
 

UFRN  Residência Integrada Multiprofissional em Saúde  2020 
O pensamento é o ensaio da ação.  

(Sigmund Freud)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. A descentralização, como diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro, foi 

incorporada ao modelo de organização do sistema a partir de discussões oriundas da VIII 

Conferência Nacional de Saúde. A respeito dessa diretriz, 

A) o desafio para garantir a descentralização no SUS é a necessidade de introduzir novas 
práticas assistenciais, sobretudo, na atenção primária à saúde.  

B) a efetivação da descentralização se deu, no Brasil, em dois modelos: primeiramente, por 
meio da municipalização e, depois, por meio da regionalização.  

C) a avaliação do cenário recente da descentralização da saúde no Brasil mostra avanços 
significativos nos estados das regiões Norte e Nordeste e experiências pouco exitosas nas 
demais regiões. 

D) a descentralização pode ser entendida como as práticas de gestão e atenção à saúde que 
têm por principal objetivo a garantia da participação popular na oferta de serviços.  

 
02. A Portaria Nº 2.436 de 2017 estabeleceu a revisão das diretrizes da Pol ítica Nacional de 

Atenção Básica (PNAB) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) e definiu Atenção 

Básica como “o conjunto de ações de saúde individuais, familiares e coletivas que envolvem 

promoção, prevenção, proteção, diagnóstico, tratamento, reabilitação, redução de danos, 

cuidados paliativos e vigilância em saúde”.  

Tendo como base as informações do enunciado,  

A) as ações de reabilitação na Atenção Básica podem ser entendidas como aquelas que 
visam estabelecer critérios de risco e vulnerabilidade individuais e coletivos. 

B) o conjunto das ações na Atenção Básica foi ampliado a partir da incorporação de, por 
exemplo, realização dos cuidados paliativos.  

C) as ações de redução de danos, incluídas na PNAB de 2017, garantem a oferta da 
assistência farmacêutica na Atenção Básica. 

D) as atividades educativas e de promoção da qualidade de vida destacam -se entre as ações 
de saúde no âmbito individual na Atenção Básica.  

 
03. Indicadores de Saúde são medidas que contêm, de forma sintética, uma informação relevante 

sobre os atributos e dimensões do estado de saúde da população, bem como do desempenho 

do sistema de saúde. Sua utilização pode orientar a gestão em saúde no planejamento, na 

tomada de decisão e no monitoramento de ações. São exemplos de Indicado res de 

Morbidade: 

A) Taxa de Incidência de Dengue; Prevalência de Hanseníase; Proporção de Casos de Aids 
por Categoria de Exposição. 

B) Taxa de Fecundidade; Proporção de Partos Cesáreos; Prevalência de Aleitamento 
Materno. 

C) Taxa de Analfabetismo; Valor Médio pago por Internação Hospitalar no SUS; Número de 
Leitos Hospitalares por Habitante.  

D) Taxa de Mortalidade Infantil; Índice de Envelhecimento; Esperança de vida ao Nascer.  
 
04. A ampliação do conceito de saúde prevê um olhar que vai além dos aspectos biológicos, 

individuais e dos padrões de adoecimento e exige uma compreensão que inclua alimentação, 
educação, renda, trabalho, transporte, lazer, liberdade, entre outros. Assim, estabelecer 
medidas intersetoriais sobre os fatores que interferem diretament e nas diferentes 
manifestações da violência (incluindo homicídios, agressões interpessoais, suicídios e 
acidentes de trânsito), criando uma cultura de paz, é uma resposta para a efetivação da 
Política de 

A) Promoção da Saúde.    C) Educação Permanente em Saúde. 

B) Atenção Básica.    D) Atenção às Urgências. 
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O texto abaixo serve de referência para responder às questões 05 e 06.  
 

A teoria da transição demográfica, formulada à luz da relação entre o crescimento 

populacional e o desenvolvimento socioeconômico, afirma que o processo de modernização 

das sociedades estaria na origem das mudanças nas taxas de natalidade e de mortalidade. 

Isso pode ser verificado em alguns países, com consequentes mudanças nos ritmos de 

crescimento populacional. Como parte do processo de transição demográfica, o 

envelhecimento populacional já é realidade, em maior ou menor intensidade, em vários 

Estados. Nesse contexto, a mudança de perfil epidemiológico caracterizada pelo aumento 

da prevalência de doenças crônicas não transmissíveis tem sido um importante desafio aos 

sistemas de saúde. 

 
05. A respeito da mais recente transição demográfica enfrentada no contexto brasileiro,  

A) a passagem de uma sociedade urbana com altas taxas de natalidade para uma sociedade 
rural compõe o esquema da transição demográfica brasileira.  

B) a transição demográfica brasileira tem ocorrido simultânea e homogeneamente nas 
grandes regiões do país. 

C) a queda das taxas de mortalidade infantil e a redução da esperança de vida ao nascer 
resultaram nas taxas de crescimento populacional mais elevadas na história do país.  

D) as quedas dos níveis de mortalidade, natalidade e fecundidade, somadas ao processo de 
envelhecimento populacional, caracterizam a transição demográfica brasileira.  

 
06. Tendo por base o referencial teórico das ciências sociais, na experiência de indivíduos e 

famílias com enfermidades crônicas,  

A) a família do usuário nessa condição de adoecimento costuma subsidiar o cuidado, sem 
grandes dificuldades ou necessidade de intervenção profissional. 

B) a construção de um itinerário terapêutico tem eficácia/efetividade reduzida no 
enfrentamento de um agravo crônico no âmbito familiar.  

C) a busca por profissionais de saúde é menos intensa quando a doença está controlada e o 
cuidado familiar assume um protagonismo nem sempre fácil.  

D) a atuação integral em saúde voltada a famílias e ao paciente com agravo crônico pode ser 
garantida por meio de visitas domiciliares e intervenções pontuais.  

 
07. A sífilis é uma infecção bacteriana sistêmica, de evolução crônica, causada pelo Treponema 

pallidum. É uma das doenças presentes na Lista Nacional de Notificação Compulsória de 

Doenças, Agravos e Eventos de Saúde Pública. A notificação da doença, pelos pr ofissionais 

competentes, aos serviços de vigilância em saúde, é imprescindível para garantir o seu 

controle.  

Tendo como base o papel da vigilância epidemiológica no enfrentamento da sífilis, considere 

os itens abaixo. 
 

I Observação contínua do perfil epidemiológico da sífilis e suas tendências.  

II Monitoramento da vida sexual de indivíduos diagnosticados.  

III Desencadeamento de investigação das fontes de infecção e transmissão comuns.  

IV 
Prescrição de terapêutica medicamentosa, segundo o diagnóstico de sífilis grau I, II 
ou III. 

 

Em relação ao papel da vigilância epidemiológica, estão corretos os itens  

A) II e IV. 

B) I e III. 

C) III e IV. 

D) I e II. 
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08. O Programa de Qualificação das Ações de Vigilância em Saúde (PQA-VS), de iniciativa do 

Ministério da Saúde, vem contribuindo para a melhoria das condições de saúde da população, 

para redução das iniquidades e para a promoção da qualidade de vida dos brasil eiros. Esse 

Programa,  

A) valoriza e incentiva a Vigilância Sanitária atribuindo as suas principais metas ao 
cumprimento de ações nesse componente.  

