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Eles passarão, eu passarinho.  

(Mario Quintana)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leia estas instruções: 
 

1 
Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em 

seguida, assine no espaço reservado para isso.  

2 
Este Caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha assim distribuídas: 

01 a 15 > Saúde Coletiva; 16 a 55 > Conhecimentos Específicos. 

3 

Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem imperfeições 

gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, 

imediatamente, ao Fiscal. 

4 Cada questão apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é 

correta. 

5 Interpretar as questões faz parte da avaliação; portanto, não adianta pedir 

esclarecimentos aos Fiscais. 

6 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque 

nenhuma folha. 

7 Os rascunhos e as marcações feitas neste Caderno não serão considerados para 

efeito de avaliação. 

8 A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em material 

transparente, de tinta preta. 

9 Você dispõe de, no máximo, quatro horas para responder às questões de múltipla 

escolha e preencher a Folha de Respostas.  

10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.  

11 

Ao retirar-se definitivamente da sala de provas, o candidato deverá entregar ao 

Fiscal a Folha de Resposta independentemente do tempo transcorrido do início da 

prova.  

Retirando-se antes de decorrerem três horas do início da prova , devolva também 

este Caderno.  

12 Você só poderá levar este Caderno após decorridas três horas do início da prova.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Assinatura do Candidato : ______________________________________________________  
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Saúde Coletiva              01 a 15 
 

 
01. Mesmo com os esforços do movimento de Reforma Sanitária no Brasil, no sentido de 

reconfigurar a organização dos serviços de saúde, o modelo médico hegemônico ainda 
resiste e mantém suas características impregnadas na atenção à saúde no país. O modelo 
médico hegemônico compreende a  proposta médico assistencial privatista e a atenção 
gerenciada em saúde, e suas características são:  

A) participação social, trabalho centrado na atenção terciária, soberania do saber méd ico e 
modelo de vigilância em saúde. 

B) gerenciamento de custos, utilização do aporte teórico das ciências sociais e humanas, 
serviços hierarquizados e centrados nas necessidades do usuário.  

C) atenção individual, curativismo, fundamentação nas ciências biológicas/naturais e na 
supremacia dos profissionais de saúde perante os usuários.  

D) caráter hospitalocêntrico, foco na demanda espontânea, engajamento com a mudança da 
realidade de saúde da população é a doença como objeto.  

 

02. A Educação Popular em Saúde no Brasil surge no contexto da Reforma Sanitária e da 
Promoção da Saúde, pela necessidade de garantia de direitos constitucionais e pela 
necessidade de tornar a população sujeito do processo de enfrentamento das condições de 
saúde e de vida. Sobre a Educação Popular em Saúde, considere as afirmativas abaixo.  

 

I 
Diz respeito à valorização de saberes populares e genuínas formas de cuidado para a 

prevenção, promoção e recuperação da saúde.  

II 
Caracteriza-se pela transmissão unidirecional do conhecimento científico previamente 

compilado e atestado metodologicamente.  

III 
Desenvolve-se em uma perspectiva dialógica, emancipadora, participativa e criativa e 

contribui para a autonomia dos usuários dos serviços de saúde.  

IV 
Prescinde de uma postura de alteridade dos profissionais de saúde ao sobrepor o 

saber técnico desses profissionais .  

Tendo como base o conteúdo da Educação Popular em Saúde, estão corretas as afirmativas   

A) I e II.   B) I e III.   C) II e IV.  D) III e IV. 
 

03. Considere a seguinte situação: 

V.R.D. é uma professora aposentada, de 70 anos, que reside com sua única filha, 
também professora. A filha, além de ajudar na manutenção financeira da casa, cuida de 
sua mãe que é diabética, insulino-dependente. Na semana passada, V.R.D. teve um 
quadro de hipoglicemia grave, mas foi atendida rapidamente pela equipe da Unidade 
Básica de Saúde (UBS) de seu bairro. Na ocasião, a equipe avaliou o quadro, bem como 
o uso da medicação e o resgate das queixas dos últimos dias. O quadro foi estabilizado, 
mas o setor de regulação da UBS deu entrada numa solicitação de vaga para avaliação 
pelo setor terciário do sistema de saúde, tendo em vista que a primeira avaliação 
levantou a possibilidade de comprometimento renal. A equipe também identificou a 
necessidade de realizar alguns exames mais complexos para orientar a conduta. Tanto 
os exames quanto o agendamento da avaliação do especialista foram realizados sem 
demora. Após todo esse processo, a equipe da atenção básica que realizou os primeiros 
atendimentos recebeu do setor terciário todo o histórico de V.R.D. para realizar o 
acompanhamento do caso, no intuito de evitar complicações futuras e assegurar a 
continuidade do cuidado.. 

As condutas adotadas nesse caso permitem constatar que  

A) o modelo de Rede de Atenção à Saúde é forte, apesar da centralidade atribuída ao setor 
terciário. 

B) houve atendimento satisfatório, pois o fácil acesso ao especialista e aos exames de alta 
complexidade supriram as necessidades de saúde da paciente.  

C) existe uma Rede de Atenção à Saúde forte cuja porta de entrada preferencial é a atenção 
básica, a qual ofereceu uma atenção resolutiva e de qualidade.  

D) há necessidade de a atenção básica melhorar sua atuação como ponto de atenção no 
atendimento às urgências e emergências, a fim de fortalecer as RAS. 
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04. O movimento da Reforma Sanitária Brasileira é resultado da insatisfação com a grande 

desigualdade de acesso aos serviços de saúde, configurando-se como uma proposta contra 

hegemônica ao projeto de mercantilização da saúde. Esse mov imento representou 

importantes avanços nas dimensões civilizatória, democrática e epistemológica. Entretanto, a 

RSB NÃO  

A) afirmou a saúde como direito universal.  

B) evitou o processo de expansão da lógica neoliberal no campo da saúde.  

C) defendeu a ampla e plural participação social.  

D) criou um campo aberto e plural da saúde coletiva, com emergência de múltiplos saberes.  

 

05. O Brasil vem passando, nas últimas décadas, por um processo acentuado de transição 

demográfica, principalmente devido à redução das taxas de fecundidade e natalidade, 

associadas ao aumento gradativo da expectativa de vida ao nascer. Do ponto de vista 

epidemiológico, essas mudanças repercutem principalmente em 

A) maior incidência de doenças parasitárias/transmissíveis , uma vez que esse indicador é 
construído tendo em conta somente os casos novos de agravos.  

B) aumento da população economicamente ativa e diminuição da razão de dependência 
devido ao menor número de nascimentos.  

C) aumento substancial do número de adultos jovens, principalmente devido ao incremento 
na expectativa de vida ao nascer.  

D) maior prevalência de agravos crônicos não transmissíveis e necessidade de políticas 
públicas focadas em indicadores de morbidade.  

 

06. Recentemente, tem surgido mundialmente um movimento que tende a negar a vacinação 

como medida importante para saúde pública. O grupo antivacinas, como são chamados, 

defende que estas podem causar graves problemas de saúde, inclusive o câncer. No entanto, 

são claras as evidências científicas sobre a importância dos avanços em pesquisas sobre 

imunobiológicos e o aumento gradativo da cobertura vacinal, especialmente no que se refere 

às medidas de controle de doenças transmissíveis. Nessa perspectiva, segundo as medidas 

de controle epidemiológico,  

A) a vacinação deve continuar sendo feita, mesmo que uma doença esteja eliminada, 
erradicada ou controlada, pois existe o risco do surgimento de um novo caso.  

B) a erradicação de uma doença ocorre quando foram eliminados os casos de um agravo, 
mesmo que ainda prevaleçam suas causas e a existência do agente transmissor.  

