
PROCESSO SELETIVO 
 

 

  
 

  
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 
 
01 - Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este caderno, com o enunciado das 12 (dose) questões, sendo elas 10 objetivas e 02 subjetivas. 
b)  CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas e subjetivas formuladas nas 

provas.  
02- Verifique se este material está em ordem e se o se escreveu o nome corretamente. Caso contrário, 

notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal. 
03-  Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, a caneta 

esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul.  
04-  No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita 

cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica 
transparente de tinta na cor preta, de forma contínua e densa.  

05- Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. O 
CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído se, no ato da entrega ao candidato, já estiver 
danificado. 

06-  Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 alternativas classificadas com as letras 
(A), (B), (C) e (D); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar 
UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS 
RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.  

07-  As questões objetivas são identificadas pelo número que se situa acima de seu enunciado.  
08-  SERÁ ELIMINADO da Seleção o candidato que:  

a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de 
rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer espécie; 
 b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o CADERNO DE QUESTÕES 
e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.  
Obs. O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 1 (uma) hora contada a partir 
do efetivo início das mesmas. Por motivos de segurança, o candidato NÃO PODERÁ LEVAR O 
CADERNO DE QUESTÕES. 

09-  Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as 
marcações assinaladas no CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.  

10-  Quando terminar, entregue ao fiscal o CADERNO DE QUESTÕES, o CARTÃO-RESPOSTA e ASSINE a 
LISTA DE PRESENÇA.  

11-  O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS É DE 2 (DUAS) HORAS, incluído o tempo para a 
marcação do seu CARTÃO-RESPOSTA.  

12-  As questões e os gabaritos das Provas Objetivas serão divulgadas no primeiro dia útil após a 
realização das mesmas, no endereço eletrônico da http://www.serratalhada.pe.gov.br/ e na sede 
da Secretaria Municipal de Saúde.  

13-  ATENÇÃO: Assinale no espaço próprio do seu CARTÃO-RESPOSTA o número do gabarito de seu 
CADERNO DE QUESTÕES e transcreva no espaço apropriado do seu CARTÃO-RESPOSTA, com sua 
caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase: 

 
 

14- ATENÇÃO: escreva seu nome, pondo uma letra em cada quadrícula, no espaço abaixo (não abrevie o 
primeiro e o último nome) 

                        
                        

CPF Cargo: PSICOLOGO 

 

 Assinatura do Servidor: 

VOCÊ ESTA ONDE VOCÊ SE COLOCA 
 



 
ATENÇÃO: Antes de começar a realizar as provas, verifique se atendeu aos comandos 

dos itens 13 e 14 da capa. 
 

CARGO: PSICOLOGIA 
 

QUESTÕES OBJETIVAS: 01 A 10 
 

1- Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 
produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. Sobre vigilância 
sanitária qual a alternativa correta: 
 
(A) Vigilância sanitária é controle de bens de consumo que, direta ou indiretamente, se relacionem com a 
saúde, compreendidas todas as etapas e processos, da produção ao consumo; e controle da prestação de 
serviços que se relacionam direta ou indiretamente com a saúde. 
 
(B)  Vigilância sanitária é a parcela do poder de polícia do Estado destinada à proteção e promoção da 
saúde, que tem como finalidade secundaria impedir que a saúde humana seja exposta a riscos ou, em última 
instância, combater as causas dos efeitos nocivos que lhe forem gerados, em razão de alguma distorção 
sanitária. 
 
(C) Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção 
ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou 
coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou 
agravos. 
 
(D) O principal foco do trabalho da vigilância sanitária é garantir aviltado da saúde à população, contando 
com ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde, intervindo em todo tipo de 
problema sanitário que possa afetar a relação entre meio ambiente, produção e circulação de bens e 
prestação. 
 
2- Considerando a Lei nº 8.080, de 19 de setembro 1990, que dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes ao Sistema Único de Saúde- SUS, qual a alternativa correta: 
 
(A) A Atenção Básica será ofertada gradativamente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com 
suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde. 

(B) É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, 
orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, com 
delimitação na limitação física, intelectual e funcional. 

