Brasil. É aquela capaz de gerar os maiores 
ganhos, com uma renda média de R$ 8,4 mil por 
mês, e a maior facilidade de encontrar um 
emprego – o que, hoje, acontece com 97% do 
médicos formados”.  
Analise as assertivas de I a III sobre a palavra 
sublinhada que está no fragmento textual da 
questão e assinale a alternativa correta: 

I - trata-se morfologicamente de um pronome 
demonstrativo. 
II - no texto, apresenta a função de conectivo 
coesivo. 
III - faz referência a outra palavra na oração 
anterior. 
a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Nenhuma das afirmativas está correta. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03 - “Um estudo Recente do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada, o Ipea, também apontou a 
medicina  como a carreira mais promissora no 
Brasil”. Assinale a alternativa na qual os termos  
sublinhados na oração acima, classificam-se 
morfologicamente na mesma ordem em que estão 
posicionados na oração: 
a) verbo, artigo, numeral, adjetivo. 
b) artigo, substantivo, verbo, adjetivo. 
c) verbo, artigo, substantivo, adjetivo. 
d) verbo, artigo, adjetivo, substantivo. 
 
04 - “A situação típica de um mercado de 
trabalho aquecido, em que os jovens que se 
formam podem escolher onde trabalhar”. Na 
frase anterior, entre aspas, o substantivo 
sublinhado pode ter um sentido diferente, 
dependendo da sua aplicação, como no exemplo a 
seguir, “Comprei frutas no mercado da esquina”. 
Isso ocorre por se tratar de:   
a) antônimo.  
b) sinônimo.  
c) parônimo. 
d) homônimo.  
 
05 - Além disso, o Brasil precisa de “Mais 
Médicos” sobretudo em regiões remotas. Assinale 
a alternativa em que a palavra poderia substituir 
o termo sublinhado na frase acima, sem alteração 
do sentido: 
a) longínquas. 
b) nos arredores. 
c) aproximadas. 
d) abrigadas.  
 
06 - “É aquela capaz de gerar os maiores ganhos, 
com uma renda média de R$ 8,4 mil por mês, e a 
maior facilidade de encontrar um emprego – o 
que, hoje, acontece com 97% do médicos 
formados”. 
Os termos grifados no período acima se 
apresentam após um travessão, isso ocorre 
porque sintaticamente formou-se um:  
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a) adjetivo. 
b) aposto. 
c) substantivo próprio. 
d) advérbio. 
 
07 - Utilizando as informações do diagrama 
abaixo é correto afirmar sobre os conjuntos A e B 
que: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) A ∩ B têm 5 elementos. 
b) A U B têm 9 elementos. 
c) A ⊃ B. 
d) A ∩ B têm 4 elementos. 
 
08 - Um reservatório de gás, em forma de um 
cilindro reto, possui 24 cm de altura e 4 cm de 
raio na base. Outro reservatório, com a mesma 
altura e cujo o raio da base é o dobro do 
primeiro, possui volume igual a: 
a) 1205,76 cm3 
b) 4823,04 cm3 
c) 2411,52 cm3 
c) 602,88 cm3 
 
09 - Se em uma promoção do tipo “leve 5 e pague 
4” posso comprar 10 latas de achocolatado por 
R$ 52,00; quanto pagaria, fora da promoção, por 
3 latas do mesmo achocolatado? 
a) R$ 13,00. 
b) R$ 15,60. 
c) R$ 19,50. 
d) R$ 26,00. 
 
10 - Para medidas grandes podemos usar o 
quilômetro, que vale 1000 metros; para medidas 
menores podemos utilizar o centímetro que vale 
___ do metro. 
O valor que completa corretamente a lacuna na 
frase acima é: 
a) 1/100. 
b) 1/10. 
c) 1/1000. 
d) 100. 

11 - Da relação abaixo, foi o único Ministro 
nomeado por Michel Temer a deixar sua pasta 
alegando motivos pessoais e não por 
envolvimento em escândalos: 
a) Fabiano Silveira. 
b) José Serra. 
c) Marcelo Calero. 
d) Romero Jucá. 
 
12 - Município paranaense que mais regenerou 
matas naturais nos últimos 30 anos: 
a) Foz do Iguaçu. 
b) Itaipulândia. 
c) Londrina. 
d) Santa Helena. 
 