C) o controle epidêmico refere-se a situações em que os níveis de incidência e a prevalência 
de uma doença não requerem mais medidas de promoção da saúde e prevenção da 
doença. 

D) a eliminação de uma doença em uma população ocorre quando não existem casos do 
agravo, embora persistam as causas que podem potencialmente produzi -los. 

 

07. A vigilância em saúde está relacionada às práticas de atenção e promoção da saúde e aos 

mecanismos adotados para prevenção de doenças, integrando diversas áreas de 

conhecimento em saúde. Com base nessa assertiva, os componentes em que se divide a 

vigilância em saúde são:  

A) vigilância epidemiológica, ambiental, sanitária e saúde do trabalhador.   

B) busca ativa de casos clínicos, prevenção de doenças, promoção da saúde e evento 
sentinela.  

C) atenção primária, assistência farmacêutica, saúde na escola e saúde ocupacional.  

D) inquérito epidemiológico, controle de endemias, redução de fatores de risco e saneamento 
básico. 
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08. A classificação correta de acontecimentos epidemiológicos é fundamental para que sejam 

tomadas as medidas necessárias para eliminar o risco do surgimento de novos doentes e o 

agravamento clínico das pessoas já diagnosticadas com uma determinada patologia. Além 

disso, contribui para a realização do planejamento de ações em saúde e para a efetivação de 

medidas de controle eficazes. No entanto, alguns termos são usados erroneamente como 

sinônimos, na mídia ou mesmo por profissionais de saúde, difi cultando a compreensão da 

magnitude do evento epidêmico em curso. Nesse sentido, para que se utilize o conceito 

correto, é imprescindível saber que 

A) um evento pode ser considerado pandêmico quando há o aumento inesperado dos casos 
confirmados de uma doença em um país inteiro. 

B) um evento pode ser definido como uma epidemia quando há aumento vertiginoso do 
número de casos de um agravo em uma rua ou em um bairro isolado, desde que não seja 
esperado um número tão alto de doentes naquele período de tempo. 

C) um surto de uma doença é caracterizado pelo aumento dos seus casos em uma área 
específica, caracterizando condições de risco comuns àquela população ou mesmo 
contágio cruzado. 

D) um agravo pode ser considerado endêmico de uma região caso seja obs ervada a 
constância em suas taxas de incidência e prevalência por, pelo menos, três anos.  

 

09. A Saúde Coletiva é constituída tradicionalmente por três grandes espaços e formações 

disciplinares, a saber: as ciências sociais e humanas em saúde, a epidemiologia e a gestão 

em saúde. Nesse contexto, leia os itens abaixo. 
 

I 
Explicitam a produção epidemiológica e fisiopatológica da capacidade de um 

determinado grupo social adoecer.  

II 
Permitem apreender uma concepção ampla do processo saúde/doença em sua 

determinação social. 

III 
Incorporam questões de natureza subjetiva, processos e relações sociais em suas 

análises. 

IV Buscam nexos de sentido entre o natural (corpo biológico), o social e o cultural.  

As  contribuições das ciências sociais e humanas em saúde para o campo da saúde coletiva 

estão presentes nos itens 

A) I, II e III. 

B) II, III e IV. 

C) II e IV apenas. 

D) I e III apenas. 

 

10. Cibele, 10 anos, foi diagnosticada com fibrose cística apenas aos 9  anos de idade. 

Atualmente está em tratamento regular em um centro especializado. Segundo sua mãe, 

Paula, Cibele sofre com discriminação na escola por conta da tosse, e muitas crianças se 

afastam dela. Cibele sempre diz que essa doença é como uma “cicatriz ” que vai ficar para 

sempre em sua vida. O caso de Cibele demonstra que  

A) a experiência com doença crônica vai além da esfera médica, impactando todos os lugares 
da vida social. 

B) o modelo biomédico de cuidado oferece pontos de vista multidimensionais pa ra a 
condução do adoecimento crônico.  

C) a medicalização é o pressuposto primordial para a orientação das ações junto ao adoecido 
crônico. 

D) a experiência da enfermidade é determinada por critérios objetivos no sentido de priorizar 
o processo diagnóstico. 
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11. O esquema abaixo ilustra o modelo explicativo da Teoria da Determinação Social do 
Processo de Saúde-Doença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Levando em conta esse modelo, é correto afirmar que  

A) os condicionantes das redes sociais e comunitárias dizem respeito  à idade, sexo e fatores 
hereditários. 

B) os fatores psicossociais estão fora do modelo de DSS, pois sua causalidade está 
relacionada a alterações cromossômicas e genéticas.  

C) os aspectos religiosos são de caráter individual no modelo de determinação da s aúde. 

D) os condicionantes socioeconômicos, como renda e escolaridade, impactam no autocuidado 
à saúde. 

 

12. A discriminação de sintomas está intimamente relacionada com a cultura da qual os 

indivíduos fazem parte.  Por exemplo, há relatos de que os irlandeses localizam de forma 

mais precisa o sintoma descrevendo uma determinada disfunção circunscrita, minimizando o 

sofrimento. Outro exemplo são os italianos, que reclamam de sintomas muito mais numerosos 

e mais difusos, insistindo sobre a dor e a exagerando. A produção cultural da saúde e da 

doença evidencia que 

A) a cultura fornece ao indivíduo os limites dentro dos quais operam as interpretações 
relativas à saúde e à doença. 

B) a produção do processo saúde-doença-cuidado se restringe ao modelo explicativo mágico-
religioso de interpretação cultural.  

C) a ciência, enquanto produtora de conhecimento objetivo, deve orientar as ações 
individuais dos sujeitos sobre saúde e doença.  

D) as interpretações individuais do processo saúde-doença devem ser homogeneizadas para 
que haja um combate efetivo das doenças.  
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13. A.L.C., 67 anos, agricultor, residente numa cidade de cinco mil habitantes no interior do 

estado do Rio Grande do Norte, teve um pico hipertensivo e começou a fazer uso de 

hidroclorotiazida de 25 mg e propranolol de 40 mg prescritos pelo médico da UBS de sua 

comunidade. Passados alguns dias, ele começou a ficar sonolento e relatava para a esposa 

grande ‘fraqueza’. Os dois se encaminharam para a UBS à procura de uma nova avaliação. 

Inicialmente, ele foi atendido pela técnica de enfermagem, que aferiu sua pr essão arterial, 

anotando o resultado em seu prontuário e, em seguida, encaminhou A.L.C. para a triagem. 

Na triagem, a enfermeira registrou suas queixas no prontuário e pediu para que o paciente 

aguardasse sua vez para se apresentar ao médico. Orientou que ele relatasse os sintomas, 

mas reiterou que todas as informações estavam registradas no prontuário.   

No que concerne ao modelo de organização do trabalho em saúde, essa situação caracteriza : 

A) o trabalho multiprofissional, na medida em que os profissionais trabalham com um objetivo 

em comum, mas em paralelo, com pouca ou nenhuma articulação das práticas.  

B) o trabalho interdisciplinar, uma vez que vários profissionais se esforçaram para minimizar 

os problemas do Sr. A.L.C. 

C) o trabalho em equipe, pois o paciente contou com o atendimento de vários profissionais 

em um mesmo espaço. 

D) o trabalho interprofissional através da comunicação entre os profissionais, via prontuário, 

no enfrentamento do problema. 