(C) A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem 
promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, cuidados 
paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão 
qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território definido, sobre as 
quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. 

(D) Todas estão corretas. 
 
3- O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por orgãos e instituições públicas federais, 
estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 
Público, constitui o Sistema Único de Saúde-SUS. Sobre ele responda a alternativa correta: 
 
(A) O Sistema Único de Saúde (SUS) é um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública 
do mundo, abrangendo desde o simples atendimento para avaliação da pressão arterial, por meio da Atenção 
Primária, até o transplante de órgãos, garantindo acesso parcial, universal e gratuito para toda a população 
do país. 
 



(B) O Sistema foi atualizado pela Lei 8080/1990 que desde então levou a uma trajetória de muito 
esforço e desafios enfrentados, diariamente, para proporcionar e garantir o direito universal à saúde como 
dever do Estado. 
(C) Considerado um dos maiores e melhores sistemas de saúde públicos do mundo, o SUS beneficia 
cerca de 180 milhões de brasileiros e realiza por ano cerca de 2,8 bilhões de atendimentos, desde 
procedimentos ambulatoriais simples a atendimentos de alta complexidade, como transplantes de órgãos. 
 
(D) Cabe ao Governo e não à sociedade civil a atenção para estratégias de solução de problemas 
diversos, identificados, por exemplo, na gestão do sistema e também no subfinancimento da saúde 
 
 
 
4- Quais são os Princípios e Diretrizes do SUS e da RAS a serem operacionalizados na Atenção 
Básica, Marque a alternativa CORRETA! 
 
(A) Princípios: Universalidade; Equidade; e Integralidade. Diretrizes: Regionalização e 
Hierarquização; População Adscrita; Cuidado centrado na pessoa; Resolutividade; Longitudinalidade do 
cuidado; Coordenação do cuidado; Ordenação da rede; e Participação da comunidade. 
 
(B)  Princípios: Universalidade; Equidade; e Integralidade. Diretrizes: Regionalização e 
Hierarquização: Territorialização; População Adscrita; Cuidado centrado na pessoa; Resolutividade; 
Longitudinalidade do cuidado; Coordenação do cuidado; Ordenação da rede; e Participação da comunidade. 
 
(C) Princípios: Universalidade; Equidade; e Integralidade. Diretrizes: Regionalização e 
Hierarquização: Territorialização; Qualificação, População Adscrita; Cuidado centrado na pessoa; 
Resolutividade; Longitudinalidade do cuidado; Coordenação do cuidado; Ordenação da rede; e Participação 
da comunidade. 
 
(D) Princípios: Universalidade; Equidade; e Integralidade. Diretrizes: Regionalização e 
Hierarquização: Territorialização; Qualificação, População Adscrita sem descrição; Cuidado centrado na 
pessoa; Resolutividade; Longitudinalidade do cuidado; Coordenação do cuidado; Ordenação da rede; e 
Participação da comunidade. 
 
 
 
5- A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é resultado da experiência acumulada por 
um conjunto de atores envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do Sistema 
Único de Saúde (SUS), como movimentos sociais, população, trabalhadores e gestores das três esferas 
de governo. Analise as questões e marque a alternativa correta: 
 
(A) Serão reconhecidas outras estratégias de Atenção Básica, desde que observados os princípios e 
diretrizes previstos na portaria Nº 2.435, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017 e tenham caráter transitório, 
devendo ser estimulada sua conversão em Estratégia Saúde da Família. 
 
(B) A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é resultado da experiência acumulada por um 
conjunto de atores envolvidos historicamente comprometendo desenvolvimento e a consolidação do 
Sistema Único de Saúde (SUS). 
 
(C) Todos os estabelecimentos de saúde que prestem ações e serviços de Atenção Básica, no âmbito 
do SUS, de acordo com esta portaria serão denominados Unidade Básica de Saúde - UBS. Todas as UBS 
são consideradas potenciais espaços de educação, formação de recursos humanos, pesquisa, ensino em 
serviço, inovação e avaliação tecnológica para a RAS e RES. 
 