B) é de adesão obrigatória para as equipes de vigilância em saúde desde o ano de 2010.  

C) foi financiado em território nacional por meio de parcerias público-privadas e apoio de 
governos estrangeiros. 

D) tem como objetivo induzir o aperfeiçoamento das ações de vigilância em saúde no âmbito 
municipal e estadual. 

 
09. Um pesquisador resolveu investigar se havia relação entre o uso da Caderneta de Saúde da 

Criança por profissionais da atenção básica e a taxa de internação de crianças no hospital. 

Para tanto, ele planejou acompanhar por dois anos o trabalho dos profissionais de duas 

equipes de saúde da família com perfil de demanda e com processos de trabalho muito 

semelhantes. A diferença entre elas era que uma equipe usava a Caderneta no atendimento 

às crianças e a outra não usava. Ao fim do estudo, pensou-se em comparar a taxa de 

internação entre os dois grupos.  

Esse pesquisador, portanto, planejou o desenvolvimento de um estudo  

A) seccional. 

B) retrospectivo. 

C) de intervenção. 

D) longitudinal. 

 

10. A determinação social do processo saúde/doença não trata apenas de considerar os aspectos 

sociais inerentes ao fenômeno do adoecimento, pois, de uma maneira ou de outra, diversas 

outras teorias reconhecem esses aspectos. Trata-se, na verdade, de uma distinção no plano 

teórico e conceitual. Nesse sentido, a teoria da determinação social do processo 

saúde/doença  

A) reconhece características distintas conforme a produção e relações sociais de grupos e 
coletividades. 

B) tem suas raízes teóricas ligadas à corrente positivista de pensamento filosófico.  

C) permitiu um avanço teórico significativo por elencar diversos fatores de risco envolvidos na 
causalidade de doenças. 

D) carece de comprovação por limitações, quanto à objetividade e à capacidade de 
mensuração. 

 

11. Para se compreender a saúde dos indivíduos e a forma como eles enfrentam a doença, torna -

se necessário analisar suas práticas, o contexto em que elas tomam forma e os eventos 

cotidianos que organizam a vida coletiva e que enquadram a vida biológica, formatada pelas 

relações sociais. Essa afirmação  

A) concebe o processo de adoecimento a partir de hábitos de  vida não saudáveis e fatores de 
risco, ao dar ênfase às práticas dos indivíduos.  

B) pauta-se em uma fundamentação higienista e ecológica que remete à explicação do 
fenômeno de saúde/doença por meio da teoria multicausal.  

C) evidencia que os fenômenos biológicos são secundários quando se tenta elencar a 
causalidade do processo saúde/doença.  

D) reforça a importância das ciências sociais para o campo da saúde e para a compreensão 
ampla do fenômeno de saúde/doença.  
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12. A utilização de outras áreas do conhecimento no campo da saúde, como a cultura e os 
saberes populares, tem sido intensificada nos últimos anos. A relação entre cultura e saúde, 
por exemplo, para garantir a compreensão ampliada dos fenômenos relacionados ao 
processo de adoecimento individual e coletivo, 

A) deve ser entendida pelos profissionais de saúde para que eles possam usar os 
argumentos corretos na tentativa de impor os métodos científicos de cura.  

B) parte da ideia de que a doença é moldada culturalmente, o que reforça a concepção de 
que indivíduos de um grupo social vivenciam a doença de uma mesma maneira.  

C) pressupõe a necessidade de uma comunicação que permita o encontro de visões de 
mundo diferentes sem hierarquia de saberes.  

D) indica que o foco das atenções devem ser os aspectos  culturais do usuário, pois os 
profissionais de saúde são treinados para estabelecer neutralidade de suas crenças.  

 

13. A discussão sobre as práticas e competências colaborativas entre as diversas categorias 
profissionais que compõem a área da saúde tem ganhado, cada vez mais, ênfase em 
produções acadêmicas nacionais e internacionais. Isso demonstra, com forte nível de 
evidência científica, que a assistência pontual e fragmentada não responde mais às 
necessidades de saúde da população.  

O aumento da complexidade do trabalho em saúde está relacionado  

A) à garantia de acesso universal a saúde, estabelecido na Constituição Fede ral, que 
aumentou a demanda por serviços, inviabilizando a oferta de assistência individualizada.  

B) à produção de novos fármacos e equipamentos de alta complexidade, requerendo um 
aperfeiçoamento constante por parte dos profissionais de saúde.  

C) às mudanças no perfil epidemiológico que aumentaram a prevalência de condições 
crônicas, necessitando de assistência em saúde prolongada e integral.  

D) à “super” especialização dos profissionais da área em busca de oferecer, cada vez mais, 
qualidade nas ações individuais e coletivas em saúde. 

 
14. Os conceitos de interdisciplinaridade, interprofissionalidade e intersetorialidade em saúde 

muitas vezes são usados de maneira errônea. Sobre essas definições, analise as afirmativas 

abaixo.  
 

I 
A interdisciplinaridade é um conceito que remete à integração do conhecimento, 
buscando os limites e os elementos gerais e comuns de cada disciplina.  

II 
A interprofissionalidade pode ser definida na prática quando diversas categorias de 
profissionais de saúde reúnem-se para assistir coletivamente a um caso clínico.  

III 
A intersetorialidade acontece quando as ações são planejadas, executadas e 
avaliadas por diferentes setores que podem, inclusive, extrapolarem a área da saúde.  

IV 
Os três conceitos podem ser tomados como sinônimos ou interfaces da definição de 
uma assistência integral em saúde. 

 

Das afirmações, estão corretas  

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

 

15. A formação interprofissional em saúde tem sido uma experiência inovadora adotada em 
projetos pedagógicos de algumas universidades de referência no mundo, quanto ao que se 
refere à qualidade na formação dos profissionais.  

Nesse sentido, em uma perspectiva interprofissional, a  formação em saúde 

A) parte do princípio de que todas as profissões em saúde têm competências para executar 
qualquer procedimento ou assistência.  

B) visa promover que estudantes dos diferentes cursos de graduação em saúde e 
profissionais inseridos nos serviços aprendam a trabalhar juntos e de forma colaborativa.  

C) pode ser garantida nas universidades por meio da divisão em ciclos básicos comuns e, 
posteriormente, por meio da oferta de disciplinas profissionalizantes.  

D) deve ser fortalecida pelos códigos de ética de cada profissão, partindo da necessidade de 
garantir o atual equilíbrio estabelecido pelas relações de poder hegemonicamente 
consolidadas.  
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Conhecimentos Específicos             16 a 55 
 

 

16. Em uma equipe multiprofissional que atua com crianças, o psicólogo orienta uma mãe que 
ensine seu filho a falar. A cada tentativa da criança, a mãe deverá incentivar, corrigir, fazer 
novas perguntas, em função de sua percepção do que a criança pode ou não fazer. Aos 
poucos, a criança irá evoluir, porque sempre está recebendo novas informações e novos 
desafios, que exigem que ela avance em relação ao que já sabe e àquilo que precisava de 
ajuda. Assim, passa a ser capaz de fazer sozinha. Ao realizar essa orientação, o psicólogo 
estabeleceu uma aplicação prática de um conceito muito importante para a Psicologia do 
Desenvolvimento:  

A) Fases Psicossexuais do Desenvolvimento, de Freud, que definem os momentos do 
desenvolvimento em que cada caractere sexual aparece, fazendo com que o indivíduo 
centre seus esforços, ou sua energia libinal, em tarefas de aprendizagem que lhe tragam 
recompensas prazerosas. 