 
14. Na busca de fortalecer a perspectiva interprofissional no processo de formação em saúde, 

uma universidade vem encorajando a realização de atividades de aprendizagem 

compartilhadas entre diferentes cursos da saúde. Com essa orientação, os Núcleos Docentes 

Estruturantes dos Cursos de Enfermagem, Farmácia,  Fisioterapia, Medicina e Odontologia 

começaram a planejar atividades capazes de desenvolver competências de três tipos: 

específicas, que constroem as identidades das profissões; comuns, relacionadas à atuação 

como profissional da saúde; e colaborativas, que melhoram a capacidade para o efetivo 

trabalho em equipe. 

A experiência tem demonstrado que a educação interprofissional em saúde é importante 
porque 

A) fortalece os silos profissionais, na medida em que valoriza as competências específicas na 

construção da identidade de profissionais da área da saúde.  

B) constrói um novo profissionalismo pautado no compartilhamento, na parceria, na 

interdependência e no equilíbrio dos poderes, que são fundamentos da colaboração.  

C) constrói uma identidade de equipe através do reforço às identidades profissionais, 

legitimadas pelas competências específicas.  

D) contribui para a redução dos erros, por valorizar as competências específicas, importantes 

para a divisão do trabalho e a otimização dos resultados.  

 
15. Leticia, Pedro, Angélica e Emanuel são profissionais que trabalham na equipe de atenção 

básica de modalidade Consultório na Rua. Realizando suas atividades, estabeleceram 

importante vínculo com o jovem A.G.H., de 22 anos, de classe média alta, que começou a 

morar na rua por problemas familiares. O jovem relata que sofria muito vendo a briga dos pais 

e que, inclusive, presenciou e foi vítima de violência doméstica. No contato com os 

profissionais de saúde, A.G.H. menciona que sofre muito com saudades de sua casa, mas 

que não deseja voltar a ver sua mãe sendo agredida pelo pai. Por vezes, pensou em matar o 

pai e tirar a própria vida. Também relata que, esporadicamente, sente vontade de usar drogas 

para ‘esquecer’ sua situação. Ele menciona que, talvez, sob o efeito da dr oga, tivesse 

coragem de colocar um fim no seu sofrimento. Os profissionais de saúde começaram a 

estabelecer um vínculo maior com A.G.H. na tentativa de evitar que ele fizesse mal para si ou 

para os outros. Paralelamente, discutiam formas de aproximação com  outros setores para 
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tentar um contato com a família do jovem. A equipe sempre teve muita preocupação em ouvir 

A.G.H. para que ele pudesse ter uma participação ativa na escolha da melhor forma de 

enfretamento de seus problemas. Todos estavam muito engajados em tentar minimizar os 

problemas de sua família, facilitando a volta do jovem para sua casa. Após o retorno de 

A.G.H. para casa, articularam o acompanhamento do jovem e de sua família pela UBS e 

também pelo Centro de Apoio Psicossocial (CAPS).  

No caso de A.G.H., é possível identificar, como prática interprofissional,  

A) o trabalho uniprofissional e multiprofissional, quando cada profissional deu sua 

contribuição, mas também estabeleceu forte interação para a solução da problemática.  

B) o trabalho multiprofissional e interdisciplinar, quando os profissionais trabalharam cada um 

com seu repertório de conhecimentos para a resolução dos problemas.  

C) o trabalho multidisciplinar e multiprofissional, pois vários profissionais, inclusive de outros 

setores, estavam envolvidos no enfrentamento do problema,.  

D) o trabalho em rede, quando integraram outros profissionais de outros níveis de atenção, e 

a prática colaborativa, quando colocaram o jovem na centralidade do processo.  
 

 

Conhecimentos Específicos             16 a 55 
 

 
16. Considere o seguinte caso clínico: Mulher, 22 anos de idade, iniciou acompanhamento 

psicológico no ambulatório do hospital universitário após ser atendida no pronto socorro da 
instituição. A jovem tentou suicídio fazendo ingestão de grande quantidade de medicamentos, 
e foi levada pelos pais ao hospital. Está em acompanhamento há 5 meses, com flutuações na 
sua evolução clínica. No último atendimento, relata ao psicólogo que t em pensado novamente 
em suicídio e já tem feito alguns planos, diferentes do anterior que não deu certo. De acordo 
com os princípios éticos que regem a atuação do psicólogo, o profissional deve  

A) dissuadir a paciente durante os atendimentos, respeitando o  sigilo profissional, a fim de 
proteger sua intimidade, por meio da confidencialidade.  

B) contatar os familiares da paciente, para alertá-los sobre o risco iminente de suicídio, e 
orientá-los sobre os cuidados práticos e essenciais para a preservação da vi da. 

C) decidir pela quebra de sigilo, baseando sua decisão na busca do menor prejuízo, e 
repassando informações detalhadas aos familiares para proteger a paciente.  

D) solicitar internação hospitalar, possibilitando que a paciente esteja sempre acompanhada 
por alguém que a apoie e lhe de injeções de ânimo. 

 
17. Um psicólogo recém-formado pretende divulgar seus serviços. Para tanto, consultou o Código 

de Ética Profissional do Psicólogo, que orienta o profissional a  

A) fazer uma previsão taxativa de resultados, a fim de tornar claro o contrato terapêutico com 
os pacientes. 

B) divulgar somente qualificações, atividades e recursos relativos a técnicas e práticas 
reconhecidas ou regulamentadas pela profissão.  

C) omitir o CRP e seu número de registro, e não propor atividades que sejam atribuições 
privativas de outras categorias profissionais.  

D) fazer referência a seus títulos ou a suas qualificações profissionais, podendo utilizar o 
preço do serviço como forma de propaganda.  

 
18. No ambulatório multiprofissional de saúde mental, os profissionais de saúde e residentes 

discutem o caso de um paciente, 30 anos de idade, do sexo masculino, que está há alguns 

meses em acompanhamento para controle de uma síndrome hipocondríaca. A fim de 

estabelecer um plano terapêutico para o paciente, os profissionais iniciaram a reunião de 

equipe chamando atenção para características do comportamento do paciente que apresenta 

essa patologia, quais sejam: 
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A) tem temores e preocupações intensas com a ideia de ter uma doença grave, que surgem 
geralmente, de sensações corporais ou sinais físicos insignificantes, e procura os serviços 
de saúde para ter garantias de que não tem doença grave.  

B) usa consciente ou inconscientemente seu corpo ou sintomas corporais, como dores 
difusas, sintomas gastrintestinais e síndromes pseudoneurológicas, para fins psicológicos 
ou para obter ganhos pessoais.  

C) tem uma preocupação enorme com a possibilidade de sofrer de doenças graves, c hegando 
a delírios que o impede de fazer uma crítica, em algum momento, quanto ao caráter 
absurdo de suas preocupações. 

D) usa a doença física, real ou suposta, para obter ganhos primários (psicológicos, 
intrapsíquicos) ou secundários (sociais ou interpessoais ). 

 
19. Um homem de 48 anos de idade foi feito refém em um assalto a banco e levado na mala de 

um carro. Algumas semanas depois, começou a apresentar mudanças de comportamento, 
sentindo-se mais inquieto e irritado. Além disso, não dorme bem e não consegue ficar em 
locais fechados. Iniciou acompanhamento psicológico após encaminhamento do psiquiatra, 
que o diagnosticou com transtorno de estresse pós-traumático (TEPT). Sobre esse transtorno, 
analise as afirmativas abaixo. 

 

I 
O TEPT apresenta apresenta um padrão clínico,  com o predomínio de sintomas de 
revivência do medo, estado de humor disfórico, sintomas reativos externalizantes, 
além de sintomas dissociativos.  

II 
Para diferenciar o TEPT da agorafobia, é importante examinar se o medo, a ansiedade 
ou a esquiva estão relacionados somente com situações que evocam, na memória do 
indivíduo um ou mais eventos traumáticos.  

