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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 55 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 O candidato 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 Respostas. Retirando-se antes de decorridas três horas do início da 

prova, deverá devolver também este Caderno.  

12 O candidato 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. O movimento que impulsionou a reforma sanitária brasileira colocou como projeto a 

construção contra-hegemônica de um novo patamar civilizatório, implicando uma profunda 

mudança cultural, política e institucional capaz de viabilizar a saúde como um bem público.  

Um dos princípios orientadores da reforma sanitária brasileira é o  

A) princípio sanitário que entende a proteção à saúde de uma forma integral, desde a sua 
promoção, passando pela ação curativa até a reabilitação. 

B) princípio ético-normativo que insere a saúde como responsabilidade dos indivíduos, 
garantindo alinhamento ao mundo liberal moderno que garante a integralidade da atenção 
à saúde. 

C) princípio científico da multicausalidade como modelo expl icativo para a complexidade das 
doenças da população brasileira.  

D) princípio do alinhamento aos pressupostos do modelo médico-assistencial privatista para 
garantia integral do acesso aos serviços de saúde por todas as classes da população. 

 

02. No início do século passado, a sociedade brasileira esteve dominada por uma economia 
agroexportadora, assentada na monocultura cafeeira.  Essa monocultura exigia do sistema de 
saúde, sobretudo, uma política de saneamento destinada aos espaços de circulação das 
mercadorias exportáveis e à erradicação ou ao controle das doenças que poderiam prejudicar 
a exportação.  

Esse modelo assistencial que orientou as políticas de saúde na época ficou conhecido como  

A) unicausalidade.    C) sanitarismo campanhista. 

B) médico-assistencial privatista.   D) previdenciário. 

 

03. As Redes de Atenção à Saúde (RAS) são organizações poliárquicas de conjuntos de serviços 
de saúde vinculados entre si por uma missão única, por objetivos comuns e por açã o 
cooperativa e interdependente. Essas redes permitem ofertar atenção contínua e integral a 
determinada população, coordenada pela atenção primária à saúde , prestada no tempo certo, 
no lugar certo, por custo certo, com a qualidade certa e de forma humanizada .   

Os três elementos que constituem as Redes de Atenção à Saúde são : 

A) profissionais de saúde, normativas e legislações nacionais.  

B) regulação, autorização e acesso. 

C) hierarquização, regionalização e participação popular.  

D) população, estrutura operacional e modelo de atenção à saúde.  

 

04. A concepção de Educação Permanente em Saúde (EPS), a partir da década de 1980, passou 
a ser vista como estratégica para a recomposição das práticas e das políticas de formação, 
atenção e gestão em consonância com princípios do SUS. A referência norteadora dessa 
estratégia foi denominada de “Quadrilátero da Educação Permanente em Saúde ", sendo 
composta por ensino, gestão, atenção e controle social.  

O eixo estruturante da EPS é  

A) a participação popular, movimento organizado capaz de ordenar e reorientar as práticas e 
a formação em saúde. 

B) o acesso aos serviços de saúde, como um dos componentes fundamentais do princípio da 
universalidade do SUS. 

C) a categoria trabalho, na qual estão previstas as práticas realizadas individual e 
coletivamente, pressupondo a participação ativa dos trabalhadores em seu próprio 
processo de aprendizagem. 

D) a necessidade de saúde, que tem uma determinação social e histórica do modelo médico-
assistencial privatista, formando a base de constituição do SUS.  
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05. O envelhecimento populacional tem estreita ligação com os processos de transição 
demográfica e de transição epidemiológica. A mudança do comportamento demográfico da 
população bem como a variação dos níveis de natalidade e de mortalidade, além dos 
movimentos migratórios, modificam a inclusão da população nos três grupos etários, 
tornando-se mais envelhecida ou mais jovem. O cenário atual observado no Brasil é de 
redução do grupo das crianças, em virtude da queda acentuada da fecundidade e do 
progressivo aumento do grupo dos idosos, com a elevação da expectativa de vida, fruto da 
melhoria das condições sociais e econômicas.  

Uma das características da transição demográfica e epidemiológica no Brasil  é 

A) o envelhecimento rápido da população, que, a partir da década de 1960, reduziu a 
demanda por serviços médicos e sociais em razão de maior autonomia dos sujeitos e  da 
melhoria das condições gerais de vida.  

B) a predominância das doenças infecciosas e parasitárias que atingem, em sua maioria, a 
população mais idosa. 

C) o início do declínio das mortes por neoplasia nos últimos anos, em razão da melhoria das 
condições de vida das pessoas. 