B) Estágios de Desenvolvimento Psicossocial, de Piaget, que estabelecem que novos níveis 
de raciocínio vão sendo desenvolvidos à medida que o cérebro da criança amadurece e 
amplia as conexões neurais, ao mesmo tempo em que a criança se torna mais autônoma.  

C) Zona de Desenvolvimento Proximal, de Vygotsky, que define aquelas funções ainda não 
amadurecidas, mas em processo de maturação; sendo, portanto, a distância entre o nível 
de desenvolvimento real e o nível de desenvolvimento potencial.  

D) Tarefa Evolutiva, de Erick Erickson, que postula tarefas que o indiví duo deve desempenhar 
a cada fase do desenvolvimento e, desempenhando-a de maneira eficaz, terá adquirido 
recursos maturacionais para a etapa seguinte, chegando ao amadurecimento saudável na 
idade adulta. 

 

17. Segundo a Teoria de Desenvolvimento Humano, de Piaget, a primeira fase do 
desenvolvimento é denominada “Estágio sensório -motor”, que ocorre entre o nascimento e 
aproximadamente os dois anos de idade. Nesse estágio, o indivíduo aprende sobre o mundo 
por meio de atividades sensório-motoras, e o desenvolvimento da linguagem aparece como 
principal ganho dessa etapa para o desenvolvimento cognitivo. Sobre a aquisição da 
linguagem nesse estágio, considere as afirmativas abaixo.  

 

I 
A primeira etapa de aquisição da linguagem é chamada de fala pré-linguística e é 
caracterizada pelo choro e balbucio.  

II 
O bebê mediano geralmente diz sua primeira palavra entre os 10 e 14 meses, 
iniciando a fala linguista, expressão verbal que comunica um significado.  

III 
A fala inicial das crianças é uma versão imatura da fala adulta, o que significa dizer 
que ela não possui características próprias.  

IV 
A fala linguística é a última etapa do desenvolvimento da linguagem e, pela aquisição 
de palavras, elimina-se a necessidade do uso de gestos e choro pelo bebê.  

Das afirmações, estão corretas  

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

 

18. Os pais devem ajudar as crianças no desenvolvimento da linguagem, e o psicólogo, como 
profissional que detém conhecimento teórico sobre os estágios do desenvolvimento humano, 
deve saber orientar os pais sobre como essa estimulação deve ser feita. Sobre as  
orientações para o desenvolvimento da linguagem, quanto à intervenção para estimulação 
com a etapa do desenvolvimento da linguagem,  

A) uma das formas de estimular a fase de explosão de palavras é colocando os bebês para 
assistir a programas de televisão e aprender novas palavras, ou um novo idioma.  

B) quando os bebês começam a conversar, os pais os ajudam a avançar interrompendo a fala 
para que o bebê comece novamente.  

C) no estágio do balbucio, os pais ajudam o bebê a avançar rumo à verdadeira linguagem,  
repetindo os sons emitidos pelo bebê.  

D) os pais estimulam o desenvolvimento da fala linguística quando demonstram não 
compreender e não validar os gestos e sinais que o bebê utiliza para se comunicar.  
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19. A entrada do psicólogo nos hospitais se dá a partir dos anos 50. E, nas Unidades de Terapia 

Intensiva, isso acontece num período ainda mais recente na história do Brasil. Essa Unidade 

se diferencia das demais do hospital por oferecer um tratamento especializado e intensivo 

para um paciente em estado crítico. Diante desse quadro, a situação do paciente acaba por 

tornar, ainda mais extremadas, as interferências emocionais da hospitalização no paciente e 

na família. O psicólogo, por ser um dos profissionais responsáveis pelo cuidado em saúde ao 

paciente em UTI, tem, entre suas atribu ições com esse paciente, avaliar  

A) os processos psicológicos básicos, tais como humor, memória, afetividade, ciclo sono -
vigília, elaborando laudos e pareceres técnicos que devem compor o prontuário de cada 
paciente, mesmo sem solicitação. 

B) as funções psíquicas do paciente, tais como sono, memória, humor e também avaliar as 
funções fisiológicas, como excreções, por exemplo, comunicando à equipe para casos de 
intervenções imediatas. 

C) a consciência e a orientação do paciente, devendo, o psicólogo da UTI, ser o principal 
canal de comunicação com a família sobre diagnósticos, estado geral do paciente e seus 
quadros de melhora e piora. 

D) os aspectos emocionais e a adaptação à hospitalização, levando em conta, entre outros 
aspectos, sono, alimentação, contato com a equipe, adesão ao tratamento, visitas etc. 

 

20. A Resolução nº 02/2001 do Conselho Federal de Psicologia prevê como atribuição do 

psicólogo, em sua atuação na Unidade de Terapia Intensiva, promover intervenções junto à 

família do paciente hospitalizado. Essas intervenções junto à família do paciente em UTI 

contribuem para 

A) melhor elaboração psíquica da família frente ao impacto do momento vivenciado, na 
medida em que esta se tornar aliada no processo de cuidado ao paciente, faci litando a 
comunicação deste com a equipe e mantendo vínculo positivo.  

B) melhor conhecimento da equipe multiprofissional sobre os aspectos emocionais 
vivenciados pela família em função do adoecimento do ente querido, já que o psicólogo é 
responsável por atender a família e compartilhar seus achados com a equipe.  

C) melhor adesão da família ao tratamento do seu familiar hospitalizado, uma vez que o 
psicólogo é o membro da equipe multiprofissional responsável por comunicar à família o 
diagnóstico do paciente, seus estados de melhora e piora, e as normas da UTI.  

D) melhor compreensão da equipe sobre os processos subjetivos e aspectos 
socioeconômicos envolvidos no processo de adoecimento de um membro da família, visto 
que o psicólogo investiga todos esses aspectos e os registra no prontuário 
multiprofissional. 

 

21. Janaína está no início da gestação e apresenta diversas queixas físicas e psicológicas 

relacionadas ao processo de adaptação à gravidez. Ela busca o serviço de pré -natal 

psicológico do hospital para receber cuidado e orientação. Afirma não conseguir aceitar a 

gestação, apresentando-se frequentemente chorosa, com náuseas e indisposta para suas 

atividades laborais e sociais, preferindo dormir na maior parte do tempo.  

Diante do quadro apresentado, considere as afirmativas abaixo.  
 

I 
Uma atitude inicial de rejeição pode dar lugar a uma atitude predominante de 
aceitação e vice-versa. 

II 
A hipersonia e as náuseas são sintomas comuns de regressão e rejeição do bebê, 
sinalizando o desejo inconsciente pelo aborto.  