III 
A ansiedade está invariavelmente presente no TEPT. O transtorno de ansiedade 
generalizada não é diagnosticado se a ansiedade e a preocupação são mai s bem 
explicadas por sintomas de TEPT. 

IV 
As lembranças intrusivas no TEPT são semelhantes às ruminações depressivas, se 
aplicam a recordações angustiantes involuntárias e intrusivas e incluem componentes 
emocionais ou fisiológicos. 

Em relação ao TEPT, estão corretas as afirmativas 

A) I e II.  B) I e IV.  C) II e III.  D) III e IV. 
 
20. Num modelo psicológico, a história e o exame do paciente permitem a coleta de subsídios 

introdutórios que vão fundamentar o processo a que chamamos de psicodiagnóstico. Para a 
coleta de informações, no processo avaliativo, é importante considerar que  

A) a condução da entrevista deve ser diretiva, quando o paciente não consegue determinar o 
início de seus problemas e não se encontra preparado para o exame.  

B) a tarefa do psicólogo não pode se restringir à história e ao exame do paciente, fazendo -se 
necessário a administração de testes psicológicos. 

C) há pacientes que não são testáveis, dado o grau de comprometimento das funções do ego 
ou das funções cognitivas, pelo menos em determinadas fases da doença.  

D) há possibilidade de dispensar a versão do paciente sobre sua história clínica quando há 
informações prévias dadas por alguém ou discriminadas no encaminhamento.  

 
21. Para fazer um psicodiagnóstico, o psicólogo não deve iniciar a administração de testes e 

técnicas sem o estabelecimento de um bom rapport, que tem como objetivo: 

A) assegurar o desempenho de teste adequado do paciente por meio das orientações e 
estruturação da conversa. 

B) esclarecer todas as dúvidas do paciente para não haver questionamentos nas outras 
etapas do processo de avaliação.  

C) coletar dados mais profundos do examinando através de uma conversa formal e 
estruturada. 

D) diminuir a ansiedade natural do paciente e levá-lo a uma atitude de cooperação, confiança 
e entendimento. 
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22. A Psicologia da Gestalt é uma das grandes tendências teóricas da Psicologia, na qual a 
percepção é o ponto de partida e também um dos temas centrais . O que o indivíduo percebe 
e como percebe são dados importantes para a compreensão do comportamento humano. 
Nesse contexto, segundo a teoria da Gestalt , 

A) a boa forma é alcançada de maneira singular, através da percepção do estímulo, mesmo 
sem equilíbrio, simetria, estabilidade e simplicidade.  

B) o comportamento deveria ser estudado nos seus aspectos mais globais, levando em 
consideração as condições que alteram a percepção do  estímulo. 

C) a união de estímulos determinantes do comportamento é denominada "meio 
comportamental", o meio enquanto tal, o meio físico.  

D) o campo psicológico é entendido como campo de força psicológico com tendência a buscar 
a melhor forma possível em situações já muito estruturadas. 

 
23. A psicoterapia dinâmica breve é uma teoria amplamente utilizada pelos psicólogos nos 

serviços de saúde. Sobre as técnicas dessa teoria pode-se afirmar que 

A) o esclarecimento implica em apontar semelhanças ou diferenças em certas partes do que 
foi manifestado pelo paciente, ou mostrar padrões repetitivos das experiências, 
sentimentos e pensamentos já apresentados.  

B) o controle ativo permite que o terapeuta assuma a função de ego substituto ou auxiliar, 
executando as funções do ego que o paciente é incapaz de manter, e o paciente se torna 
objeto passivo para os esforços ativos ou as manipulações do terapeuta.  

C) a confrontação acontece quando o terapeuta comunica ao paciente algum elemento de 
inferência das comunicações e do comportamento do paciente, com o objetivo de auxili á-lo 
a conhecer o significado de algum elemento de sua vida mental.  

D) a interpretação acontece por meio da introdução, pelo terapeuta, de sugestões, instruções 
ou proibições dentro da relação terapêutica, com a intenção de influenciar os 
pensamentos, sentimentos ou comportamentos do paciente.  

 
24. De acordo com os teóricos dos estágios normativos, o crescimento e o desenvolvimento 

dependem da execução emocionalmente sadia, das tarefas psicológicas de cada fase da 
vida. Para Erik Erikson, na velhice, a 

A) integridade do ego resulta da reflexão sobre o passado, aceitando a vida que se viveu sem 
maiores arrependimentos. 

B) intimidade versus isolamento, último estágio do ciclo de vida, é marcada pel a avaliação e 
aceitação de sua vida para aceitação da morte. 

C) conquista culminante é o senso de integridade do ego, ou integridade do self, 
fundamentada na reflexão sobre a própria vida.  

D) decepção e as perdas dessa etapa da vida determinam a tendência de isolamento 
temporário ou duradouro. 

 
25. A etapa da vida caracterizada como velhice, com suas peculiaridades, só pode ser 

compreendida a partir da relação que se estabelece entre os diferentes aspectos 
cronológicos, biológicos, psicológicos e sociais. Considerando os aspectos psicológicos, é 
possível compreender, que nessa etapa do desenvolvimento, 

A) problemas que interferem nas habilidades cognitivas, cujo declínio é de intensidade 
moderada, é consequência da idade e da presença de patologias.  

B) padrões de comportamento adquiridos e mantidos ao longo da vida t êm uma relação 
inversamente proporcional à forma como as pessoas envelhecem. 

C) adaptação a novas situações e a elaboração de estratégias que sirvam como fatores 
protetores têm sua capacidade reduzida e limitada. 

D) algumas capacidades cognitivas diminuem naturalmente com a idade, mas essas perdas 
podem ser compensadas por ganhos em sabedoria, conhecimento e experiência.  
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26. Em um hospital universitário, a equipe multidisciplinar é convidada diariamente a lidar com as 
necessidades de saúde complexas de seus pacientes. Nesse contexto, a interconsulta 
constitui uma das intervenções que delimita e reconhece o fazer do psicólogo hospitalar 
diretamente inserido nessa equipe. Considerando a interconsulta psicológica, analise as 
afirmativas abaixo. 

 

I 
É uma modalidade de intervenção que prescinde da troca de saberes entre diferentes 
profissionais, exigindo uma atitude padronizada diante dos diversos casos.  

II 
Trata-se de uma ferramenta importante na construção de diagnósticos e tratamentos 
de pacientes com problemas psiquiátricos ou psicossociais.  

III 
Deve ser solicitada pela equipe médica ou de enfermagem responsável pelo cuidado 
do paciente. 

IV 
Favorece a relação entre a equipe de saúde e o paciente e seus familiares, e entre os 
próprios profissionais da equipe de saúde.  

Sobre a interconsulta psicológica, estão corretas as afirmativas  

A) II e III.  B) I e II.   C) II e IV.   D) III e IV. 
 
27. A hospitalização é um período de difícil compreensão para a criança, visto que exige a 

presença, disponibilidade e acessibilidade das figuras de apego, sendo difícil superar a 
separação. O apego é considerado o vínculo emocional mais importante da primeira infância, 
fundamental na adaptação da criança ao sistema familiar e social, e , nesse sentido, 

A) para a criança, a ausência ou perda da figura de apego é percebida como uma conquista 
em favor da autonomia. 

B) do ponto de vista subjetivo, o apego  tem função de proporcionar segurança emocional e 
garantir a sobrevivência. 

C) o apego é importante, sobretudo, na primeira infância, e pouco relevante na adolescência 
e vida adulta. 

D) o principal determinante da segurança do vínculo afetivo é a capacidade de 
distanciamento da figura de apego. 