13 - O Juiz Sérgio Moro determinou a prisão dos 
lobistas Jorge Luz e Bruno Luz, para o 
cumprimento da ordem judicial a Polícia Federal 
deflagrou antes do carnaval passado uma 
operação para a prisão dos investigados. Esta 
operação foi batizada com um trocadilho em 
relação aos nomes dos lobistas, mais 
precisamente foi denominada como: 
a) Black-out. 
b) Cosa Nostra. 
c) Eficiência. 
d) Mascate. 
 
14 - Município do qual Jussara foi desmembrado 
em 1.955: 
a) Araruna. 
b) Cianorte. 
c) Engenheiro Beltrão. 
d) Terra Boa. 
 
15 - Sobre aspectos gerais da Psicologia Analítica 
é correto afirmar: 
a) A Psicologia Analítica adota uma perspectiva 
energética da psique humana sem separar o 
psiquismo, o físico e os processos biológicos. 
b) Fundamentada inicialmente na Psicanálise, 
quando de sua emancipação, a Psicologia Analítica 
deixou de lado o problema dos resíduos arcaicos e 
da sexualidade e aprofundou seus estudos no 
processo de individuação. 
c) Para a Psicologia Analítica o dinamismo do 
psiquismo humano não se dá através de polaridades 
antagônicas inconsciente versus consciência. 
d) Segundo a Psicologia Analítica, não existe ser 
humano único, autônomo e direcionado, mas sim um 
conjunto de sistemas psíquicos denominado 
inconsciente coletivo. 
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16 - Dentro de uma visão psicanalítica, a violência 
é entendida como aquela situação em que o 
indivíduo foi submetido a uma coerção e a um 
desprazer absolutamente desnecessários ao 
crescimento, desenvolvimento e manutenção de 
seu bem-estar físico, psíquico e social. Ela é um 
fenômeno multideterminado, isto é, vários fatores 
combinados produzem a violência, dentre eles: 
a) O sistema de governo que a sociedade elenca. 
b) A laicidade de uma sociedade. 
c) A desigualdade social. 
d) Usufruto de direitos sociais e culturais. 
 
17 - Para a Psicanálise, o que distingue o normal 
do anormal é uma questão de grau e não de 
natureza, isto é, em todos os indivíduos existem as 
mesmas estruturas psíquicas que, se mais ou 
menos ativadas, são responsáveis pelos distúrbios 
e pelo sofrimento no indivíduo. Essas estruturas 
são neuróticas ou psicóticas. Sobre as neuroses é 
correto afirmar: 
a) Na neurose fóbica a angústia é fixada, de modo 
relativamente estável, num objeto exterior. 
b) Na histeria de angústia, não existe medo ou fobia 
de um objeto, mas sim a dificuldade do indivíduo 
em lidar com uma estrutura vazia e não objetal. 
c) Na neurose obsessiva, o conflito psíquico 
engendra um comportamento compulsivo e não 
impulsivo, sem a presença de angústia, mas 
permeado por culpa. 
d) Na neurose histérica, o conflito psíquico 
simboliza-se nos sintomas corporais de caráter 
permanente, com a presença de conversões. 
 
18 - O indivíduo que apresenta transtorno de 
humor bipolar tem uma variação de polos que vai 
de uma alegria-euforia à uma depressão. No 
entanto, um indivíduo pode experimentar 
sintomas maníacos, mas se sentir deprimido ou 
ansioso ao mesmo tempo. Essa combinação é 
chamada: 
a) Episódio hipomaníaco. 
b) Distimia. 
c) Transtorno depressivo maior. 
d) Disforia. 
 
19 - Estudos de família, estudos de adoção, 
estudos de gêmeos e análise de conexão genética 
são quatro estratégias tradicionais de pesquisa 
usadas para: 
a) Estudar a interação entre ambiente e genética nos 
transtornos psicológicos. 
b) Estudar o desenvolvimento individual e coletivo 
em culturas específicas. 

c) Estudar os efeitos sociais, culturais e 
comportamentais em âmbito transgeracional. 
d) Estudar as diferenças transculturais na forma de 
transmissão de valores. 
 
