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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 18

Questão 17

São ações desenvolvidas pelo psicólogo, na atenção
primária, junto à população adstrita:

Um grupo de alunos do quinto ano do curso de psicologia está
se preparando para realizar um estágio, de um mês, em uma
Unidade Básica de Saúde (UBS). No estágio, o grupo deverá
acompanhar o trabalho do psicólogo que atua na unidade.

I

Fazer visitas domiciliares, possibilitando a identificação
da condição sociocultural das famílias, conhecer a
dinâmica familiar, assim como os seus hábitos,

Junto com docentes responsáveis pela supervisão do
estágio, o grupo debaterá e redigirá as orientações, que
devem ser seguidas no cenário de prática.

costumes e valores, compreender de forma ampliada a

Tendo em vista as diretrizes da política nacional de atenção

problemática

básica e o trabalho do(a) psicólogo(a) em uma UBS, escolha

experienciada

pelo

usuário

e

seus

cuidadores;

abaixo a única orientação correta que deverá compor o
documento.

II

Realizar atendimento individual, abarcando modalidades
como: acolhimento (suporte psicológico), triagem e

A)

atendimento breve;

Para construir um cuidado integral e longitudinal, o(a)
psicólogo(a)

deve

estar

inserido

na

equipe

multiprofissional, tanto para as ações de acolhimento

III

como para o cuidado individual e em grupo, participando

Realizar atendimento familiar, abarcando modalidades

das discussões de caso e das atividades externas,

como: acolhimento (suporte psicológico) e triagem e

reconhecendo as necessidades de cada território;

atendimento breve;

B)
IV

especificidade e exige sigilo profissional, deve integrar-

Coordenar grupos, que levam em consideração estudos

se com a equipe multiprofissional apenas para

da Organização Mundial de Saúde que apontam alguns

atividades

fatores de risco como responsáveis pela maioria das

externas

no

território,

mantendo

seu

atendimento individual e em grupo, com a população,

doenças crônicas não transmissíveis, dentre eles:

sem compartilhamento com a equipe.

tabagismo, consumo excessivo de bebidas alcoólicas,
obesidade, dislipidemias, ingestão insuficiente de frutas

Como o saber do(a) psicólogo(a) tem uma grande

C)

e hortaliças e inatividade física.

Como o objeto de trabalho do(a) psicólogo(a) depende
mais das condições subjetivas do que das condições
objetivas, deve preocupar-se mais em conhecer as
situações de vida familiar de cada paciente que chega
na UBS do que reconhecer os modos de viver no

Indique a alternativa correta:

A)

Apenas as asserções I, II e III estão corretas;

B)

Apenas as asserções I, II e IV estão corretas;

território adscrito.

D)

O mais importante para a conformação do trabalho do(a)
psicólogo(a) em uma UBS é a linha teórica que orienta a
sua prática clínica, com isso, deve seguir as orientações
para o processo de cuidado na rede básica condizente
com as especificidades de sua prática clínica.

C)

Apenas as asserções II, III e IV estão corretas;

D)

Apenas as asserções I, III e IV estão corretas;

E)

O modelo que rege o trabalho do(a) psicólogo(a) na UBS
é o modelo de cuidado do consultório particular. Para
garantir a mesma qualidade ofertada, deve priorizar o
atendimento individual, com hora marcada, sessões de

E)

Todas as asserções estão corretas.
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50 minutos, com prontuário separado daquele da UBS.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 19

Questão 20

Considere o caso abaixo:

Leia com cuidado o caso a seguir:

Sr. Benedito, um homem de aproximadamente 66 anos egresso há dois meses do Hospital Psiquiátrico da cidade -,
adentra uma unidade de saúde mental, no mesmo momento
em que a equipe de profissionais havia terminado uma
reunião. Uma psicóloga está passando pela recepção, de
saída para hora do almoço e escuta o usuário dizer que o

Mariana chega, pela terceira vez no mês, na Unidade de

Presidente da República havia mandado matar todos os
aposentados, levando-o a ficar com muito medo, pensou em
que se fosse internado estaria a salvo.
Merhy (2007) relata que as equipes temem as crises, as
urgências e emergências em saúde mental, gerando uma
sensação de impotência, exaustão e tristeza. Por outro lado,
podem desenvolver e gerar possibilidades antimanicomiais,
abrindo novos caminhos, diferente daqueles que os entristece
e exaure.

Pronto Atendimento (UPA) com ferimentos graves e, no
acolhimento, ela consegue abrir-se com a enfermeira e
assumir sua situação de violência doméstica. Depois de
colocar gesso no braço quebrado, é encaminhada e acolhida
na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, onde
passa a participar do grupo de mulheres com a psicóloga e
começa um acompanhamento clínico de sua hipertensão,
que se agravou em virtude do nível de stress vivido nos
últimos meses. Na reunião de equipe, foi discutido seu projeto
terapêutico

e,

junto

com

ela,

decidiram

que

seria

encaminhada também à rede de assistência social para
Escolha a única alternativa na qual a psicóloga apresenta
uma possibilidade antimanicomial ao Sr. Benedito.

acessar o programa bolsa família, enquanto buscava um
trabalho para se manter sozinha com o filho, desde que se
separou.

A)

A psicóloga conversa por pouco tempo com o Sr.
Benedito, faz uma acolhida e escuta de alguns minutos;
fica sabendo do gosto musical do Sr. Benedito, o que lhe
permite fazer uma proposta de cuidado por meio da rede
de apoio intersetorial, um grupo de música, coordenado
por um profissional de saúde mental e um musicista da
Fundação Cultural. Pede que ele aguarde, pois o grupo
terá início logo a seguir. Agenda um atendimento na sua
agenda, para acompanhar o caso;

A partir do relato, avalie as seguintes afirmações :

1.

O princípio da integralidade ajudou a construir um
cuidado que considerou, além da necessidade de
resolver o sintoma físico (braço quebrado), também
outras dimensões de necessidades como a emocional,
hipertensão, busca de autonomia, com ações inclusive
fora do SUS;

B)

A psicóloga conversa por pouco tempo com o Sr.
Benedito, preenche uma ficha protocolar, marca um
atendimento para o próximo dia vago de sua agenda.
Entende que deve dar continuidade ao caso, por causa
do vínculo que desenvolveu com o usuário;

2.