 

28. Na visão de Caplan (1963), crise pode ser definida como uma perturbação temporária de um 
estado de equilíbrio. Trata-se de um conceito importante para a atuação do psicólogo no 
contexto da saúde, uma vez que 

A) a situação de crise exige que se evite a livre expressão dos sentimentos de tristeza, 
ansiedade e raiva, para que esses sentimentos não sejam potencializados. 

B) implica no enfraquecimento permanente da estrutura do ego, promovendo uma ruptura 
como os modos de enfrentamento.  

C) a pessoa em crise fortalece os mecanismos defensivos e fica menos acessível a 
intervenções profissionais. 

D) refere-se a estágios previstos no desenvolvimento normal bem como a eventos não 
previsíveis como o processo de adoecimento.  

 
29. A internação de um paciente em uma unidade de terapia intensiva (UTI)evoca sentimentos de 

ansiedade e temor da morte no paciente e em seus familiares. Nesse contexto, o psicólogo 
deve lançar mão de habilidades que favoreçam a interação entre os diferentes atores 
envolvidos no processo de hospitalização, comprometendo-se com a produção do cuidado, de 
acordo com os pressupostos da Política Nacional de Humanização - Humaniza SUS. Nesse 
cenário, o atendimento psicológico envolve o foco  

A) na adaptação ao adoecimento e permanência na UTI, avaliando o quadro psíquico e as 
intercorrências emocionais. 

B) no adoecimento crítico do paciente, auxiliando a equipe e a família no processo de cura do 
paciente. 

C) no cuidado da família do paciente uma vez a UTI é um local de sofrimento, de dor e de 
difícil comunicação. 

D) na atenção ao cuidado com a equipe de saúde uma vez que esta pode se sentir frustrada 
diante da realidade sócio cultural do paciente.  
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30. O trabalho do psicólogo em uma maternidade deve oferecer ao paciente e seus familiares um 
atendimento mais global, ampliando o cuidado para além do conhecimento biomédico. O 
psicólogo deve interagir com toda a equipe de saúde, compartilhando informações e 
intervenções pautadas nos conhecimentos da psicologia hospitalar e da psicologia aplicada à 
obstetrícia. Diante disso, considera-se que 

A) a gestante internada deve receber atendimentos individuais breves e somente em local 
apropriado, de modo a garantir o sigilo das informações.   

B) o atendimento psicológico em uma maternidade é voltado para a promoção da saúde, uma 
vez que a alegria da chegada da criança não constitui sofrimento psíquico às gestantes.  

C) a inserção do psicólogo em uma unidade de obstetrícia vem se tornando fundamental na 
rotina dos serviços, sobretudo, quando há solicitação de parecer psicológico.  

D) a atuação do psicólogo na maternidade baseia-se na escuta e acolhimento da família, 
auxiliando-a no fortalecimento do vínculo entre os pais e entre esses e o bebê.  
 

31. A psicooncologia interliga os conhecimentos da psicologia e da oncologia e envolve diferentes 
possibilidades de entender o enfrentamento do processo de saúde e doença. Nesse contexto, é 
fundamental compreender a percepção do indivíduo sobre o processo de adoecimento. Para  
tanto, a atuação do psicólogo em uma unidade de oncologia pediátrica deve  

A) promover uma assistência integral em todas as etapas de tratamento, acolhendo crianças 
e seus familiares. 

B) buscar compreender os aspectos que auxiliam na adaptação psicossocia l da criança em 
detrimento da participação de sua família.  

C) organizar brincadeiras para as crianças, no local de tratamento, de modo a proporcionar 
um ambiente de recreação. 

D) focar, principalmente, em circunstâncias de procedimentos que envolvam risco de morte 
como grandes cirurgias e cuidados paliativos.  

 

32. Atualmente, intervenções grupais têm sido uma alternativa de atendimento psicológico em 
diversos contextos, sobretudo, na Atenção Primária à Saúde. Nessa modalidade de prática 
assistencial, entende-se que 

A) o profissional deve estar consciente do seu papel no cuidado dos usuários, atentando para 
a detecção de doenças e comportamentos de risco.  

B) o grupo é um importante espaço para detecção de doenças e para orientação sobre a 
prática de hábitos saudáveis pelos usuários. 

C) o atendimento grupal é uma possibilidade de envolvimento entre usuários e profissionais 
de saúde, acolhendo os saberes populares.  

D) o psicólogo deve evitar que o conhecimento técnico seja influenciado pela proximidade 
afetiva com os usuários, prezando pela neutralidade das relações.  

 
33. No SUS, atualmente, os grupos operativos vêm sendo utilizados em diversas áreas. Esses 

grupos podem ser compreendidos como um conjunto restrito de pessoas com uma tarefa 
comum, ligadas entre si por constantes de tempo e espaço, articuladas por sua mútua 
representação interna. Sobre essa modalidade de intervenção, considere as afirmativas abaixo.  

 

I 
Os benefícios do grupo operativo são maior otimização do trabalho, participação ativa 
do usuário no processo de construção do conhecimento e envolvimento entre 
profissionais e usuários. 

II 
Os grupos promovem uma oferta de formação em saúde mais integrada e humanizada 
contrária à proposta integralidade do cuidado, por meio de cenários e procedimentos 
adequados às necessidades de saúde dos usuários.  

III 
O formato dos grupos operativos é adequado no contexto da Atenção Primária, com 
intervenções voltadas para promoção da saúde, prevenção de doenças e prestação de 
cuidados específicos. 

IV 

A tarefa, na teoria pichoniana, constitui o caminho percorrido para alcançar o objetivo 
estabelecido pelo grupo e suprir uma necessidade, interposta por obstáculos 
característicos da própria interação de todos os recursos apresentados por cada 
sujeito, de forma explícita ou implícita.  

Sobre o perfil dos grupos operativos, estão corretas as afirmativas  

A) II e III.  B) II e IV.  C) I e IV.  D) I e III. 
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34. No contexto da saúde, entende-se família como uma unidade social de proximidade, 
diretamente ligada ao paciente através do amor, podendo ou não ter laços legais ou de 
consanguinidade. Assim, diante da hospitalização de um paciente, o psicólogo deve 
considerar que 

A) a família tem um papel pouco relevante na recuperação do paciente, uma vez que este é 
considerado uma extensão do grupo familiar.  

B) o familiar deve ser visto como paciente secundário e precisa ter a oportunidade de falar 
sobre a doença, seus medos, fantasias sobre a morte e expressar seus sentimentos.  

C) a hospitalização de um ente querido pode causar uma desestruturação familiar, sendo 
importante resolver os conflitos familiares para o cuidado do paciente.  

D) o adoecimento de um familiar não exige a redistribuição de papéis e responsabilidades, 
visto que o doente pode continuar colaborando com as tarefas cotidianas. 

 
35. A violência contra as mulheres é “qualquer ação ou conduta, baseada no gênero, que cause 

morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público 
como privado” (Convenção de Belém do Pará, 1994, artigo 1º) . Atualmente, os dados alertam para 
a situação epidêmica de violência contra as mulheres em nosso país, com estatísticas cada 
vez mais alarmantes. Em relação a essa situação, é orientado que os psicólogos 

A) façam, obrigatoriamente, a comunicação externa, independente da situação, com ou sem o 
consentimento da mulher vítima de violência.  

B) decidam sobre a necessidade de notificação dos casos de violência contra a mulher 
atendidos por profissionais de saúde, psicólogos, enfermeiros e assistentes sociais, em 
território nacional. 

C) utilizem a ficha de notificação disponível em todos os serviços de sa úde pública e que, no 
caso de atendimento particular, não faça necessariamente a notificação. 