(D) A integração entre a Vigilância em Saúde e Atenção Básica é condição essencial para o alcance 
de resultados que atendam às necessidades de saúde da população, na ótica da integralidade da atenção à 
saúde e visa estabelecer processos de trabalho que considerem os determinantes, os riscos e danos à saúde, 
na perspectiva da intra e intersetorialidade. 
 
 
 



 
 
6-  A Atenção Básica é o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que 
envolvem promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, 
cuidados paliativos e vigilância em saúde, desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e 
gestão qualificada, realizada com equipe multiprofissional e dirigida à população em território 
definido, sobre as quais as equipes assumem responsabilidade sanitária. Marque a alternativa 
incorreta: 
 
(A) A Atenção Básica será a principal porta de entrada e centro de comunicação da RAS, coordenadora 
do cuidado e ordenadora das ações e serviços disponibilizados na rede. 
 
(B) É proibida qualquer exclusão baseada em idade, gênero, raça/cor, etnia, crença, nacionalidade, 
orientação sexual, identidade de gênero, estado de saúde, condição socioeconômica, escolaridade, limitação 
física, intelectual, funcional e outras. 
 
(C) A Atenção Básica será ofertada integralmente e gratuitamente a todas as pessoas, de acordo com 
suas necessidades e demandas do território, considerando os determinantes e condicionantes de saúde. 
 
(D) Para o cumprimento do previsto na lei, serão adotadas estratégias que permitam minimizar 
desigualdades/iniquidades, de modo a evitar exclusão social de grupos que possam vir a sofrer 
estigmatização ou indistinção, de maneira que impacte na autonomia e na situação de saúde. 
 
 
 
7- A partir da promulgação da Constituição, em 1988, a saúde ganhou rumos diferentes com a 
criação do Sistema Único de Saúde (SUS). Em 28 de dezembro de 1990, a Lei n° 8.142 instituiu as 
Conferências e os Conselhos de Saúde, instâncias de controle social. O Decreto nº 99.438, de 7 de 
julho de 1990, regulamentou as novas atribuições do Conselho Nacional de Saúde (CNS) e definiu 
entidades e órgãos para o novo plenário, com 30 membros. Sobre a 8° Conferencia de Saúde podemos 
afirmar que:  
 
I- A 8ª foi a primeira conferência que contou com a participação de usuários. Antes dela, os debates 
se restringiam à presença de deputados, senadores e autoridades do setor. As conferências eram 
“intraministério”. O Ministério da Saúde convidava pessoas das secretarias e intelectuais, mas os eventos 
não tinham a dimensão atual. 
 
II- Os temas foram divulgados e postos em discussão através das pré-conferências estaduais e 
municipais. O interesse da sociedade levou à participação popular. As pré-conferências ativaram a 
mobilização em torno dos temas, que extrapolavam o ambiente técnico. 
 
III- Houve uma grande assembleia durante a Conferência para discutir a possibilidade de incorporação 
dessas pessoas, e elas acabaram sendo admitidas, como observadores. 
 
IV- A 8ª ainda discutiu o papel do setor privado. A ideia era ter um sistema exclusivamente público, 
com o setor privado subordinado às normas do SUS, assim como está estabelecido hoje. Os representantes 
do setor privado compareceram, mas não se posicionaram. Essa legislação fixou na composição do CNS 
entre representantes dos usuários, trabalhadores da saúde, gestores (governo) e prestadores de serviço de 
saúde.  
 
(A) I, II e III estão corretas. 
 
(B) I, II e IV estão corretas. 
 
(C) I, II e III estão corretas. 
 
(D) II e IV estão  corretas. 
 
 
 



 
8- Compete ao Ministério da Saúde a gestão das ações de Atenção Básica no âmbito da União, sendo 
responsabilidades da União: 
 
 
I- Definir e rever periodicamente, de forma pactuada, na Comissão Intergestores. Tripartite (CIT), as 

diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica; 
 

II- Garantir fontes de recursos federais e municipais para compor o financiamento da Atenção Básica; 
 
III- Destinar recurso federal para compor o financiamento tripartite da Atenção Básica, de modo 

mensal, regular e automático, prevendo, entre outras formas, o repasse fundo a fundo para custeio 
e investimento das ações e serviços; 

 
IV- Prestar apoio integrado aos gestores dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios no processo 

de qualificação e de consolidação da Atenção Básica. 
 