O princípio da equidade ajudou a construir um projeto
terapêutico singular, considerando a situação específica
de Mariana e buscando ajudá-la a acessar os serviços
que pudessem responder às suas diferentes
necessidades, considerando a situação de violência que
se encontrava;

C)

A psicóloga pede à recepção que agende um
atendimento para o Sr. Benedito logo após o almoço,
pois não poderá fazer nenhuma abordagem naquele
momento;

3.

O caso não respeitou o princípio da meritocracia pois
Mariana não fez um grande esforço para sair da situação
em que se encontrava, tudo tendo sido comandado pela
equipe de saúde, sem considerar se outras pessoas na
UBS podiam precisar mais que ela desses cuidados.

D)

A psicóloga volta para sala de reunião para definir o
encaminhamento do caso. Como todos já haviam ido
embora, pede para que a recepção solicite ao Sr.
Benedito que retorne outro dia.;

E)

A psicóloga resolve voltar para a sala de reunião para
discutir o caso com os colegas. Entretanto, só havia
ficado na sala o psiquiatra, com o qual ela agenda um
atendimento para o Sr. Benedito, no dia em que o
médico teria vaga, uma semana depois. Volta na
recepção e pede que avisem o usuário, que já havia ido
embora.
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Indique abaixo a única alternativa correta:

A)

Apenas a asserção 1 está correta;

B)

Apenas a asserção 2 está correta;

C)

Apenas a asserção 3 está correta;

D)

Apenas as asserções 1 e 3 estão corretas;

E)

Apenas as asserções 1 e 2 estão corretas;
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 21

Questão 23

Segundo Rubem Alves, o olhar do outro para pessoa com
deficiência pode ser prejudicial, levando-o a afirmar que a
pessoa “lida com algo que dói muito: não é a diferença, em si
mesma, mas o ar de espanto”

Um programa de cuidado a pessoas em uso abusivo de álcool
e outras drogas, voltado prioritariamente para pessoas que se
encontravam em situação de rua, trabalha com a perspectiva
da redução de danos e baixa exigência, ofertando
oportunidade de participação dos usuários em frentes de
trabalho assistidas, moradia provisória e cuidados em saúde
e assistência, buscando garantir um cuidado integral.

(ALVES, R. Como nasceu a alegria. SP: Paulus, 2002, p. 7).

Uma das diretrizes da Rede de Cuidados a Pessoa com
Deficiência (Portaria n. 793, 24/04/2012) relacionada ao
trecho acima é a seguinte:

A)
B)
C)

D)
E)

As ações de monitoramento, permitiram estabelecer os
indicadores apresentados no quadro a seguir:

Promoção do respeito aos direitos humanos e aceitação
das escolhas feitas por essas pessoas, sempre tuteladas
por pessoas responsáveis;
Promoção do respeito às diferenças e aceitação de
pessoas com deficiência, com enfrentamento de
estigmas e preconceitos;
Garantia de acesso e de qualidade dos serviços,
ofertando cuidado especial e com acompanhamento de
um único profissional, que tenha especialização no
assunto;
Garantia da autonomia e independência às pessoas com
deficiência, desde que façam escolhas profissionais
compatíveis com suas limitações e dificuldades;
Promoção do respeito às diferenças e aceitação de
pessoas com deficiência, somente nos espaços
reservados a elas, garantindo a proteção e cuidado.

INDICADOR

Questão 22
Dentre as diversas formas de apoio ao processo de trabalho
no Sistema Único de Saúde (SUS) existe o apoio matricial,
utilizado no Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF). Na
prática, esse apoio deve ser pautado nas diretrizes da Política
Nacional de Humanização, transversal às demais políticas de
saúde. Pode ocorrer com a equipe de referência da Estratégia
Saúde da Família em diversos momentos, incluindo as
reuniões de equipe. Diante de discussões recorrentes sobre
o aumento constante da demanda espontânea, uma Agente
Comunitária de Saúde se mantém calada em todas as
reuniões. Nesse caso, o desempenho correto do apoio
matricial é:

A)

B)

A apoiadora do NASF pergunta para a Agente
Comunitária de saúde o que ela pensa sobre o assunto
e a incentiva afalar, quando expõe suas dificuldades nas
visitas domiciliares, nas quais encaminha os usuários
para consultas espontâneas, por não ter respostas para
as demandas deles;
A apoiadora do NASF pergunta para a Agente
Comunitária de Saúde o que ela pensa sobre o assunto,
mas não a incentiva no pronunciamento, visto que ela é
contrária ao que está sendo discutido;

RESULTADO %

REDUZIRAM O USO
DE DROGAS

84,57

CONSEGUIU
REGULARIZAR
DOCUMENTAÇÃO

83,52

RECUPERARAM
CONTATO FAMILIAR

52,40

ADERIRAM A
FRENTE DE
TRABALHO

67,07

ESTÃO EM
TRATAMENTO DE
SAÚDE

83,91

Analisando os resultados, indique a única alternativa que
representa a relação dos resultados com os princípios da
política de atenção integral a esta população:

A)

Os indicadores não se relacionam com a política de
cuidados, porque esta prevê a internação de longa
permanência em hospitais psiquiátricos como o principal
dispositivo dentro do processo terapêutico e nenhum
indicador mede esse cuidado;

B)

Considerando que é uma população de extrema
vulnerabilidade, em situação de rua, não é possível
medir a evolução de uma política pública de cuidado
integral,
pois
nada
é
capaz
de
impactar
substancialmente a situação de vida desta população;

C)

Os indicadores mostram como o cuidado integral ajuda
no processo de diminuição do uso abusivo das drogas e
na melhora da vida, por meio de projetos terapêuticos
que incluam muitas dimensões da vida da pessoa, como
acesso a trabalho e retomada de vínculos afetivos;

C)

A apoiadora do NASF pergunta a todos(as) sobre o que
está sendo discutido, mas não o faz diretamente para a
Agente Comunitária de Saúde, pensando que poderia
constrangê-la;

D)

A apoiadora do NASF pergunta a todos(as) sobre o que
está sendo discutido, deixando para o final da reunião o
convite para a Agente Comunitária se pronunciar,
restando pouco tempo para ela falar, supondo que ela
não terá muito com o que contribuir;

D)

Os indicadores mostram que no cuidado à população de
rua, em uso abusivo de álcool e outras drogas, o mais
importante é o cuidado direto na rede de saúde, ponto
com alto índice de adesão nos dados mostrados, não
sendo tão relevante a ação de outras áreas;

E)

A apoiadora do NASF não aborda a Agente Comunitária
de Saúde na reunião, deixando para falar com ela
separadamente, pois considera que suas contribuições
não são pertinentes ao coletivo, visto que as consultas
não fazem parte das suas atribuições.