III 
A ambivalência afetiva instala-se desde a percepção inicial da gravidez, manifestando-
se também sob diversas formas no decorrer dos três trimestres e após o parto. 

IV 
O aumento da sensibilidade está ligado a oscilações de humor esperadas em gravidez 
não planejadas em que a mulher não se sente apoiada.  

Estão corretas as afirmativas  

A) I e III.  B) II e III.  C) I e IV.  D) II e IV. 
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22. A gravidez é uma transição que faz parte do processo normal do desenvolvimento e envolve a  

A) alteração de toda composição da rede de intercomunicação familiar, não sendo 
considerada a transição no desenvolvimento emocional masculino.  

B) necessidade de reestruturação e reajustamento como mudança de identidade e uma nova 
definição de papeis. 

C) complexidade das mudanças provocadas pela vinda do bebê, restringindo -se apenas às 
variáveis bioquímicas e psicológicas.  

D) possibilidade de atingir novos níveis de integração, amadurecimento, finalizando o período 
crítico no momento do parto. 

 

23. No período de hospitalização, sintomas de transtornos psiquiátricos têm sido observados com 

bastante frequência no puerpério. O baby blues, transtorno puerperal, caracteriza-se por ser 

um distúrbio 

A) comum, com prevalência em 25% das puérperas, desencadeado por fatores de risco como: 
desajuste no casamento, eventos estressantes de vida e falta de suporte social.  

B) psiquiátrico menos comum do puerpério, apresenta insônia, distúrbios de humor e 
comportamentos incomuns ao estilo de vida do indivíduo.  

C) frequente, podendo durar por volta de oito semanas, iniciando-se com a retirada da 
placenta até a retomada do organismo materno às condições antes do parto.  

D) emocional transitório, com reações disfóricas, observado em 50% a 75% das puérperas, 
geralmente associado a uma questão hormonal.  

 

O caso a seguir serve como referência para as questões 24, 25 e 26.  
 

E.V., 6 anos, sexo feminino, hospitalizada pela quarta vez devido à insuficiência renal 

crônica. O pai, seu acompanhante, refere que a família,  composta por mais 4 filhos que 

ficaram sob os cuidados da mãe, vive da agricultura. O tempo total de hospitalização fo i 

de 2 meses.  
 

24. Considerando o processo de hospitalização da criança, os psicólogos hospitalares que atuam 
na pediatria devem, como alvo de intervenção na sua atuação, 

A) conhecer apenas aspectos circunscritos no contexto hospitalar como prognóstico e 
diagnóstico. 

B) atuar como facilitador no vínculo das crianças com os pais e destes com a equipe de 
saúde. 

C) avaliar o estado emocional da criança em detrimento de seus familiares.  

D) compreender o impacto da internação no processo de alfabetização da cri ança. 

 

25. Ainda em relação à atuação do psicólogo na pediatria, considere as afirmativas abaixo.  
 

I 
É importante considerar questões como as reações de cada criança decorrentes de 
processos familiares, características ambientais, bem como o período evolutivo em 
que se encontra. 

II 
A doença e o processo de hospitalização não são capazes de comprometer a 
integridade física da criança e seu desenvolvimento mental.  

III 
A atuação do psicólogo visa fortalecer os elementos de estranheza: doença, 
hospitalização e ameaça de dor/sofrimento frente aos procedimentos invasivos, 
inerentes ao contexto. 

IV 
O enfoque do psicólogo precisa ser crítico e capaz de realizar uma avaliação 
minuciosa do grau de comprometimento emocional do paciente e do que a doença 
representa para ele e sua família.  

Estão corretas as afirmativas 

A) III e IV.  B) I e II.  C) II e III.  D) I e IV. 
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26. A insuficiência renal crônica na infância traz repercussões graves. A criança passa por 

alteração relacionada ao crescimento e desenvolvimento com transformações particularmente 
incômodas em decorrência das limitações impostas pela doença.  

Considerando o cuidado de pacientes pediátricos com essa condição clínica,  

A) doenças crônicas não parecem ser tão difíceis  para o enfrentamento e nem tão graves em 
relação a algumas funções orgânicas para a vitalidade da criança, quando comparadas a 
doenças transitórias. 

B) crianças com problemas crônicos de saúde podem ter alterações na capacidade do 
organismo na interação com estímulos ambientais, quando comparadas com crianças que 
não têm esses problemas. 

C) a criança deve ser vista, na avaliação do portador de doença crônica, fora do seu contexto 
familiar, pois crenças distorcidas podem comprometer a adesão ao tratamento e  
enfrentamento da doença. 

D) a ausência da mãe, no período de hospitalização, pode favorecer a orientação da família 
no manejo da paciente, contribuindo com a evolução do quadro clínico.   

 

27. Dentre as competências esperadas para um psicólogo hospitalar, a elaboração de 

documentos escritos em conjunto com uma equipe multiprofissional constitui um desafio 

diário. Como psicólogo de referência de uma enfermaria, o residente Eduardo precisa 

elaborar um documento, em conjunto com a assistente social a qual acompanhou o caso, e 

encaminhá-lo para o Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) do município da 

paciente, compartilhando algumas informações.  

Em conformidade com o que institui o Código de Ética Profissional do Psicólogo em relação 

ao sigilo,  

A) o relatório multiprofissional é resultante da atuação do psicólogo em contexto 
multiprofissional, podendo ser produzido em conjunto com profissionais de outras áreas, 
preservando-se a autonomia e a ética profissional dos envolvidos.  

B) as informações obtidas nos atendimentos devem ser registradas no relatório psicológico e 
também no relatório da atuação multiprofissional, sendo considerado, este, exceção para 
justificar a quebra do sigilo.  

C) a utilização de quaisquer meios de registro e observação da prática psicológica obedecerá 
às normas do Código de Ética do Psicólogo e a legislação profissional vigente, sendo 
facultada pelo profissional a comunicação da elaboração do documento ao usuário ou 
beneficiário. 

D) os envolvidos na prestação de serviços psicológicos não possuem o direito de receber 
informações sobre os objetivos e resultados do serviço prestado nem de ter acesso ao 
documento produzido pela atividade do psicólogo.  

 

28. Em hospitais universitários, há um grande incentivo para o desenvolvimento de estudos, 

pesquisas e atividades voltadas à produção de conhecimento e desenvolvimento de 

tecnologias que reflitam na melhoria da assistência aos usuários do serviço. No entanto, ao 

realizar pesquisas, o psicólogo deve considerar orientações do Código de Ética Profissional, 

garantindo  

A) o acesso de pessoas, grupos ou organizações aos resultados das pesquisas ou dos 
estudos, após seu encerramento, sempre que assim desejarem.  

B) a avaliação dos benefícios envolvidos, tanto pelos procedimentos como pela divulgação 
dos resultados, com o objetivo de convencer as pessoas, os grupos, as organizações e as 
comunidades envolvidas. 

C) a obrigatoriedade da participação dos envolvidos, mediante a assinatura de contrato, salvo 
nas situações previstas em legislação específica.  