D) realizem a notificação, tendo em vista o conhecimento da incidência e do perfil da vítima 
de violência, objetivando a construção de intervenções específicas qu e atendam à 
demanda do fenômeno. 
 

36. No Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V) são estabelecidas 
relações entre o processo de luto normal e o episódio depressivo maior (EDM). Sobre essas 
relações, considere as afirmativas abaixo.  

 

I 
Há diferenciação entre esses dois processos, uma vez que no episódio depressivo 
maior, estão presentes sentimentos de desvalia e aversão a si mesmo, enquanto no 
processo de luto, a autoestima é preservada.  

II 
Existem semelhanças entre os dois processos à ideação suicida e aos sentimentos de 
vazio e perda, pois ambos estão presentes tanto no processo de luto quanto no 
episódio depressivo maior.  

III 
Diferenças quanto ao humor do paciente são observadas, pois no luto normal pode 
haver humor positivo do enlutado (mesmo diante da dor da perda), e, no EDM, o 
humor é marcado pela infelicidade e angústia generalizada.  

IV 
Há semelhanças entre os dois processos quanto à presença de desorientação e 
alucinações, havendo diferença apenas quanto ao conteúdo das aluc inações que, no 
caso do luto, referem-se a lembranças do falecido. 

Sobre as relações entre o processo de luto normal e o episódio depressivo maior,  estão 
corretas as afirmativas 

A) II e III.  

B) II e IV. 

C) I e III. 

D) I e IV. 
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37. Em 2016, o Ministério da Saúde determinou a implementação de Programas de Estimulação 
Precoce para crianças de 0 a 3 anos de idade, com microcefalia. Um dos principais objetivos 
desse Programa de Estimulação Precoce é o  

A) acolhimento e o cuidado às crianças com comprometimento do desenvolvimento 
neuropsicomotor, para que conquistem o maior ganho funcional possível nos primeiros 
anos de vida, fase em que a formação de habilidades primordiais e a plasticidade neuronal 
estão fortemente presentes. 

B) cuidado às crianças com comprometimento leve do desenvolvimento neuropsicomotor, 
para que conquistem o maior ganho funcional possível nos primeiros anos de vida, fase em 
que a formação de habilidades primordiais e a plasticidade neuronal estão fortemente 
presentes. Por isso, não é possível realizar a estimulação precoce em crianças com severo 
comprometimento. 

C) acolhimento a crianças com comprometimento severo do desenvolvimento 
neuropsicomotor, para promover um fortalecimento do vínculo entre a criança e seus 
familiares, já que não é possível intervir para desenvolver as habilidades primordiais 
diante da severidade do comprometimento.  

D) cuidado e o acolhimento às crianças com comprometimento leve do desenvolvimento 
neuropsicomotor, fortalecimento dos vínculos familiares e orientação sobre os benefícios 
sociais para as mães que perderam o emprego em função da necessidade de cuida r da 
criança. 

 

38. A literatura médica registra uma forma grave, rara e de difícil detecção de abuso infan til, em 
que o responsável, normalmente a mãe, coloca seu filho em risco e numa situação que requer 
constante investigação e tratamento. Essa condição é reconhecida como um transtorno 
psiquiátrico denominado síndrome de Munchausen por procuração. O DSM-V estabelece 
critérios diagnósticos para a síndrome de Munchausen por procuração. Em relação a essa 
síndrome considere as afirmativas abaixo. 

 

I 
O comportamento ocorre devido a causas orgânicas, como uma lesão, tal como delírio 
ou outra condição psicótica. 

II 
Sinais e sintomas psicológicos e físicos, ou indução de lesão ou doença em outro, são 
fabricadas em associação com as fraudes identificadas.  

III O indivíduo apresenta o outro (vítima) como doente, incapaz ou lesionado.  

IV 
Comportamento fraudulento é observado apenas quando há compensações externas 
óbvias. 

Sobre os critérios diagnósticos para a síndrome de Munchausen por procuração, estão 
corretas as afirmativas 

A) I e IV.  B) I e II.  C) III e IV.  D) II e III. 
 
39. Observa-se que a síndrome de Munchausen por procuração geralmente está associada com 

iatrogênese, caso o distúrbio factício não seja detectado pelos médicos e nem pela equipe de 
saúde multidisciplinar no hospital. Para que a Síndrome seja instalada é necessário que 03 
personagens estejam envolvidos, sendo eles:  

A) o profissional de saúde (Médico subespecialista, ávido por identificar a causa para os 
sintomas complexos, confusos e persistentes da criança); o cuidador (normalmente com 
algum transtorno de personalidade e/ou ví tima de abuso na infância) e a criança (assume 
o papel de doente). 

B) o profissional de saúde (geralmente especialista e experiente, busca explicações para o 
que pensa ser uma doença rara na criança); a mãe (geralmente casada, conta com o apoio 
do pai na simulação dos sintomas) e a  criança (assume o papel de doente).  

C) o profissional de saúde (geralmente especialista e experiente, busca explicações para o 
que pensa ser uma doença rara na criança); os pais em conjunto (geralmente motivados 
pela busca do resgate da união do casal)  e a criança (assume o papel de doente).  

D) o profissional de saúde (geralmente subespecialista e inexperiente, tratado como herói 
pela mãe); os avós (geralmente se aproveitam do distanciamento dos pais da criança para 
simular os sintomas) e a criança (assume o papel de doente).  
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40. O psicólogo hospitalar, mesmo sendo parte integrante de uma equipe multiprofissional, 

precisa observar regras de conduta do seu código de ética em relação à divulgação de 

informações dos seus pacientes. Nesse contexto, o Código de Ética do Psicólogo, permite ao 

psicólogo divulgar, aos demais membros da equipe multidisciplinar ,   

A) todas as informações que lhe forem solicitadas, sem deixar de assinalar  a 
responsabilidade de quem as receber de preservar o sigilo.  

B) somente informações consideradas relevantes para a compreensão do caso, assinalando a 
responsabilidade de quem as receber de preservar o sigilo.  

C) todas as informações que o Conselho Federal  de Psicologia autorizar, para não correr o 
risco de violar regras previstas nesse código. 

D) somente informações que tenham sido submetidas à aprovação do cliente ou responsável , 
preservando-se, assim, o sigilo e os princípios da ética profissional.  

 
41. O psicólogo tem a obrigatoriedade do registro documental decorrente da prestação de 

serviços psicológicos. Esse registro é um dever do psicólogo e um direito do usuário dos 
serviços, que deve ter acesso garantido a esses dados. Quando se trata do psicólogo  
hospitalar, seu registro documental será, na maioria dos casos, feito nos prontuários 
multiprofissionais. No que diz respeito ao que estabelece o Código de Ética do Psicólogo, 
sobre o registro em prontuário multiprofissional, o psicólogo  

A) está impedido de realizar registros em prontuário eletrônico nos hospitais.  

B) deve registrar apenas as informações necessárias para o cumprimento dos objetivos do 
trabalho. 

C) deverá registrar informações apenas sobre o estado emocional e orientação geral do 
paciente. 

D) poderá registrar apenas informações previamente acordadas com o paciente.  

 
42. O psicólogo que trabalha com gestantes e puérperas, além do conhecimento específico d e 

psicologia, necessitará também dos conhecimentos relacionados aos aspectos biológicos e  
sociais que interferem nas importantes alterações (hormonais, corporais, sociais, etc.) 
apresentadas pelas grávidas. Um exemplo importante são os casos de óbito fetal (OF), que 
podem ocorrer por inúmeras causas, o que irá requerer conhecimentos específico s sobre a 
gestante. Quando é dado o diagnóstico de OF, a gestante pode apresentar um misto de 
revolta, inconformismo e tristeza. Nesse contexto, o psicólogo deve  

A) esclarecer a mãe a respeito das possíveis causas do óbito fetal, levando em consideração 
que, em muitos casos, os hábitos maternos, como a alimentação, são fatores importantes 
a serem considerados, necessitando de uma terapêutica conduzida pela equipe 
multidisciplinar para diminuir os riscos de reicidiva.  