E)

Os indicadores mostram que no cuidado à população de
rua, em uso abusivo de álcool e outras drogas, projetos
com esta perspectiva não têm resultados significativos,
pois não conseguem, mesmo com este esforço
intersetorial, alcançar a meta desejada de 100% de
abstinência para todos.

PROVA18_PSICOLOGO_CE_MAI18

7

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 24

Questão 26

Merhy (1997) apresenta concepções sobre o uso de
tecnologias na constituição de um novo modelo assistencial
em saúde (MERHY, E.E. & ONOCKO, R. (Orgs). Agir em
Saúde. SP: Hucitec, 1997). A produção de saúde atrelada a
procedimentos profissionais centrados poderá condicionar ou
mesmo determinar a representação de necessidades de
saúde que os usuários têm sobre si. A fim de promover uma
mudança nesse conjunto de práticas, privilegiam-se as
tecnologias, que se constituem em:

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.

A)

B)

C)

Tecnologia dura, representada por equipamentos,
máquinas, medicamentos, imprescindíveis para o
crescimento do corporativo e financeiro na produção de
saúde.;
Tecnologia leve-dura e tecnologia dura, representada
pelos saberes tecnológicos, clínicos, epidemiológicos e
teorias sobre processos de trabalho em saúde;
Tecnologia leve e leve-dura, representadas pelos modos
relacionais de agir em saúde, escuta qualificada,
acolhimento ao usuário, bem como saberes teóricos,
clínicos e epidemiológicos sobre processos de trabalho
em saúde;

D)

Tecnologia dura e leve, representada pelos saberes
tecnológicos, clínicos, epidemiológicos e teorias sobre
processos de trabalho em saúde;

E)

Tecnologia dura, representada pelos saberes
tecnológicos, clínicos, epidemiológicos e teorias sobre
processos de trabalho em saúde.

Questão 25
Considere a diretriz da atenção básica à saúde no que diz
respeito à coordenação do cuidado.
Escolha a única alternativa que dispõe sobre o conjunto de
orientações necessárias a realização do atendimento:

A)

B)

C)

D)

E)

A única porta de entrada do sistema de saúde, em cada
município, é a Unidade Básica de Saúde (UBS) e,
independente da necessidade do paciente, ele deve
sempre buscar a UBS em primeiro lugar;
A UBS tem a função de coordenar o cuidado e o médico
de saúde da família que lá atua tem um papel muito
importante, por isso ele deve fazer a coordenação de
todo o trabalho da equipe multiprofissional;
A equipe da UBS deve realizar o cuidado compartilhado,
em rede, e acompanhar um paciente, mesmo que ele
precise deum outro serviço da rede;
Cada UBS tem autonomia para escolher os serviços que
prefere manter contato para compor uma rede de
cuidados compartilhados no município e na região de
saúde;
A UBS deve exigir que todos os seus usuários
obedeçam rigorosamente às prescrições médicas,
monitorando o uso da medicação e desligando do
acompanhamento longitudinal os pacientes que não
aderirem.
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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)
B)
C)
D)
E)

Apenas as asserções I, II e III estão corretas;
Apenas as asserções I, III e IV estão corretas;
Apenas as asserções II, III e IV estão corretas;
Apenas as asserções I, III e IV estão corretas;
Todas as asserções estão corretas.

Questão 27
Estudantes de cursos de graduação em saúde fazem
acompanhamento de alguns usuários em uma Unidade Básica
de Saúde (UBS) e, semanalmente, discutem a condução dos
casos com profissionais da universidade, que os(as) orientam.
Em uma reunião de orientação, levaram o caso de um jovem de
14 anos, com uma deficiência física que impede sua locomoção
sem cadeira de rodas e uma deficiência auditiva progressiva, que
tem atrapalhado seu convívio social e escolar.
Considerando o preconizado na Política Nacional de Atenção
Integral à Pessoa com Deficiência, assinale a única alternativa
possível para a orientação dos (as) estudantes:

A)

O cuidado a este jovem deve ser pensado apenas na rede
básica de saúde, visto que tem todos os dispositivos
necessários para um cuidado integral à saúde, não
necessitando a articulação de outros pontos da rede;

B)

A UBS deve buscar um cuidado compartilhado com outras
unidades de saúde, como o Centro Especializado de
Reabilitação (CER) e de outras políticas como transporte,
educação, assistência social, construindo um projeto
integral de cuidado, em rede;

C)

Para um cuidado qualificado na área, a articulação de um
projeto terapêutico integral deve ser realizada dentro do
setor saúde, com suas várias unidades, pois na saúde
temos todos os dispositivos necessários para um cuidado
integral e qualificado para este jovem;

D)

Pessoas com deficiência devem ser atendidas sempre em
serviços especializados e fechados, pois o convívio com
outras pessoas dificulta seu processo de cuidado, devido ao
grande preconceito que ainda existe na nossa sociedade;

E)

O cuidado mais adequado para as pessoas com múltiplas
deficiências é o cuidado domiciliar, respeitando sua
dificuldade de locomoção e de escuta, condições
incapacitantes para uma perspectiva de cuidado em rede,
tanto na saúde como intersetorial.
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Questão 28

Questão 30

Uma característica muito singular do Sistema Único de Saúde

O documentário “Borboletas de Zagorsk”, produzido pela

(SUS) é aferida pelo princípio do controle social que prevê o

BBC em 1992, trata de uma escola russa para pessoas com

funcionamento de conselhos de saúde, paritários com a

deficiência auditiva e visual, inspirado nos estudos de Lev

população, e com 25% de trabalhadores e 25% de

Vygotsky. Uma das alunas, Natasha, expressou seu

gestores/prestadores em todas as esferas de governo e nos

desenvolvimento da seguinte forma:

serviços de saúde. À luz desse princípio do SUS, complete a
afirmação a seguir com a única alternativa correta:
A princípio, eu não entendia o que elas queriam de mim,
O controle social é fundamental para a efetivação de um SUS
de qualidade, porque______________________________.

porque eu estava tentando ouvi-las e vê-las como antes. Em
vez disso, elas me obrigaram a compreender através do
alfabeto manual. Foi um processo surpreendente para mim e

A)

B)

para outras crianças. Para nós, parecia uma brincadeira. Eu
Conta com a participação consultiva da sociedade e dos
trabalhadores no momento de formulação das políticas
de saúde;
O gestor pode escolher os segmentos da sociedade que
ele considere adequados para dialogar sobre as políticas
de saúde;

não compreendia e continuava pensando em ouvir com os
meus ouvidos e ver com os meus olhos o que eles tentavam
me mostrar. Esse foi o primeiro estado de educação em que
eu compreendi que não só poderia ver com meus olhos, mas
também com minhas mãos. Que poderia não só ouvir com os

C)

Com isso, as questões sindicais e trabalhistas podem
ser resolvidas em comum acordo com a sociedade;

D)

Os conselhos são as únicas instâncias do SUS que
preveem a participação da sociedade;

E)

Conta com a participação da sociedade e dos
trabalhadores na formulação e aprovação das políticas
de saúde a serem implementadas.

meus ouvidos, mas também com as minhas mãos. A partir
desse

momento,

a

ordem

entrou

no

meu

mundo

(Documentário, 1992).