20 - Considerando um modelo integrado dos 
fatores envolvidos nos transtornos de ansiedade, 
a vulnerabilidade psicológica generalizada é 
entendida como: 
a) A tendência herdada de ser irritado ou muito 
nervoso, como uma prévia de ansiedade. 
b) O aprendizado, desde as experiências precoces, 
como as ensinadas pelos pais, que algumas situações 
ou objetos são cheios de perigo. 
c) A crença que o indivíduo apresenta em seu 
crescimento que o mundo é perigoso e que está fora 
de controle e, por essa razão, pode não ser capaz de 
enfrentar as situações quando elas dão errado. 
d) A experiência ambiental na qual o indivíduo é 
exposto em algum período de seu desenvolvimento e 
que gera o desenvolvimento de fobias precoces. 
 
21 - O senso de controle e a confiança com que 
um indivíduo lida com uma situação na presença 
de estresse ou desafios é denominado: 
a) Controle basal. 
b) Auto eficácia.  
c) Homeostase. 
d) Síndrome da adaptação geral. 
 
22 - Considerando os efeitos psicossociais nos 
distúrbios físicos, qual das seguintes situações não 
é considerada parte da experiência da dor? 
a) A impressão subjetiva de dor conforme indicada 
pelo paciente. 
b) Comportamentos de dor ou manifestações 
flagrantes de dor. 
c) Cortes, feridas e outras lesões. 
d) Um componente emocional denominado 
sofrimento. 
 
23 - Estudos científicos indicam que fatores 
psicológicos pode contribuir para a ___________ 
e _____________ de Câncer, Aids e outras 
doenças, bem como para o tratamento e a 
recuperação. As palavras que completam 
corretamente a informação acima são: 
a) Infecção e controle. 
b) Transmissão e epidemia. 
c) Constatação e prognóstico. 
d) Evolução e desenvolvimento. 
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24 - Sobre alguns aspectos éticos do exercício 
profissional do psicólogo é correto afirmar: 
a) Quando houver necessidade de informar a 
respeito do atendimento a quem de direito, deve-se 
oferecer as informações suficientes para a tomada de 
decisão que beneficie o usuário ou beneficiário. 
b) Algumas técnicas e práticas ainda não 
regulamentadas ou não reconhecidas pela profissão 
poderão ser utilizadas em processo de pesquisa, 
resguardados os princípios éticos fundamentais. 
c) Os documentos escritos decorrentes de avaliação 
psicológica deverão ser resguardados pelo prazo 
mínimo de 3 anos, observando-se a responsabilidade 
por eles exclusiva do psicólogo. 
d) O psicólogo pode promover seus serviços em 
mídias diversas desde que informe seu nome 
completo, o numero de registro e uma de suas 
habilidades e qualificações.  
 
25 - Sobre os processos psicossociais envolvidos 
na inclusão pelo Trabalho na Saúde Mental é 
incorreto afirmar: 
a) Indivíduos que sofrem de algum transtorno mental 
possuem o direito ao trabalho, pois este, ainda que 
alienado, se faz presente em toda a história da 
humanidade e promove a dialética homem-meio e o 
desenvolvimento da sociabilidade.  
b) O redirecionamento na forma de tratar o paciente 
psiquiátrico centraliza a questão da cidadania, que 
não é a simples restituição de seus direitos formais, 
mas a construção de seus direitos substanciais para 
uma reabilitação possível.  
c) Pensar a reabilitação psicossocial pela lógica da 
desinstitucionalização torna possível a inclusão 
social do sujeito, mas não traz solução à forma como 
o paciente deve ser cuidado em contextos abertos, de 
base comunitária e familiar.  
d) A construção de espaços reais de inclusão pelo 
trabalho de pacientes psiquiátricos pode ser pensada 
por meio da Economia Solidária, cuja organização 
pode ser através de cooperativas sociais, oficinas de 
geração de renda e lojas sociais. 
 