D) a divulgação de informações de pessoas, grupos ou organizações, salvo se estes 
reivindicarem interesse pelo anonimato. 
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29. A interconsulta é uma atividade interprofissional e interdisciplinar que ocorre quando um 
profissional de saúde mental é solicitado a atender pacientes internados, visando 
compreender e aprimorar a tarefa assistencial. Nesse contexto, é importante considerar que  

A) as anotações no prontuário são restritas à equipe assistencial e devem conter revelações 
íntimas e formulações psicodinâmicas detalhadas, com interpretações sobre o caso.  

B) as informações sobre o paciente devem ser buscadas junto ao médico, excluindo -se 
profissionais de outras áreas, visto que eles têm uma visão mais restrita a respeito da 
problemática do paciente. 

C) o interconsultor, na posição de colaborador com a equipe assistencial, deve evitar 
oposições à conduta adotada pelo médico e auxiliá -lo convencendo os pacientes a 
aceitarem o tratamento. 

D) a solicitação deve partir do médico responsável pelo paciente e, se não for esse o caso, o 
interconsultor precisa contar com a autorização do referido médico para realizar a 
avaliação. 

 

O trecho abaixo serve de referência para responder às questões 30 e 31.  

A teoria psicanalítica serviu como base para diversas modalidades de psicoterapia, entre 
elas, a psicoterapia de orientação analítica e a psicoterapia de apoio. Ambas buscam 
intervir em áreas circunscritas ou problemas delimitados, ou seja, estabelecem um foco de 
atuação. 

 

30. Outra característica da psicoterapia de orientação analítica é 

A) ser indicada para pacientes com estado cognitivo comprometido.  

B) sugerir que as associações sejam tão livres como na psicanálise.   

C) permitir o uso de técnicas comportamentais, a exemplo dos reforços.  

D) durar menos de 1 ano, por exigir um foco de atuação.  
 

31. Um dos objetivos da psicoterapia de apoio é 

A) diminuir as defesas adaptativas do paciente.  

B) afastar o paciente de situações estressoras.  

C) descobrir as causas das dificuldades do paciente.  

D) interpretar as transferências para corrigir as distorções do paciente.  
 

32. A avaliação da personalidade é importante para a definição da psicoterapia mais indicada, e 
se faz basicamente por meio da obtenção da história do paciente. Personalidade diz respeito 
às características mais estáveis e previsíveis de um indivíduo e, do ponto de vista estrutural, 
uma das suas divisões é 

A) o temperamento, que envolve conceitos racionais sobre si e sobre as relações.  

B) o caráter, constituído pelo senso de autoconsciência e inteligência.  

C) o temperamento, que inclui as emoções básicas.  

D) o caráter, isto é, respostas comportamentais condicionadas a estímulos físicos.  
 

33. Em um processo psicoterápico, existem fatores e intervenções que favorecem a mudança, 
permitindo a melhora ou resolução das queixas inicialmente apresentadas pelo paciente. 
Nesse sentido,  

A) a terapia em grupo dificulta a mudança, pois os pacientes tendem a se identificar entre si, 
imitando e aprendendo padrões adoecidos de comportamento pela observação dos outros 
participantes. 

B) a aliança terapêutica é um fator fundamental para o bom andamento da psicoterapia, no 
entanto, é pouco valorizada em algumas abordagens, como por exemplo, na terapia 
cognitivo-comportamental. 

C) a confrontação é uma intervenção que busca levar o paciente a se defrontar com algo que 
está evitando e é amplamente utilizada e tolerada nos mais diversos transtornos, 
especialmente os de personalidade borderline. 

D) o insight intelectual diz respeito à consciência que o paciente tem de estar doente, mas, só 
a partir do insight emocional, é possível que ele opere mudanças em aspectos da 
personalidade e dos padrões de comportamento.  
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O Caso clínico a seguir orienta as respostas às questões 34, 35 e 36.  

J. C, sexo masculino, 43 anos, divorciado, sem filhos e motorista de transporte por 

aplicativo. O paciente procurou o ambulatório de Atenção Psicossocial do Hospital 

Universitário Onofre Lopes com queixa principal de medo constante e paralisante. Em 

consulta, relata pensamentos recorrentes, evocação da experiência traumática e 

pesadelos que parecem reais, o que tem lhe causado insônia. Sobre a experiência de 

violência, conta que, há 45 dias, sofreu um assalto quando estava trabalhando. Relata, de 

maneira inquieta, olhando pela janela (como se monitorasse a rua), que o assaltante lhe 

apontou a arma na cabeça e levou o seu carro. “Foi tudo tão rápido, mas parecia uma 

eternidade! Sinto que, desde então, não sou mais o mesmo. Não consigo mais sair de 

casa sozinho e, quando tenho que dirigir, parece que vai acontecer tudo outra vez”. O 

paciente em questão mantém atitude de defesa bastante reativa e tem a impressão que 

vão atacá-lo a qualquer momento. Queixa-se ainda de falta de concentração e acredita 

que o evento afetou suas relações sociais e sentimentos. Percebe-se mais triste, irritado 

e, por isso, tem se isolado cada vez mais. Já no final da sessão confessa: “Sinto que não 

suporto mais viver assim... tem me passado até umas besteiras na cabeça”.  

34. Baseado no caso clínico, analise as afirmativas.  
 

I 

O paciente apresenta a tétrade de sintomas do Transtorno de Estresse Pós -
Traumático (TEPT): intrusão, esquiva, alterações negativas na cognição e no humor, 
além de excitabilidade e reatividade. Entretanto, como os indivíduos com TEPT 
apresentam índices elevados de comorbidades psiquiátricas, o entrevistador também 
deveria considerar atentamente outros diagnósticos.  

II 

Podem ser observados no paciente um conjunto de sintomas como: intrusão, esquiva, 
alterações negativas na cognição e no humor, além de excitabilidade e reatividade. O 
diagnóstico mais adequado, nesse caso, é de Transtorno de Estresse Agudo (TEA), 
devido à duração e permanência da apresentação dos sintomas surgidos logo após o 
evento traumático. 

III 
O capítulo sobre transtornos relacionados à trauma e a estressores é novo na 5ª 
edição do Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais (DSM-V). Nessa edição do 
manual, exigem a identificação de um evento externo desencadeador.  

IV 
Ao contrário do DSM-IV, o DSM-V exige uma avaliação da resposta subjetiva inicial do 
paciente para diagnosticar o Transtorno de Estresse pós-traumático (TEPT) e o 
Transtorno do Estresse Agudo (TEA).  

Em relação ao exposto, estão corretas as afirmativas  

A) II e III. 

B) I e IV. 

C) I e III.   

D) II e IV. 

 

35. O residente que atendeu o paciente J.C identificou, em dado contexto clínico, em sua fala, 

junto com a expressão do rosto, o possível risco de suicídio. Tendo em vista a complexidade 

dos aspectos que se associam ao comportamento suicida, os principais fatores de risc o de 

suicídio são 

A) suicídio na família e pouco suporte social.  

B) transtornos mentais e tentativas pregressas de suicídio.  

C) tentativas pregressas de suicídio e isolamento social.  

D) abuso físico/sexual na infância e transtornos mentais.  

 

 

 



 

UFRN  Residência Integrada Multiprofissional em Saúde  2020   Psicologia  O pensamento é ensaio da ação.          11 

36. Após o residente acolher o paciente deverá obter informações relevantes para avaliar e 

formular o risco de suicídio. Considere as afirmativas abaixo.  
 