Mais tarde, Natasha conquistou autonomia na sua vida
pessoal e profissional, concluiu o curso de Psicologia. A partir

Questão 29
O psicólogo, no Núcleo de Saúde à Família (NASF), deve
atuar dando suporte à equipe de profissionais. Avalie as
estratégias a seguir:

1.

Capacitar os profissionais para lidarem melhor com as
situações do cotidiano;

2.

Desenvolver habilidades sociais, afetivas e cognitivas;

3.

Cingir-se à reflexão de casos clínicos;

4.

Aprimorar o relacionamento interpessoal;

5.

Desenvolver comunicação assertiva;

6.

Auxiliar na divisão e organização do trabalho.

desse depoimento, escolha a alternativa correta.

A)

A autonomia viabilizada pela linguagem - que organiza o
pensamento (Vygotsky , 1989) - é imprescindível para o
desenvolvimento. Entretanto, é limitada para pessoas
com deficiência auditiva e visual;

B)

A autonomia viabilizada pela linguagem não é
importante para o desenvolvimento, mas sim a
adaptação ao mundo do silêncio, por meio do
desenvolvimento da resiliência;

C)

A autonomia viabilizada pela linguagem é imprescindível
para o desenvolvimento. Entretanto, a pessoa com
deficiência visual e auditiva se adaptam a um mundo de
silêncio e escuridão, sem perdas para sua subjetividade;

D)

A autonomia viabilizada pela linguagem é fundamental
para que as pessoas com deficiência auditiva e visual se
desenvolvam. Conforme Vygotsky (1989), a linguagem
organiza o pensamento, traduzido no depoimento pela
expressão “a ordem entrou no meu mundo";

E)

A autonomia e a linguagem são importantes, mas as
pessoas com deficiência auditiva se adaptam ao mundo
delas , prescindindo da comunicação e da interação com
os outros.

Assinale a única alternativa que apresenta as estratégias de
atuação do Psicólogo:

A)

1,2,3,4;

B)

1,2,4,5;

C)

1,2,3,6;

D)

2,3,4,5;

E)

1,3,5,6.

PROVA18_PSICOLOGO_CE_MAI18

9

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 31

Questão 32

Leia com cuidado o caso a seguir:

Considere o caso abaixo:

Mariana chega, pela terceira vez no mês, na Unidade de
Pronto Atendimento (UPA) com ferimentos graves e, no
acolhimento, ela consegue abrir-se com a enfermeira e
assumir sua situação de violência doméstica. Depois de
colocar gesso no braço quebrado, é encaminhada e acolhida
na Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima, onde
passa a participar do grupo de mulheres com a psicóloga e
começa um acompanhamento clínico de sua hipertensão,
que se agravou em virtude do nível de stress vivido nos
últimos meses. Na reunião de equipe, foi discutido seu projeto
terapêutico

e,

junto

com

ela,

decidiram

que

seria

encaminhada também à rede de assistência social para
acessar o programa bolsa família, enquanto buscava um
trabalho para se manter sozinha com o filho, desde que se

Valter é um jovem de 25 anos, que chega à unidade de saúde
mental contando que perdeu o emprego recentemente.
Trabalhava de guarda num edifício. A mãe o acompanha e diz
que ele tem descuidado da aparência e de seus documentos
pessoais como CPF, RG. Também não tem conversado mais
com os amigos, ficando muito tempo em casa, sem nenhuma
atividade. Tem falado muito sobre os ‘finais dos tempos’.
Valter diz que abandonou seus amigos porque eles não
compreendem sua nova missão a respeito do fim do mundo.
Insiste em dizer que os códigos de barra que constam nos
produtos são marcas dos finais dos tempos. A Agente
Comunitária Sueli passa por lá, mas não quer falar com ele,
pois não entende nada desses assuntos de “louco”... A equipe
de saúde mental fez uma avaliação do caso indicando que a
principal hipótese diagnóstica é um distúrbio esquizotípico (F21, CID – 10, 1998).
A psicóloga Maria Salete Machado Rodrigues propõe que a
compreensão da saúde e da loucura deve ir além de
diagnósticos e explicações teóricas, agregando o
conhecimento em ato, na produção de saúde. Nessa
perspectiva, a equipe de saúde mental poderia recorrer a
outros recursos, que incluiriam:

separou.

I.

Ajudar a Agente Comunitária Sueli a enfrentar a
situação, pensando com ela como compreender a
condição do Walter, quais os argumentos dele sobre
a relação entre os finais dos tempos e os códigos de
barra;

II.

Estabelecer que o caso será conduzido de forma
compartilhada, entre a equipe de saúde mental e a
Agente Comunitária de Saúde, tomando a
responsabilidade de forma conjunta, propiciando um
aprendizado no próprio processo de trabalho,
pressuposto pela Educação Permanente em Saúde;

III.
O trabalho interprofissional depende de dispositivos que
ajudem a produzir um cuidado compartilhado entre os
vários profissionais envolvidos, como a reunião de
equipe apresentada no relato;

Elaborar um laudo técnico, conceitual e explicativo
com a seguinte configuração: comportamento bizarro
e excêntrico; pobre relacionamento com os outros e
tendência de retraimento social, crenças estranhas ou
pensamento mágico influenciando comportamentos
inconsistentes com as normas subculturais;

IV.

Não é possível identificar o trabalho interprofissional,
pois cada um atendeu à Mariana isoladamente, não

Recorrer a uma avaliação do Hospital Psiquiátrico da
cidade,
pois
o
caso
necessita
de
um
acompanhamento intensivo, medicamentoso, visto
que há indícios de um quadro psicótico;

V.