(A) Apenas I e II estão corretas. 
 
(B) Apenas I, II e III estão corretas. 
 
(C) Apenas I, III e IV estão corretas. 
 
(D) Todas estão corretas. 
 
9- A avaliação das atividades realizadas pelo psicólogo no Sistema Único de Saúde (SUS) revela 
que alguns destes profissionais experimentam dificuldades no exercício de sua prática profissional. 
São elas: 
 
I- Desenvolvimento da prática clínica tradicional como estratégia de trabalho isolada; 

 
II- Dificuldade em delimitar seu papel e atuação na saúde pública; 
 
III- Incongruência entre a tradição intervencionista e adaptativa da profissão em contraposição às 

necessidades do SUS por ações multiprofissional, preventiva e comunitária; 
 
IV- Conhecimento dos aspectos sociais, históricos, políticos e ideológicos que evidenciam as 

impossibilidades de sua atuação em saúde pública. 
 
Identifique abaixo a única alternativa correta: 
 
(A) Apenas as asserções I, III e IV estão corretas; 

 
(B) Apenas as asserções I, II e III estão corretas; 
 
(C) Apenas as asserções II, III e IV estão corretas; 
 
(D) Apenas as asserções I, III e IV estão corretas; 
 
10- A atuação do psicólogo no contexto do Sistema Único de Saúde exige outras formas de 
intervenção que não se restrinjam ao atendimento direto e individual clássico. Em “Referências 
técnicas para a atuação de psicólogas (os) na atenção básica à saúde” (2019), o Conselho Federal de 
Psicologia reconhece algumas estratégias possíveis para a atuação do psicólogo no contexto do SUS. 
Entre essas estratégias está: 
 
A) A capacitação. 
B) A supervisão. 
C) O apoio matricial.  
D)O atendimento online. 
  



 
 

 
 

QUESTÕES SUBJETIVAS: 11 E 12 
 
 
 
 

11- O SUS - Sistema público de saúde brasileiro criado pela Constituição Federal de 1988, já 
sofreu varios aperfeiçoamentos ao longo de sua história houve muitos avanços e também desafios 
permanentes a superar, Isso tem exigido dos gestores do SUS, um movimento constante de mudanças, 
pela via das reformas incrementais. Contudo, esse modelo parece ter se esgotado, de um lado, pela 
dificuldade de imporem-se normas gerais a um país tão grande e desigual; de outro, pela sua fixação 
em conteúdos normativos de caráter técnico-processual, tratados, em geral, com detalhamento 
excessivo. Na perspectiva de superar as dificuldades apontadas, os gestores do SUS assumem o 
compromisso público da construção do PACTO PELA SAÚDE 2006, que será anualmente revisado, 
com base nos princípios constitucionais do SUS, ênfase nas necessidades de saúde da população e que 
implicará o exercício simultâneo de definição de prioridades articuladas e integradas, O SUS é 
avaliado positivamente pelos que o utilizam rotineiramente e está presente em todo território 
nacional. CITE, EXPLIQUE E COMENTE TODOS OS COMPONETES: 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
 
 
12- Consoante com a conjuntura democrática vigente, o presente Código de Ética foi construído 
a partir de múltiplos espaços de discussão sobre a ética da profissão, suas responsabilidades e 
compromissos com a promoção da cidadania. O processo ocorreu ao longo de três anos, em todo o 
país, com a participação direta dos psicólogos e aberto à sociedade. Este Código de Ética pautou-se 
pelo princípio geral de aproximar-se mais de um instrumento de reflexão do que de um conjunto de 
normas a serem seguidas pelo psicólogo. Para esta criação foram criados criterios.  
Cite quais os critérios criados para este desenvolvimento e comente sobre eles:  
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 