I 
Neury Botega define ideação suicida egodistônica quando o suicídio passa a ser visto 
como uma possibilidade de alívio, uma saída do sofrimento. Por isso, a necessidade 
de detalhar o grau de incômodo e de controle frente à ideação suicida.  

II 
A formulação de risco de suicídio é um conjunto de informações relevantes e 
articuladas que permite um parecer final, embasado cientificamente. Trata -se de um 
julgamento clínico que permite priorizar as ações dirigidas ao paciente.  

III 
O estabelecimento de rapport é pré-requisito para uma boa condução da avaliação do 
risco de suicídio. É o que permite ao paciente confiar no profissional e afirmar seus 
pensamentos e planos de se matar.  

IV 

Quadros clínicos em que a instabilidade é marcante podem lançar  para o suicídio um 
paciente que, em vários momentos, parecia tranquilo. Isso implica cautela na 
formulação do risco e no manejo de certas condições clínicas, exceto quando o 
paciente nega a ideação suicida.  

Sobre a avaliação e formulação do risco de suicídio, estão corretas  

A) I e IV. 

B) I e II. 

C) III e IV. 

D) II e III. 

 

37. Jovem estudante de jornalismo de 25 anos relata que ocupa muito do seu tempo tomando 

banho e lavando as mãos. Declara que tomava dois banhos por dia com duração de quase 2 

horas cada um e que, atualmente, tem tentado reduzir esse tempo por gastar muita ág ua. O 

paciente diz que gasta em média de 8 a 10 sabonetes por mês, porque precisa cobrir todo o 

corpo com espuma, repetindo a ação três vezes, pois, só assim, sente -se limpo. Ao longo do 

dia, caso alguém aperte sua mão, precisa lavá-las imediatamente para evitar que micróbios 

de rua o contaminem. Seus familiares queixam-se da dificuldade que ele tem de cumprir 

horários. O jovem não reconhece que haja excessos nesses seus hábitos, alegando que se 

trata apenas de cuidados com a higiene. Refere que não consegue parar de pensar sobre 

sentir-se sujo.  

O relato de caso acima indica que o paciente apresenta sintomas que fecham o diagnóstico 
em Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC). Tendo como base esse quadro clínico, 
considere as afirmativas abaixo.  

 

I 
O TOC se caracteriza por ideias, fantasias e imagens obsessivas e por atos, rituais ou 
comportamentos compulsivos. Para o diagnóstico, é necessária a presença de 
obsessões, compulsões ou ambos. 

II 

A Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) é um tratamento de primeira linha para os 
sintomas obsessivos-compulsivos. Entre suas técnicas, são utilizados exercícios de 
Exposição e Prevenção de Respostas (EPR) que se fundamentam no alívio obtido 
pelo paciente ao entrar em contato com objetos ou situações que desencadeiam suas 
obsessões. 

III 
A maioria dos familiares de pacientes com TOC auxilia ou participa dos rituais desses 
pacientes. Esse comportamento é chamado de Acomodação Familiar e oferece grande 
ajuda ao tratamento, visto que alivia os sintomas do TOC.  

IV 
Nos quadros compulsivos, predominam comportamentos e rituais repetitivos bem 
como atos mentais, geralmente em resposta a uma ideia obsessiva.  

Em relação ao TOC, estão corretas 

A) I e III. 

B) I e IV. 

C) II e IV. 

D) II e III. 
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As questões 38 e 39 baseiam-se na Portaria de Consolidação de 28 de setembro de 2017 

e suas alterações na Portaria 3.588 de dezembro de 2017.  

38. O Serviço Hospitalar de Referência para atenção a pessoas com sofrimento ou transtorno 

mental e com necessidades de saúde decorrentes do uso de álcool, crack e outras drogas 

construirá seu projeto técnico tendo como referência (Origem: PRT MS/GM 148/2012, Art. 3º):  

A) avaliação clínica e psicossocial realizada por equipe multiprof issional, dependendo do 
estado clínico/psíquico do paciente.  

B) internações de longa duração, até a estabilidade clínica do usuário, respeitando as 
especificidades de cada caso. 

C) articulação com outros pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial (R APS) para 
continuidade do tratamento, considerando perspectiva preventiva para outros episódios de 
internação. 

D) diálogo com outros serviços da Rede de Atenção Psicossocial para construção do Projeto 
Terapêutico Singular. 

 

39. Após as alterações da RAPS com a publicação da Portaria 3.588 de dezembro de 2017 e, 

mais recentemente, com a publicação da Nota Técnica nº 11/2019, a definição da equipe 

técnica multiprofissional responsável pelo Serviço Hospitalar de Referência para atenção a 

pessoas com transtornos mentais e/ou com necessidades de saúde decorrentes do uso de 

crack, álcool e outras drogas (Unidade de Referência Especializada em Hospitais Geral) 

observará a gradação do número de leitos implantados. Levando em consideração que um 

determinado hospital universitário possui 6 leitos psiquiátricos, a equipe técnica 

multiprofissional mínima será de 

A) três técnicos ou auxiliares de enfermagem por turno; três profissionais de saúde mental de 
nível superior, totalizando carga-horária mínima de 40h por semana; e dois médicos 
psiquiatras responsáveis pelos leitos, carga horária mínima de 10h por semana.  

B) três técnicos ou auxiliares de enfermagem por turno; dois profissionais de saúde mental de 
nível superior, totalizando carga-horária mínima de 30h por semana; e um médico 
psiquiatra responsável pelos leitos, carga horária mínima de 10h por semana.  

C) dois técnicos ou auxiliares de enfermagem por turno; dois profissionais de saúde mental 
de nível superior, totalizando carga-horária mínima de 30h por semana; e dois médicos 
psiquiatras responsáveis pelos leitos, carga horária mínima de 10h por semana.  

D) dois técnicos ou auxiliares de enfermagem por turno; dois profissionais de saúde mental 
de nível superior, totalizando carga-horária mínima de 40h por semana; e um médico 
psiquiatra responsável pelos leitos, carga horária mínima de 10h por semana.  

 

40. A Nota Técnica Nº 11/2019-CGMAD/DAPES/SAS/MS é responsável por esclarecer as 

mudanças na Política Nacional de Saúde Mental e nas Diretrizes da Política Nacional sobre  

Drogas. A presente normativa, seguindo o pactuado com os gestores municipais e estaduais 

na resolução CIT Nº 32 de 2017, passa a incluir na RAPS, além dos serviços/pontos de 

atenção existentes,  

A) Ambulatório Multiprofissional de Saúde Mental (Unidades Ambulatoriais Especializadas); 
Unidade de Referência Especializada em Hospital Geral e Hospital -dia. 

B) Ambulatório Multiprofissional de Saúde Mental (Unidades Ambulatoriais Especializadas); 
Hospital Psiquiátrico e Hospital-dia. 

C) Unidade de Referência Especializada em Hospital Geral; Hospital Psiquiátrico 
Especializado e Hospital-dia. 

D) Unidade de Referência Especializada em Hospital Geral; CAPS, em suas diversas 
modalidades e Hospital-dia. 