Abrir um canal de comunicação permanente entre a
equipe de saúde mental e a equipe de Saúde da
Família, ampliando a discussão para outros casos
semelhantes.

Observando o processo de trabalho no cuidado ofertado à
Mariana, indique a afirmação que ilustra a perspectiva do
cuidado interprofissional no SUS:

A)

B)

C)

A existência de enfermeira na UPA e de psicólogo e
médico na UBS é suficiente para caracterizar e garantir
um trabalho interprofissional na rede do SUS;

tendo sido realizado nenhum atendimento conjunto;

D)

E)

O trabalho interprofissional refere-se exclusivamente ao
compartilhamento entre profissões de nível superior,
portanto ocaso pode ser considerado um exemplo dessa
prática;

Não é possível identificar o trabalho interprofissional,
pois este só acontece dentro do mesmo serviço e do
caso relatado participaram profissionais de outros
serviços de saúde e assistência.
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Referência: RODRIGUES, M. S. M. O homem do saco e os novos mentaleiros. In A. D.
Jatene, A. Lancetti & S. A. F. Mattos. Saúde loucura: Saúde Mental e Saúde da Família,
SP: Hucitec, 2000.

Os itens corretos são:

A)

Apenas I, II e IV.

B)

Apenas I, III e V.

C)

Apenas II, IV e V.

D)

Apenas I, IV e V.

E)

Apenas I, II e V.
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Questão 33

Questão 35

Estudo acerca de um programa de aprimoramento
profissional dos psicólogos que atuam na atenção primária,
realizado por Ricardo Gorayeb, apresenta duas
possibilidades de grupo a serem realizados pelo psicólogo
com a população adstrita. Considerando o tipo de grupo e
seus objetivos, relacione as colunas abaixo e assinale a
alternativa correta:

A equipe de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) está
reunida, planejando as ações para o próximo período e
analisando a evolução das pirâmides etárias da população do
território no qual a UBS está inserida, nos últimos 10 anos.
Analisando as pirâmides, apresentadas abaixo, assinale a
alternativa que melhor orienta a participação do(a)
psicólogo(a) na reunião:

a.
b.

Grupo Educativo/Reflexivo.
Grupo de Socialização.

( ) Proporcionar o estreitamento da relação das famílias com
a equipe de saúde da atenção primária;
( ) Promoção de um espaço de troca de experiência entre os
usuários e fornecer informações relevantes ao processo
saúde doença;
( ) Grupo desenvolvido com usuários portadores de uma
determinada doença. Oportunidade de compartilhar
experiências, esclarecer dúvidas e obter informações
específicas de sua condição de saúde;
(
) Grupos têm como meta estabelecer vínculo entre os
usuários, favorecendo o surgimento de uma rede de apoio,
para o enfrentamento de doenças e ou adversidades da vida
e promoção da qualidade de vida;
( ) Grupos desenvolvidos a partir de uma temática específica
e central em todos os encontros.
A)
B)
C)
D)
E)

b, a, a, b, a .
b, a, a, b, b.
a, a, a, b, a.
a, b, a, b, a.
a, b, b, a, a.

Questão 34

A)

A Política Nacional de Educação Permanente em Saúde Portaria GM/MS 1996/ 2007 - tem como um dos principais
direcionamentos o encontro entre o mundo da educação e do
trabalho, incorporado no dia-a-dia do Sistema Único de
Saúde (SUS). Para operacionalizar essa política é necessário
a elaboração:

Reconhece que a evolução das pirâmides mostra uma
transição demográfica, com uma grande ampliação da
população infantil, propondo ampliação das ações de
acompanhamento das crianças e jovens na unidade e
maior integração da UBS aos espaços de convivência no
território para o cuidado desta população;

B)

Reconhece que a evolução das pirâmides mostra uma
transição demográfica, com uma grande ampliação da
população idosa, propondo a ampliação das ofertas de
cuidado para os idosos e trabalhadores na unidade e
maior integração da UBS aos espaços de convivência no
território para o cuidado desta população;

C)

Reconhece que a evolução das pirâmides mostra uma
transição demográfica, mas argumenta que isto não
impacta em nada o trabalho do(a) psicólogo(a) e que
continuará atendendo a demanda que chegar à porta da
UBS, não alterando seu planejamento;

D)

Não demonstra tanto interesse pelos dados
apresentados
pois
o
trabalho
psicológico,
particularmente na rede básica, deve se pautar pelo
conhecimento específico de cada profissional
psicólogo(a) e não por dados objetivos sobre a
população.

E)

Não faz parte das atribuições de psicólogos(as)
inseridos na atenção básica participar de reuniões de
planejamento das atividades da UBS, pois esta
responsabilidade é da equipe central de gestão e
planejamento do município.

A)

Do Projeto de Ação de Educação Permanente em Saúde
(PAREPS), construído e alterado pelo secretário de
saúde do município;

B)

Do Plano de Ação Regional de Educação Permanente
em Saúde (PAREPS), construído exclusivamente pela
Coordenadora da Diretoria Regional de Saúde e pela
Coordenadora da Diretoria Regional de Educação;

C)

Do Plano de Ação de Educação Permanente em Saúde
(PAREPS), construído somente pelos gestores
municipais de saúde e pelos gestores de educação;

D)

Do Plano Regional de Educação Permanente em Saúde
(PAREPS), construído unicamente pela Secretaria
Estadual de Saúde;

E)

Do Plano de Ação Regional de Educação Permanente
em Saúde (PAREPS), construído coletivamente por
Gestores Municipais/Estaduais de Saúde e Educação,
Trabalhadores do SUS, Instituições de Ensino em
saúde, Movimentos Sociais da área da saúde e do
controle social.
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Questão 36

Questão 38

Considerando os princípios de inseparabilidade (I),
autonomia e corresponsabilidade (A/CR) e transversalidade
(T), destacados por Regina Benevides, que guiam a atuação
do psicólogo na saúde pública, identifique os significados de
I, A/CR e T:

As urgências e emergências envolvem todos os pontos da
rede de Atenção à Saúde no Sistema Único de Saúde (SUS).
As estratégias de atendimento a esse tipo de demanda na
Atenção Básica são caracterizadas por:

1.

I - Processos de subjetivação que dão num plano
coletivo, um plano público. A/CR - Entrecruzamento do
exercício desses princípios. T - O processo de constituirse é imediatamente construção do mundo e vice-versa;

2.