26 - Sobre a Psicologia e a Atenção Básica em 
Saúde é correto afirmar: 
a) É de grande importância a contextualização da 
prática da Psicologia na saúde pública, pois a 
tradição clínica da ciência psicológica produz cura e 
saúde à população usuária da atenção básica. 
b) A inserção do psicólogo mobilizou 
transformações nas práticas psicológicas e de saúde, 
mas ainda se observam visões estereotipadas sobre 
os transtornos mentais e predominância da lógica 
manicomial. 

c) Atualmente, a operacionalidade do atendimento 
ocorre num fluxo direto de registros e estratégias, 
com apoio qualificado às famílias e integração entre 
saúde mental e demais equipamentos básicos de 
saúde do município. 
d) As ressignificações da ciência psicológica 
ocorremna prática coletiva, simbolizando que a 
psicologia construiu seu papel nas ações de saúde, 
não precisando criar espaços de discussões que 
permitem reflexões para aprimoramento dos serviços 
prestados. 
 
27 - O modelo teórico-prático utilizado 
atualmente para articular saúde mental e atenção 
básica é o do ______________, cujo objetivo é 
__________ ambas por meio de práticas de 
cuidados _____________. Os conceitos que 
completam corretamente a frase acima são: 
a) Apoio familiar; articular; básicos. 
b) Apoio prioritário; conjugar; preventivos. 
c) Apoio matricial; integrar; colaborativos. 
d) Apoio integral; pactuar; paliativos. 
 
28 - As principais atividades realizadas pelo 
psicólogo nas unidades básicas de saúde, 
circunscritas à saúde mental, compreendem: 
a) Visitas domiciliares, grupos por faixa etária e 
grupos de doenças crônicas, como hipertensão e 
diabetes.  
b) Visitas domiciliares, grupos de convivência e 
fortalecimento de vínculos e atendimentos 
particularizados somente de indivíduos acima de 29 
anos. 
c) Atendimentos individualizados à criança e ao 
adolescente e palestras de orientação e informação à 
população. 
d) Realização de grupos, atendimentos de demanda 
livre, retorno de atendimentos, orientações e 
encaminhamentos. 
 
29 - A Estratégia de Saúde da Família - ESF 
como componente estruturante do sistema de 
saúde brasileiro tem provocado um importante 
movimento com o intuito de transformar e inovar 
o modelo de atenção no Sistema Único de Saúde - 
SUS. O principal propósito da ESF é: 
a) Reorganizar a prática da atenção à saúde em 
novas bases e substituir o modelo tradicional, 
levando a saúde para mais perto das famílias e, com 
isso, melhorar a qualidade de vida da população. 
b) Qualificar as ações na Atenção Primária à Saúde, 
orientando as famílias, a comunidade e gerindo a 
competência cultural. 
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c) Proporcionar o acesso do indivíduo ao sistema de 
saúde, garantir a continuidade do cuidado, a 
integralidade da atenção e a coordenação do cuidado 
dentro do sistema. 
d) Propiciar o exercício permanente da 
intersetorialidade e interdisciplinaridade no sistema 
de saúde, articulando outros campos de 
conhecimento e prática, como educação, assistência 
social e esporte. 
 
30 - Sobre o papel do Núcleo de Apoio à Saúde da 
Família – NASF, na atenção integral à saúde da 
criança e do adolescente é correto afirmar: 
a) Cabe à equipe do NASF captar, propor e discutir 
de forma centralizada o planejamento das ações de 
saúde da criança e do adolescente, além de 
contribuir para seu aperfeiçoamento, em 
consonância com as prioridades da Política Nacional 
de Assistência Social. 
b) Cabe ao NASF apoiar a realização das ações 
planejadas relativas à gestão dos serviços e 
assistência, com vistas à prevenção e não à 
resolutividade clínica como ocorria antes da criação 
do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
c) O NASF tem como ferramenta importante os 
chamados protocolos, onde na faixa etária até três 
anos prioriza-se a assistência ao recém-nascido 
saudável, puericultura com acompanhamento do 
crescimento, estímulo ao aleitamento materno em 
detrimento à investigação dos óbitos infantis. 
d) Uma das competências do NASF é apoiar as 
equipes de saúde da família no desenvolvimento de 
estratégias diferenciadas de atendimento às crianças 
que apresentem problemas familiares como 
desemprego, doença grave, transtorno mental, 
alcoolismo, uso de drogas, entre outros, ou 
necessitando de cuidados especiais. 
 
 
 