  

 



 

UFRN  Residência Integrada Multiprofissional em Saúde  2020   Psicologia  O pensamento é ensaio da ação.          13 

41. Até o século XVII, os ritos de morte eram aceitos e cumpridos com simplicidade, de modo 
cerimonial, evidentemente, mas sem caráter dramático ou gestos de emoção excessivos. 
Essa atitude frente à morte era habitual e foi denominada de “morte domada”. A partir do 
século XIX, a sociedade passa a ter muitos recursos para proteger a vida, e a morte passa a 
ser vergonhosa. A importância nesse século é dar a impressão de que, apesar da morte, 
nada mudou, e as pessoas dão prosseguimento à sua vida normal. Essa concepção de morte, 
mais atual, é denominada  

A) morte idealizada.    C) morte interdita. 

B) morte materializada.     D) morte selvagem. 

 

42. Uma das competências exigidas ao psicólogo é o conhecimento sobre o processo do luto. Ao 
atender uma mulher, cujo marido faleceu há três meses, após um adoecimento crônico, e ao 
ouvir suas queixas de tristeza, fadiga, culpa, raiva, falta de prazer e solidão,  o psicólogo pode 
concluir que essa paciente vivencia um processo de luto 

A) cíclico.     C) patológico. 

B) normal.    D) antecipatório.  

 

43. No Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais  (DSM IV/TR), são estabelecidas 
relações entre o processo de luto normal e o Episódio Depressivo Maior (EDM). Tendo como 
base esse Manual, considere as afirmativas abaixo.  

 

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

II 
São estabelecidas semelhanças quanto à ideação suicida e aos sentimentos de vazio 
e perda, pois ambos estão presentes tanto no processo de luto quanto no EDM.  

III 
Há diferenças quanto ao humor do paciente, 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 
As principais semelhanças entre o processo de luto normal e de luto patológico se 
referem às manifestações somáticas e ao humor. Em ambos  os casos, há expressões 
somáticas e de humor que reproduzem as que o falecido apresentava.  

Em relação ao luto normal e o EDM, estão corretas as afirmativas ,  

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

44. Em um hospital geral, a equipe de saúde atende a pacientes com diversos tipos de demandas 
de cuidado em saúde e deve sempre considerar que o paciente está inserido em um contexto 
mais amplo: a família. A abordagem do contexto familiar é uma importante est ratégia de 
intervenção do psicólogo hospitalar, que deve compreender aspectos conceituais sobre 
família, seu funcionamento e dinâmica.  

Diante disso, considere as afirmativas abaixo.  
 

I 
A família constitui um sistema aberto, dinâmico e complexo, cujos membros pertencem 
a um mesmo contexto social e dele compartilham. 

II 
Sede das primeiras trocas afetivo-emocionais e da construção da identidade, a família 
é o único grupo do qual fazemos parte.  

III 
A estrutura da família é composta por um sistema que abriga subsistemas familiares, 
formados pelos membros da família e suas relações.  

IV 
Família extensiva é considerada aquele tipo de família formada pelos familiares 
consanguíneos da pessoa-referência (núcleo de um casal e seus filhos).  

Estão corretas as afirmativas  

A) II e IV. 

B) II e III. 

C) I e IV. 

D) I e III. 
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45. No estudo da consciência, é indispensável considerar a conexão causal existente entre todos 

os processos psíquicos. A cada conteúdo, estado e processo psíquico, corresponde certo 

grau ou nível de consciência, que pode se modificar. Sobre as alterações da consciência, 

analise as afirmativas abaixo. 
 

I Entende-se por amência o estado mais acentuado de perda da consciência. 

II Podem ocorrer devido a doenças infecciosas e intoxicações.  

III Êxtase diz respeito a um fenômeno de alteração da consciência do eu.  

IV Após quadro de delírio oniróide, a pessoa recorda os sintomas com clareza.  

Sobre isso, estão corretas as afirmativas  

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

 

46. Paciente do sexo masculino, internado no serviço de neurologia com as seguintes alterações: 

“Não executa ordens simples, a exemplo de abrir e fechar a boca, nem lhe desperta a atenção 

falas trazendo dados de sua história, como o nome da cidade em que morou a vida toda. 

Consegue falar articulando as palavras, porém não há sentido lógico na linguagem, respondendo 

aos questionamentos de modo incoerente.” Essas alterações são de um quadro de  

A) Afasia motora.    C) Afasia de Broca. 

B) Afasia de Wernicke.   D) Afasia global. 

 

47. A psicóloga hospitalar foi solicitada a responder o seguinte parecer, realizado pelo médico: 

“Paciente internado, há 15 dias, para investigação diagnóstica, encontra -se entristecido. 

Solicito avaliação e conduta.” No momento do atendimento, po rém, o paciente negou 

quaisquer queixas emocionais para a psicóloga. Como sinais e sintomas são fatores 

importantes para avaliação do problema, em uma avaliação psicológica, é importante a 

psicóloga observar 

A) os sinais do paciente, que são os comportamentos observáveis, pois ele pode estar 
negando a realidade, em um processo de transferência.  

B) os sintomas do paciente, que são os comportamentos observáveis, pois ele pode estar 
negando a realidade, em um processo de resistência.  

C) os sinais do paciente, que são os comportamentos observáveis, pois ele pode estar 
negando a realidade, em um processo de resistência.  

D) os sintomas do paciente, que são os comportamentos observáveis, pois ele pode estar 
negando a realidade, em um processo de transferência.  

 

48. A entrevista clínica é uma técnica de destaque em um processo de avaliação psicológica e 

pode ser classificada quanto ao aspecto formal e quanto aos objetivos. A esse respeito, 

considere as afirmativas abaixo.  
 

I 
Dados da história do desenvolvimento na infância são fundamentais para a entrevista 
sistêmica. 

II 
As entrevistas estruturadas, ao privilegiarem a objetividade, são de grande utilidade 
clínica. 

III A entrevista é a técnica capaz de dar validade clínica aos instrumentos padronizados.  

IV Vários tipos de entrevista podem fazer parte de um processo de avaliação psicológica.  

Em relação ao exposto, estão corretas as afirmativas  

A) I e II. 

B) III e IV. 

C) I e III. 

D) II e IV. 
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49. O psicodiagnóstico é um processo científico que parte de perguntas específicas e envolve 

determinados passos. Nesse processo,  

A) o objetivo do exame e as questões iniciais são definidos no primeiro contato com o 
paciente, mesmo que haja uma solicitação prévia a este contato. 

B) indica-se a escolha de apenas um teste quando este é necessário, pois  o emprego de 
vários testes diminui as chances de confirmação das hipóteses iniciais.  

C) os laudos e pareceres são ferramentas utilizadas para a comunicação dos resultados, os 
quais compartilham as mesmas características quanto à forma e ao conteúdo.  

D) pode ter um ou vários objetivos, entre eles, a classificação nosológica, a prevenção, o 
prognóstico e a perícia forense. 