B) orientar a mãe e os familiares que o exame anatomopatológico do feto, indicado para 
análise da causa do óbito, é um procedimento que traz ainda mais desgaste emocional 
para a família, e que só deve ser feito caso a mãe sinta urgente necessidade de 
descoberta da causa da morte. 

C) considerar que podem surgir sentimentos de falha na mãe, por achar que não consegue 
gerar bebês saudáveis. Assim, deverá orientar que a presença de uma pessoa importante 
para a paciente é imprescindível no acolhimento a essa paciente durante os procedimentos 
médicos necessários. 

D) ter sua ação norteada pela desejabilidade ou não da gravidez que estava em curso. 
Quando se trata de uma gravidez não desejada, o óbito fetal é sentido de forma menos 
dolorosa pela mãe, podendo o psicólogo fornecer apenas orientações à respeito da 
preparação para alta hospitalar  
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43. A UTI é a área do hospital que se diferencia das demais unidades por oferecer um tratamento 
intensivo para o paciente em estado crítico. A intervenção psicológica nesse ambiente pode 
ajudar o paciente no processo de hospitalização, o que pode levá-lo a vivenciar um estado de 
desordem orgânica e emocional. Nesse contexto, considerando a atuação do psicólogo diante 
do paciente em UTI adulto, esse profissional tem como 

A) função prioritária interagir com o principal membro da família responsável pelos cuidados 
ao paciente hospitalizado, uma vez que, na UTI, o atendimento diretamente ao paciente 
fica impossibilitado em função da sua incapacidade de comunicação . 

B) foco a reabilitação do paciente e a preparação para alta, com objetivo de minimizar os 
danos causados pelo período de hospitalização, marcado pela separação da família e de 
seus vínculos afetivos e pela perda do seu papel social.  

C) ação primordial conversar, compreender, orientar e acalmar a equipe de saúde, que 
realiza um trabalho desgastante, por lidar com a iminência da morte de forma repetida e 
incessante, tendo ainda a responsabilidade de atender as urgências efetivamente. 

D) principal objetivo focar nos fatores que influenciam a estabilidade emocional do paciente, 
tais como informar e orientar sobre as rotinas da UTI, avaliar, tanto a adaptação do 
paciente à hospitalização, seu estado psíquico e compreensão do diagnóstico, como 
também suas reações emocionais frente à doença. 

 
44. Júlio de Mello Filho, autor de renome da Psicossomática no Brasil,  afirma: “A Psicossomática 

é, portanto, uma nova visão da Patologia e da Terapêutica (...). Em outras palavras, trouxe 
para o pensamento médico-científico e para a prática assistencial o mote clássico: tratar 
doentes e não doenças”. Esse autor estabelece, em sua obra “Psicossomática Hoje”, a 
evolução histórica da Psicossomática, a partir de três fases, quais sejam: 

A) fase inicial ou psicanalítica (com ênfase em estudos sobre a gênese inconsciente das 
enfermidades); fase intermediária (marcada pelas pesquisas behaviouristas com homens e 
animais, e ênfase nos estudos sobre o estresse); e fase atual ou multidisciplinar (ênfase 
nos aspectos sociais e marcada pela visão da psicossomática como atividade de interação 
entre profissionais de saúde vários).  

B) fase primária ou freudiana (marcada pelos estudos sobre o papel da repressão na gênese 
dos sintomas); fase secundária (marcada pelo desenvolvimento de estudos sobre a 
influência dos aspectos sociais na determinação das doenças); e fase atual ou cognitiva 
(marcada pelos estudos mais recentes da neurociência, na tentativa de enquadrar o 
funcionamento da mente humana às ciências exatas). 

C) fase primária ou psicanalítica (marcada pelos estudos de Alexander sobre a influência dos 
humores na origem das doenças); fase secundária (marcada pelos estudos da 
neurociência que estabeleceram a comprovação da relação mente-corpo); e fase atual ou 
cognitiva (ênfase na determinação social das doenças).  

D) fase inicial ou psicanalítica (com ênfase em estudos sobre a vivência inconsci ente das 
enfermidades); fase intermediária (marcada pelos estudos sobre a interrelação dos 
aspectos biológicos, psicológicos e sociais da doença); e fase atual ou multidisciplinar 
(ênfase no ensino da psicossomática e da psicologia médica nas diversas profissões de 
saúde). 

 
45. A percepção é a capacidade de associar as informações sensoriais à memória e à cognição, 

de modo a orientar nosso comportamento. Para que os mecanismos da percepção possam 
ser otimizados, o nosso sistema nervoso central, por meio da atenção, precisa selecionar 
estímulos específicos, dentre aqueles provenientes do ambiente. Essa ação focalizadora só 
se torna possível porque conseguimos sensibilizar seletivamente um conjunto de neurônios 
de certas regiões cerebrais que executam a tarefa principal, inibindo as demais. Assim, a 
atenção tem dois aspectos principais:  

A) o primeiro é a atenção em um ponto de fixação, chamado de alerta; e o segundo é o 
direcionamento desse estado mental para percepção do fenômeno (percepção seletiva 
propriamente dita). 

B) o primeiro é a focalização em estímulos sensoriais, chamado de atenção seletiva; e o 
segundo é a focalização da atenção sobre os processos mentais envolvidos ( percepção 
seletiva propriamente dita). 
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C) o primeiro é a percepção da especificidade do estímulo-alvo, chamado de atenção 
seletiva; e o segundo é a focalização da atenção sobre as características do estímulo (a 
atenção propriamente dita). 

D) o primeiro é a criação de um estado geral de sensib ilização, chamado de alerta; e o 
segundo é a focalização desse estado de sensibilização sobre certos processos mentais (a 
atenção propriamente dita). 

 

46. Considere a seguinte situação: Roberto, 22 anos de idade, ainda está no último ano do curso 

de graduação em psicologia e, a partir de sua identificação com a Abordagem Histórico -

Cultural, decidiu seguir seu futuro profissional com os pressupostos da psicologia social, em 

especial, com sua expressão latinoamericana, a psicologia social comunitária. Reconhe ce 

que essa abordagem se interessa pela experiência subjetiva que as pessoas têm da vida em 

seu cotidiano, se interessa por saber como elas se sentem pertencentes ao 

lugar/comunidades onde moram. Além disso, admite que essa relação sujeito-comunidade é o 

parâmetro contextual, significativo e fundamental para a construção da identidade das 

pessoas. As implicações desses pressupostos na atuação do psicólogo comunitário levam à 

concepção de que  

A) é possível compreender o cotidiano da comunidade mesmo quando não dirigimos atenção 
aos processos interativos e comunicativos.  

B) a vida comunitária pode ser analisada a partir de sua expressão direta nos grupos 
institucionalizados. 

C) a compreensão da vida cotidiana comunitária pode se dar por vias formais, sem que  haja 
necessidade de uma convivência com o povo do lugar.  

D) é impossível compreender o cotidiano de uma comunidade sem a participação objetiva e 
subjetiva em seu contexto. 

 

Considere a seguinte situação para responder às questões 47, 48 e 49. 
 