I - Entrecruzamento do exercício desses princípios. T Processos de subjetivação que dão num plano coletivo,
um plano público. A/CR - O processo de constituir-se é
imediatamente construção do mundo e vice-versa;

3.

I - O processo de constituir-se é imediatamente
construção do mundo e vice-versa. A/CR - Processos de
subjetivação que dão num plano coletivo, um plano
público. T - Entrecruzamento do exercício desses

4.

I - Processos de subjetivação que dão num plano
coletivo, um plano público. A/CR - O processo de
constituir-se é imediatamente construção do mundo e
vice-versa. T - Entrecruzamento do exercício desses
princípios.

A)

Atendimento pontual, escuta qualificada, atendimento
destituído de vínculo devido a rapidez da abordagem,
desconhecimento da população na qual está inserida o
usuário;

B)

Atendimento longitudinal, escuta qualificada, com
desdobramentos posteriores, registro de prontuários
anteriores à queixa, vínculo com a equipe de saúde,
conhecimento prévio;

C)

Atendimento
longitudinal,
sem
desdobramentos
posteriores, sem registro de prontuários anteriores à
queixa, vínculo com a equipe de saúde, conhecimento
prévio;

D)

Atendimento pontual, com desdobramentos posteriores,
sem registro de prontuários anteriores à queixa, sem
vínculo com a equipe de saúde, conhecimento prévio;

E)

Atendimento
longitudinal,
sem
desdobramentos
posteriores, sem registro de prontuários anteriores à
queixa, desconhecimento da população adscrita, falta de
conhecimento prévio.

Assinale abaixo a única opção correta:

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a asserção 1 está correta;
Apenas a asserção 2 está correta;
Apenas a asserção 3 está correta;
Apenas a asserção 4 está correta;
Nenhuma asserção está correta.

Questão 37
Considerar a saúde como um direito de todos e um dever do
Estado, e constituir como sistema o Sistema Único de Saúde
(SUS) público e universal, foi uma conquista formalizada na
Constituição Federal de 1988. Escolha a alternativa que
melhor representa o direito à saúde no Brasil antes do SUS:

A)

A universalidade não foi uma inovação do processo
constituinte de 1988, pois no Brasil, mesmo antes do
SUS, todos sempre tiveram direito à saúde;

B)

Cada estado brasileiro tinha uma legislação específica e
não existia uma definição nacional de quem tinha acesso
aos serviços de saúde;

C)

O acesso à assistência era garantido apenas aos
trabalhadores com carteira assinada, não sendo direito
de todos;

D)

O acesso universal só era definido para as mulheres e
crianças, consideradas então uma população mais
vulnerável;

E)

Não existia qualquer assistência pública na saúde,
existindo apenas a rede privada de assistência.
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Questão 39
Marina é uma psicóloga da Unidade Básica de Saúde (UBS)
Flores e está atendendo a senhora Francisca, que sofre de
uma depressão grave. Como D. Francisca piorou o seu
quadro no último mês, Marina resolveu aproveitar a reunião
de matriciamento, com a psiquiatra Clara do Centro de
Atenção Psicossocial (CAPS), para discutir o caso. Depois da
reunião, Marina se sentiu mais fortalecida para continuar o
cuidado, não só com Francisca, mas também com outras
pacientes do seu grupo de mulheres.

A partir desse relato pode-se afirmar que:

O matriciamento é um dispositivo importante na produção de
rede de cuidados porque amplia o acesso ao saber
especializado e qualifica o cuidado. Indique abaixo a única
afirmativa correta:

A)

As duas asserções são proposições verdadeiras e a
segunda é uma é justificativa correta da primeira;

B)

As duas asserções são proposições verdadeiras e a
segunda não é uma justificativa correta da primeira;

C)

A primeira asserção é uma proposição verdadeira e a
segunda é falsa;

D)

A primeira asserção é uma proposição falsa e a segunda
é verdadeira;

E)

Ambas são asserções falsas.
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Questão 40

Questão 42

A Portaria GM/MS n. 1996/2007, que dispõe sobre as
Diretrizes para Implementação da Política Nacional de
Educação

Considere as seguintes afirmações:

1.

Não é o limite individual que determina a deficiência,
mas sim as barreiras existentes nos espaços, no meio
físico, no transporte, na informação, na comunicação e
nos serviços;

2.

Deficiência é um conceito em evolução (...) as barreiras
devidas às atitudes e ao ambiente que impedem a plena
e efetiva participação dessas pessoas na sociedade em
igualdade de oportunidades com as demais pessoas;

3.

Pessoas com deficiência são, antes de mais nada,
pessoas. Pessoas como quaisquer outras, com
protagonismos,
peculiaridades,
contradições
e
singularidades. Pessoas que lutam por seus direitos, que
valorizam o respeito pela dignidade, pela autonomia
individual, pela plena e efetiva participação e inclusão na
sociedade.

Permanente em Saúde, completou dez anos em 2017. Dentre
as diretrizes preconizadas, definiu a composição das
Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço
(CIES), conforme as especificidades de cada região,
contemplando os seguintes segmentos:

A)

Gestores Municipais e Estaduais de Saúde, Gestores
Municipais e Estaduais de Educação, Trabalhadores do
Sistema Único de Saúde (SUS), Instituições de ensino
em saúde, Parlamentares Estaduais e Federais;

B)

Gestores Municipais e Estaduais de Educação,
Instituições de ensino em saúde, Movimentos Sociais
ligados à área da saúde e do controle social,
Parlamentares Estaduais e Federais;

C)

Gestores Municipais e Estaduais de Saúde, Gestores
Municipais e Estaduais de Educação, Trabalhadores do
SUS, Instituições de ensino em saúde, Movimentos
Sociais ligados à área da saúde e do controle social;

D)

Lideranças Partidárias, Gestores Municipais e Estaduais
de Educação, Trabalhadores do SUS, Instituições de
ensino em saúde, Parlamentares Estaduais e Federais;

E)

Gestores Municipais e Estaduais de Saúde, Gestores
Municipais e Estaduais de Educação, Instituições de
ensino em saúde, Movimentos Sociais ligados à área da
saúde e do controle social.

Questão 41
Um grupo de alunos do quinto ano do curso de psicologia está
se preparando para realizar um estágio, de um mês, em uma
Unidade Básica de Saúde (UBS). No estágio, o grupo deverá
acompanhar o trabalho do psicólogo que atua na unidade.
Junto com docentes responsáveis pela supervisão do
estágio, o grupo debaterá e redigirá as orientações, que
devem ser seguidas no cenário de prática.
Tendo em vista as diretrizes da política nacional de atenção
básica, escolha abaixo a única orientação correta que deverá
compor o documento.