 

50. Uma das tendências em atenção primária à saúde é a atuação em clínica ampliada. A clínica 

ampliada, tanto no diagnóstico quanto na terapêutica, exige  

A) o envolvimento de todos os profissionais que compõem a equipe de saúde e a 
consideração dos aspectos orgânicos, subjetivos e sociais do processo saúde-doença. 

B) o planejamento sistemático e o padronizado das ações de saúde em todas as equipes que 
atuam segundo esse modelo assistencial.  

C) a participação de toda a comunidade das unidades de referência em s aúde nas ações de 
recuperação e manutenção da qualidade de vida da população.  

D) o atendimento domiciliar a todos os usuários das unidades de referência em saúde de um 
determinado território pela equipe responsável pela unidade.  

 

51. Dona Marina mora com sua filha, Vilma, de 22 anos, em um pequeno apartamento num bairro 

da periferia de uma cidade de médio porte. Ela está preocupada com sua filha, que não quer 

mais sair de casa para ir ao médico no ambulatório de psiquiatria. A filha junta lixo em casa, 

às vezes não fala coisa com coisa e, quando a mãe tenta ajudar, ela fica agressiva. A única 

pessoa que Vilma recebe em casa é a irmã, que mora perto, mas trabalha o dia todo. A 

agente comunitária tentou fazer uma visita e, como sempre, dona Marina a recebeu na  porta. 

A equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF) nunca fez nada e acabou esquecendo 

essa família. Quando Carla, psicóloga do CAPS, iniciou a prática de matriciamento, a 

enfermeira comentou o caso e foram discutir em equipe. Com o matriciamento, a e quipe do 

ESF foi tecendo a rede, criando possibilidades e trazendo qualidade de vida para essas 

pessoas.  

Levando em consideração o Apoio Matricial, como organizador, potencializador  e facilitador 

da rede assistencial, e a atuação da Psicóloga dentro de sua especialidade, analise as 

afirmativas abaixo. 
 

I 
Na verticalização decorrente do processo de matriciamento, o sistema de saúde se 
reestrutura em dois tipos de equipes: equipe de referência representada pela ESF e 
equipe de apoio matricial, nesse caso, a equipe de saúde mental.  

II 
Matriciamento ou apoio matricial é um novo modo de produzir saúde em que duas ou 
mais equipes, num processo de construção compartilhada, criam uma propo sta de 
intervenção pedagógico-terapêutica. 

III 
São ações de matriciamento: encaminhamento ao especialista; atendimento individual 
pelo profissional de saúde mental e intervenção psicossocial coletiva, realizado 
apenas pelo profissional de saúde mental.  

IV 
De acordo com o modelo do Apoio Matricial, Carla não deve, em princípio, realizar 
psicoterapia com Vilma. A Atenção Primária não é local para psicoterapia.  

Estão corretas  

A) II e IV.    C) I e IV. 

B) I e III.    D) II e III. 
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52. A saúde é considerada um fenômeno social, produto de interações humanas. A família torna -
se um dos espaços mais tradicionais de mobilização de apoio social para a promoção da 
saúde, visto que envolve relações e elos entre indivíduos. Diante disso,  

A) a natureza do apoio recebido pode ser classificado, de acordo com o grau de sua 
importância para a saúde mental do sujeito: apoio emocional, de informação ou material 
(instrumental). 

B) o apoio emocional refere-se àquele mantido em decorrência da posição e dos papéis na 
sociedade e incluem profissionais da saúde e professores, entre outros trabalhadores.  

C) o apoio social é definido como qualquer informação (falada ou não) e/ou auxílio material 
que grupos e/ou pessoas que se conhecem proporcionam, os quais r esultam em efeitos 
emocionais e/ou comportamentos positivos.  

D) o apoio de informação vincula-se a bens e serviços que ajudam a resolver problemas e o 
apoio material ao fornecimento de informações, ao aconselhamento e à oferta de 
orientações. 

 

53. De acordo com o Ministério da Saúde, os profissionais de saúde mental que atuam no NASF 
devem, em suas ações, realizar atividades clínicas pertinentes a sua responsabilidade 
profissional e priorizar abordagens coletivas bem como 

A) apoiar a ESF na abordagem dos casos com demandas em saúde mental e ampliar o 
vínculo com as famílias, assumindo-as como parceiras no cuidado. 

B) incentivar práticas de “medicalização” de situações comuns à vida cotidiana e ampliar o 
vínculo com as famílias, assumindo-as como parceiras no cuidado. 

C) evitar práticas de “medicalização” de situações comuns à vida cotidiana e promover ações 
que visem à cultura de atenção antimanicomial, diminuindo o estigma e a exclusão em 
relação à loucura. 

D) negociar com a ESF os casos que não necessitem de uma intervenção conjunta.  
 

54. O psicólogo, inserido nas equipes multiprofissionais nos diversos níveis de atenção à saúde, 
tem utilizado o trabalho em grupo como recurso fundamental nas práticas de saúde. Muitas 
são as vantagens da realização de intervenções nesses grupos, mesmo que de caráter 
aberto. Sobre essas vantagens, considere as afirmações abaixo.  

 

I 
A utilização de intervenções grupais apresenta como principal vantagem a maior 
otimização do trabalho de cada um dos profissionais da equipe multiprofissional, tendo 
em vista o aumento das consultas individuais.  

II 
As intervenções grupais são vantajosas por abordarem questões subjetivas de cada 
um dos membros que uma terapia individual não conseguiria alcançar, especialmente 
componentes inconscientes. 

III 

Os grupos proporcionam a participação ativa do usuário no processo educativo, 
promovem envolvimento de todo o grupo nas questões trazidas e na busca de 
soluções, além de promover a discussão e aprendizagem pela equipe multiprofissional 
sobre fenômenos grupais. 

IV 
Os grupos são espaços importantes de apoio social, em que a troca de informações, a 
participação e a discussão das dificuldades de todos e de cada um levam a uma 
aprendizagem interpessoal em um ambiente coeso. 

Dentre as afirmativas, estão corretas 

A) I e IV.   

B) II e III.   

C) III e IV.   

D) I e II. 
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55. Pichon-Riviere, criou a técnica de grupos operativos e definiu esse tipo de grupo como "um 

conjunto de pessoas com um objetivo comum”. Sua teoria até hoje é amplamente utilizada 

para discussão do trabalho em equipe, principalmente em saúde. A teoria e a técnica de 

grupos operativos 

A) têm objetivos, problemas, recursos e conflitos que devem ser estudados e considerados 
pelo próprio grupo à medida que vão aparecendo. Serão examinados em relação à tarefa e 
em função dos objetivos propostos.  

B) desenvolveram-se junto aos trabalhadores rurais. A teoria denominou-se de experiência de 
Rosário, em que se postulava que o coordenador deveria se utilizar de técnicas 
autocráticas para melhor funcionamento do grupo.  

C) constituem-se como um grupo terapêutico por definição, por trabalhar as queixas comuns 
dos seus membros. O papel claro do coordenador é em intervir para que as relações sejam 
estabelecidas de forma espontânea, evitando conflitos no grupo.  

D) objetivam trabalhar com as dificuldades de comunicação da equipe multiprofissional. 
Essas dificuldades geram ansiedades em seus membros e são, na maiori a das vezes, a 
origem dos conflitos da equipe. 

 

 
 