 

Amanda, 27 anos de idade, foi contratada para atuar como psicóloga do Núcleo de Apoio a 

Saúde da Família (NASF), no município de Caicó. Mesmo já tendo experiência profissional 

no âmbito da saúde, ainda se via insegura para as atribuições e orientações que deveriam 

guiar seu trabalho nesse novo contexto. 
 

47. Consultando os manuais e recomendações para as práticas esperadas pelo psicólogo do 
NASF, Amanda descobriu que a sua prática profissional deveria se guiar pelas seguintes 
condutas: 

A) fortalecimento da lógica da referência e contrarreferência.  

B) prioridade ao apoio matricial, ao trabalho interprofissional e interssetorial.  

C) foco nas demandas reprimidas e que necessitam de psicoterapia individual  

D) combate ao sofrimento subjetivo, dissociado de outras doenças e do contexto. 
 
48. Amanda percebeu que, entre as ações esperadas de um psicólogo que atua junto às equipes 

de referência no NASF, uma delas consiste em 

A) desenvolver ações integradas de tratamento, prevenção de doenças e promoção de saúde 
no plano do trabalho. 

B) ampliar a representação social do psicólogo como clínico.  

C) priorizar o desenvolvimento de estratégias do eixo da saúde mental.  

D) exercitar-se na interdisciplinaridade, sem delimitar a especificidade da psicologia no 
âmbito da ação junto às equipes. 
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49. A partir dos manuais e diretrizes do Ministério da Saúde, que dispõe sobre o apoio matricial 

em saúde mental no contexto da Atenção Primária à Saúde, Amanda pôde reconhecer os 

preceitos e pressupostos orientadores de sua prática profissional. Desse modo, ela percebeu 

que as diretrizes para o apoio matricial em saúde mental correspondem  

A) à vontade pessoal dos envolvidos, que visa outorgar suporte técnico em áreas específicas 
às equipes de referência, o que pressupõe a responsabilidade com partilhada dos casos, 
que pode ser efetivada através de discussões conjuntas junto às famílias e comunidades 
ou em atendimentos conjuntos. 

B) ao arranjo organizacional que visa outorgar suporte técnico em áreas específicas às 
equipes de referência, o que pressupõe a responsabilidade compartilhada dos casos, que 
pode ser efetivada através de discussões conjuntas junto às famílias e comunidades ou em 
atendimentos conjuntos. 

C) à estrutura organizacional que visa outorgar apenas suporte assistencial em áreas 
específicas às equipes de referência, o que pressupõe a responsabilidade compartilhada 
dos casos, que pode ser efetivada através de discussões conjuntas junto às famílias e 
comunidades ou em atendimentos conjuntos.  

D) ao modelo organizacional que visa outorgar suporte técnico em áreas específicas às 
equipes de referência, o que pressupõe a responsabilidade da equipe matricial sobre os 
casos, que pode ser efetivada através de discussões conjuntas junto às famílias e 
comunidades ou em atendimentos conjuntos.  

 
50. As diretrizes e legislações existentes destacam os princípios fundamentais que favorecem e 

possibilitam a inserção das práticas de cuidado em saúde mental nos cenários da  Atenção 

Básica. Assim, a efetivação dessas práticas, de modo articulado e balizado pelas 

recomendações da Reforma Psiquiátrica Brasileira, deve  

A) promover a ampliação de grupos terapêuticos voltados para transtornos mentais severos 
nesses ambientes. 

B) favorecer a ampliação do atendimento voltado para crianças com dificuldades de 
aprendizagem. 

C) ter como pressuposto a integralidade do cuidado e condições de vida das pessoas.  

D) ser realizada integralmente na própria unidade de saúde por meio de grupos e consultas. 
 
51. A Reforma Psiquiátrica Brasileira foi marcada por uma série de influências que contribuíram 

para a sua criação, em conjunto com o Movimento Nacional da Luta Antimanicomial , em prol 

de uma sociedade sem manicômios e na defesa dos direitos dos pacientes com transtornos 

mentais. Alguns fatos históricos contribuíram para a criação, consolidação e reconhecimento 

dessa Reforma. Nesse contexto, é parte histórica dessa reforma 

A) a experiência das comunidades terapêuticas que, no Brasil, vicejou na década de 1950 e 
1960, e estabeleceu as primeiras reações às estruturas tradicionais do aparato asilar 
psiquiátrico. 

B) o movimento da reforma psiquiátrica brasileira, que teve como período germinativo a luta 
mais ampla pela redemocratização do país, na primeira metade da década de 1980.  

C) o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM), criado em 1978, e que 
combinando reivindicações trabalhistas, liderou os acontecimentos que fizeram avançar a 
luta até o seu caráter definitivamente antimanicomial.  

D) fatos ocorridos na década de 1980, que assistiu ainda, ao surgimento de experiências 
institucionais mal sucedidas na arquitetura de um novo tipo de cuidados em saúde mental, 
que só viriam a se mostrar efetivamente após a entrada no século XXI.  
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52. No cenário histórico, o Brasil acompanhou uma série de marcos legislativos que puderam 

materializar os reclames de cidadania do louco e de transformação das práticas de cuidado 

em saúde mental não asilar alavancadas pela Reforma Psiquiátrica Brasileira. Entre esses 

marcos históricos legislativos, tem-se a 

A) Lei nº 10.216, de 2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras 
de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.  

B) Portaria 189, de 1991, que instituiu, no rol dos procedimentos e dispositivos de atenção 
em saúde mental, custeados por verba pública, os Núcleos e Centros de Atenção 
Psicossocial. 

C) Lei nº 10.708, de 2003, que criou oficialmente os serviços residenciais terapêuticos (SRT) , 
como forma de garantir a permanência dos sujeitos no ambiente comunitário.  

D) Portaria 446, de 2002, que dispõe sobre a proteção e o direito das pessoas com 
transtornos mentais e estabelece a criação dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS).  

 
53. A Estratégia de Saúde da Família pode ser considerada um lócus privilegiado para o 

desenvolvimento de ações de saúde mental, por meio do cuidado efetivado na própria 
comunidade, de modo longitudinal e atrelado ao cotidiano de vida dos indivíduos.  Entre as 
ações esperadas, têm-se as ações de prevenção, promoção e educação em saúde, assim 
como o trabalho com grupos no campo da saúde mental. Desse modo, os grupos devem ser 
direcionados às problemáticas mais prevalentes e de competência nesse nível de atenção. 
Nesse contexto, é possível formar grupos para atender 

A) os transtornos depressivos e ansiosos.  

B) as crianças hiperativas e com déficit de aprendizagem. 

C) as crianças vítimas de abuso sexual. 

D) os quadros psicóticos leves. 
 

54. Considere a seguinte descrição:  
 

Nas últimas décadas o modelo e as formas de se produzir atenção à saúde no Brasil 

têm sido definidos por novos arranjos de organizações e de serviços de saúde. 

Nesse intuito, coloca-se a necessidade de congregar serviços e equipamentos de 

diferentes densidades tecnológicas, integrados por meio de apoio técnico, logístico e 

de gestão. 
 

Essa descrição se refere ao conceito de 

A) Redes de Atenção à Saúde. 

B) Rede de Atenção Psicossocial. 

C) Rede de Atenção à Pessoa com Deficiência.  

D) Redes de Atenção Integral.  
 

55. No período entre 1990 a 2004, a legislação em saúde mental brasileira, garantia à pessoa 
portadora de transtorno mental o direito de 

A) ter, quando possível, o livre acesso aos meios de comunicação disponíveis.  

B) ser protegida contra o abuso e exploração dos hospitais psiquiátricos.  

C) ser tratada, exclusivamente, em serviços comunitários de saúde mental.  

D) ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, adequado às suas necessidades. 
 

 