A)

Para garantir que seja uma unidade de porta aberta, a
UBS não deve ter um território específico sob sua
responsabilidade, atendendo a todos que chegarem,
sem distinção;

B)

A equipe da UBS deve estar atenta para a demarcação
do território adscrito a ela, pois o principal objetivo desta
demarcação é evitar que pessoas de outras áreas sejam
atendidas ali, desorganizando o acolhimento;

C)

Como as diretrizes da atenção básica são nacionais,
importa mais dispor de uma equipe multiprofissional que
conheça bem as diretrizes nacionais da política, que do
conhecimento sobre o território de cada UBS;

D)

E)

Conhecer o território é uma tarefa do Agente
Comunitário de Saúde, que precisa saber sobre a
população que acompanha, diferente da equipe
multiprofissional que atende dentro da UBS;
Conhecer o território adscrito à UBS ajuda na construção
de um processo de cuidado mais próximo às
necessidades, a construir um cuidado longitudinal,
baseado no vínculo e na responsabilização sanitária
com aquela população.
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Fonte: Convenção sobre os direitos das Pessoas com Deficiência,
2007, p. 10, 21 e 22.

De acordo com a Convenção sobre os direitos das Pessoas
com Deficiência de 2007, é correto utilizar a terminologia:

A)

Portador(a) de deficiência, tendo em vista a transitoriedade
do conceito sobre deficiência;

B)

Pessoa com deficiência, enfatizando a palavra deficiência,
apesar da sociedade já ter superado as barreiras que
impedem a plena e efetiva participação dessas pessoas no
dia-a-dia;

C)

Pessoa especial, enfatizando que a diferença é algo que
deve gerar privilégios especiais para a superação da
deficiência;

D)

Pessoa com deficiência, pois pessoas com deficiência são,
primeiramente, pessoas, como quaisquer outras, no
protagonismo, diferenças, contrastes e individualidades,
dignidade e autonomia;

E)

Pessoa com deficiência, com ênfase na transitoriedade do
conceito sobre deficiência, impossibilitando reconhecer a
individualidade e a autonomia dessas pessoas.

Questão 43
Psicólogos que atuam na atenção primária devem possuir
habilidades como:

I

Conhecimento de epidemiologia e dos determinantes
em saúde;

II

Conhecimento do processo saúde e doença;

III

Capacidade de identificação e manejo de enfermidades;

IV

Conhecimento acerca da prevenção de doenças e
Promoção à saúde.

Indique a seguir única alternativa que indica corretamente as
habilidades dos Psicólogos:

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as asserções I, II e III.
Apenas as asserções I, II e IV.
Apenas as asserções II, III e IV.
Apenas as asserções III e IV.
Todas as asserções estão corretas.
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Questão 44
Observe o gráfico a seguir e analise a proporção de recursos
destinados à Política Nacional de Saúde Mental no período
apresentado no gráfico.

Escolha a alternativa que melhor explica a aplicação dos
Recursos Federais:

A)

A política nacional do período previu a ampliação do
cuidado em liberdade, em serviços territorializados como
Centros de Atenção Psicossocial – CAPS, moradias em
Serviços Residenciais Terapêuticos e cuidados na rede
geral de saúde, sendo estes substitutivos aos
manicômios/hospitais psiquiátricos;

B)

O gráfico reflete o sub-financiamento da saúde, sendo
necessário, por isso, diminuir o financiamento de
serviços complexos, como os hospitais, com importantes
prejuízos ao bom cuidado dos pacientes com transtornos
mentais;

C)

O gráfico mostra que não foi exitosa a implantação da
política de cuidados em saúde mental, neste período,
pois foi centrada no cuidado de internação em
manicômios/hospitais psiquiátricos, cuja oferta deveria
ter crescido no período e não diminuído;

D)

O gráfico evidencia a falta de planejamento da rede de
cuidados em saúde mental, pois a política desse período
previa a necessidade de ampliação da oferta em todos
os serviços, inclusive nos manicômios/ hospitais
psiquiátricos para dar conta de todas as necessidades;

Questão 45
O Núcleo de Apoio a Saúde da Família (NASF) é um
dispositivo estratégico para a melhoria dos serviços da
Atenção Básica. Conforme a Política Nacional de Atenção
Básica (2011), os NASF são equipes multiprofissionais,
compostas por diferentes profissionais ou especialidades,
que devem atuar de maneira integrada e apoiando os
profissionais das equipes de Saúde da Família e das equipes
de Atenção Básica. Dessa forma, o NASF caracteriza-se por:

A)

Fazer parte da Atenção Básica, ocupando um espaço
físico independente das unidades de Saúde da Família,
evitando confundir seu trabalho com o que é realizado
por essas equipes.

B)

Fazer parte da Atenção Básica, mas não se constituir em
um serviço com espaço físico independente, realizando
o mesmo trabalho das equipes de Saúde da Família ou
da Atenção Básica, na medida em que a demanda
espontânea aumenta, requerendo mais profissionais
para o atendimento integral e equânime aos usuários.

C)

Não fazer parte da Atenção Básica, mas realizar ações
compartilhadas com as equipes de Saúde da Família,
requerendo estarem juntas em todas as ações que forem
designadas pelo NASF.

D)

Fazer parte da Atenção Básica, mas não se constitui em
um serviço com espaço físico independente, sendo que
os profissionais do NASF se utilizam do próprio espaço
das Unidades Básicas de Saúde/Unidades de Saúde da
Família, de forma integrada à Rede de Atenção à Saúde
e seus serviços.

E)

Não fazer parte da Atenção Básica, mas seguir os
mesmos princípios – cuidado contínuo e longitudinal,
territorializado, integral e de responsabilidade sanitária
sobre a população adscrita.

Questão 46
Ao longo da formação de estudantes para o trabalho na rede
pública de saúde é importante contextualizar o histórico de
construção do Sistema Único de Saúde (SUS). Considerando
o processo de elaboração da proposta sobre saúde que foi
efetivada na Constituição de 1988, com a proposição do SUS,
aponte a alternativa correta:

A)

B)

C)

D)
E)

Não é possível monitorar e avaliar a implantação de uma
política pelo acompanhamento da evolução de gastos
voltados ao financiamento de serviços específicos.
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E)

A proposta foi uma resposta do governo militar às
reivindicações de movimentos sociais insatisfeitos com
a qualidade de atendimento à saúde disponível naquele
período histórico para a população em geral.
A proposta foi fruto de um acordo internacional
coordenado pela Organização das Nações Unidas
(ONU) que propunha um sistema de saúde para todos,
a fim de garantir um completo bem-estar físico, mental e
social para a população brasileira.
A proposta foi resultado do trabalho de parlamentares de
todo o Brasil, durante o processo constituinte, e não teve
a participação direta da sociedade brasileira na sua
formulação.
A proposta foi fruto de um amplo movimento chamado
"reforma sanitária", articulado por diferentes atores e
movimentos sociais, que na 8ª Conferência Nacional de
Saúde aprovou as bases do que viria a ser o SUS.
A proposta foi fruto de um movimento chamado "reforma
sanitária", articulado basicamente pelos médicos e
outros profissionais de saúde, que na 8ª Conferência
Nacional de Saúde aprovaram as bases do que viria a
ser o SUS.
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Questão 47

Questão 48

A nova Política Nacional de Atenção Básica foi publicada em

Um dos princípios da política nacional de saúde mental é a
desinstitucionalização que tem orientado, em todo o Brasil, a
retirada de moradores dos hospitais psiquiátricos para morar
em liberdade com as suas famílias ou nos Serviços
Residenciais Terapêuticos (SRT). Com base neste princípio,
pode-se afirmar que:

Portaria Ministerial n. 2.436, de 21 de setembro de 2017, pelo
Ministério da Saúde. Propõe alterações para o escopo da
Atenção Básica. Algumas considerações, sobre a nova
Portaria, feitas pela Associação Brasileira de Saúde Coletiva
(ABRASCO) foram:

A)

população pela Atenção Básica, restringindo a ação

Cada SRT deve estar vinculado a um serviço de referência,
como o Centro de Atendimento à Atenção Psicossocial
(CAPS) ou a Unidade Básica de Saúde (UBS), porque seus
moradores passaram a ter a liberdade de ir e vir na cidade.
Analisando as duas asserções, indique a única alternativa
correta:

dos(as) Agentes Comunitários de Saúde à população

A)

Ambas asserções são proposições verdadeiras e a
segunda é uma é justificativa correta da primeira.

B)

Ambas asserções são proposições verdadeiras e a
segunda não é uma justificativa correta da primeira.

C)

A primeira asserção é uma proposição verdadeira e a
segunda é falsa.

D)

A primeira asserção é uma proposição falsa e a segunda
é verdadeira;

E)

Ambas são asserções falsas.

Retirada do texto a respeito da cobertura de 100% da

vulnerável. Supressão da obrigatoriedade de um número
mínimo de Agentes Comunitários de Saúde, fragilizando
a

ação

desses

(as)

profissionais.

Atribuições

compartilhadas entre os (as) Agentes Comunitários de
Saúde e os (as) Agentes de Endemias.

B)

Obrigatoriedade de um número mínimo de sete Agentes
Comunitários

de

Saúde,

desses(as)profissionais.

favorecendo

Atribuições

a

ação

distintas

entre

os(as) Agentes Comunitários de Saúde e os(as) Agentes
de Endemias. Redução da carga horária de alguns(mas)
profissionais da Estratégia Saúde da Família, dentre

Questão 49
Segundo a Organização Pan-americana da Saúde e
Organização Mundial da Saúde, o conceito de saúde mental
inclui:

os(as) quais a do(a) médico(a).

C)

Manutenção do texto sobre a cobertura de 100% da
I.

Bem estar subjetivo;

número mínimo de oito Agentes Comunitários de Saúde,

II.

Auto eficácia percebida;

fortalecendo

III.

Autonomia parcial;

IV.

Competência e dependência intergeracional do
sujeito;

V.

Ausência de perturbações mentais.

população pela Atenção Básica. Obrigatoriedade de um

Atribuições

a

ação

desses(as)

compartilhadas

entre

profissionais.

os(as)

Agentes

Comunitários de Saúde e os(as) Agentes de Endemias.

D)

Ênfase no texto sobre a cobertura de 100% da
população pela Atenção Básica. Obrigatoriedade de
pelos menos seis Agentes Comunitários de Saúde por
equipe. Flexibilização da carga horária de todos(as)

Escolha a única alternativa correta:

os(as) profissionais da estratégia Saúde da Família.

E)

Agentes

A)

Apenas as asserções I, II, IV estão corretas.

Comunitários de Saúde e os(as) Agentes de Endemias.

B)

Apenas as asserções I, II, III estão corretas.

Flexibilização da carga horária do(a) médico(a) na

C)

Apenas as asserções I, III, IV estão corretas.

D)

Apenas as asserções I, IV, V estão corretas.

E)

Apenas as asserções II, III, V estão corretas.

Atribuições

compartilhadas

entre

os(as)

estratégia Saúde da Família. Manutenção do texto sobre
a cobertura de 100% da população pela Atenção Básica.
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Questão 50
Observe atentamente as quatro imagens apresentadas a
seguir.

A)

Considerando saúde como ausência de doenças, a foto
que mais simboliza esse conceito é a foto 3, da Unidade

Considerando o conceito de saúde aprovado na 8ª
Conferência Nacional de Saúde, analise as imagens em
relação à produção de saúde e escolha a alternativa abaixo
que mais representa a concepção assumida na Conferência:

Básica de Saúde (UBS), lugar de tratar as doenças mais
prevalentes na população e, portanto, de garantir saúde
para todos;

B)

Considerando saúde como completo bem estar físico,
mental e social, nenhuma foto simboliza esse conceito
plenamente, visto que não expressam uma situação de
plena saúde, mas diferentes carências;

FOTO1

C)

Considerando que a determinação mais importante para
o processo saúde – doença é o fator biológico, a foto 1
mostra condições insalubres de moradia e a foto 3
mostra a oferta de cuidado médico, por isso, são juntas
as que mais expressam esse conceito;

FOTO 2

D)

Considerando saúde como resultante das condições de
vida como alimentação, habitação, lazer, acesso e
condições de trabalho, renda, acesso a serviços de
saúde, todas as fotos têm forte relação com o conceito
de saúde;

FOTO 3

E)

Considerando que saúde é resultante, prioritariamente,
do atendimento multiprofissional na rede de saúde, a
foto que mais dialoga com este conceito é a foto da UBS,
ainda incompleta por não mostrar hospitais e outros

FOTO 4
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pontos da rede.
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