D) a contratransição em que há a reintrodução de algumas doenças, como dengue e cólera, 
ou o recrudescimento de outras, indicando uma natureza não unidirecional. 

 
06. A epidemiologia dedica-se, no campo da saúde coletiva, a estudar e a fornecer bases 

científicas para a produção de equidade em saúde e para a melhora da qualidade de vida, 
além de identificar situações que tragam risco ou aumentem a vulnerabilidade aos agravos à 
saúde. Não obstante, também avalia a efetividade de programas, produtos e práticas para 
promoção, proteção e recuperação da saúde, apresentando uma série de dimensões nas 
quais as questões éticas estão presentes.  

Na epidemiologia, 

A) as pesquisas estão mais sujeitas a situações nas quais o limite entre humano e inumano 
possa ser ultrapassado. 

B) as relações com a ética limitam‐se às considerações dos aspectos éticos relacionados à 
prática de pesquisa em seres humanos.  

C) os problemas relativos à ética nas pesquisas que envolvem seres humanos e o significado 
social do risco e da vulnerabilidade são importantes na produção dos conhecimentos 
epidemiológicos.  

D) os interesses coletivos, por questões éticas, sempre se sobrepõem, e não se opõem, aos 
interesses individuais no âmbito da vigilância epidemiológica, em qualquer das esferas de 
atuação do sistema de saúde. 

 
07. Em um município do interior do estado do Rio Grande do Norte , a equipe da Vigilância em 

Saúde da Secretaria Municipal de Saúde sentiu a necessidade de estruturar uma sala de 
situação epidemiológica para avaliar os impactos da pandemia de COVID-19 no perfil 
epidemiológico da cidade. Identificaram a necessidade de elaborar os coeficientes de 
morbidade, para realizar diagnóstico em saúde, e a prevalência e a incidência das doenças 
para demonstrar o seu comportamento, ou seja, se há aumento ou diminuição dos casos. 

No que diz respeito aos coeficientes de morbidade,  

A) a incidência permite a comparação, ao longo do tempo, de dados epidemiológicos de uma 
mesma cidade ou de um mesmo país e, também, de diferentes espaços, ou seja, 
diferentes cidades e países. 

B) o coeficiente de prevalência resulta da divisão do número de casos novos de uma doença 
em um intervalo de tempo, período e área determinada, pela população exposta ao risco 
de adquiri-la, multiplicada por 100.000. 

C) o coeficiente de prevalência corresponde à relação entre o número de casos novos e o 
total da população exposta, o que permite realizar estudos comparativos de diferentes 
épocas e de diferentes populações.  

D) a incidência corresponde ao número de casos novos de determinado agravo ou doença  em 
uma população de indivíduos durante determinado período de tempo . 
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08. Um grupo de indivíduos selecionados para coleta de informação sobre a exposição de 
interesse será acompanhado, ao longo do tempo, para identificar se seus integrantes 
apresentam ou não determinada doença e se a exposição prévia guarda relação com a 
ocorrência dessa doença.  

Esse desenho de estudo, que parte da causa em busca dos efeitos, é conhecido como 

A) grupo controle.   C) experimental. 

B) coorte.     D) ensaio clínico randomizado. 
 

09. A lista abaixo apresenta delineamentos de estudos epidemiológicos que pro duzem diferentes 

níveis de evidências científicas.  

A. Ensaios clínicos randomizados e controlados de pequena amostra . 
B. Estudo de série de casos e opiniões de especialistas.   
C. Revisões sistemáticas de ensaios clínicos controlados randomizados. 
D. Estudos de coorte. 
E. Estudo de caso-controle. 
F. Ensaios clínicos randomizados e controlados de grande amostra.  

A sequência decrescente dos níveis de evidência científica dos delineamentos listados é 

A) B, C, A, F, D, E.  C) A, F, B, C, E, D. 

B) C, F, A, D, E, B.   D) D, A, B, E, F, C. 
 

10. A vigilância em saúde tem como objetivo a busca de respostas mais efetivas para as 
demandas e os problemas de saúde e se propõe a trabalhar a lógica de um conjunto 
articulado e integrado de ações. Analise as afirmativas abaixo sobre a vigilância em saúde. 

 

I 
A farmacovigilância ou vigilância de reações adversas a medicamentos é um exemplo 
clássico de práticas de vigilância sanitária.  

II 
O subsistema de vigilância sanitária é de competência exclusiva da União , e suas 
ações estão concentradas na ANVISA, podendo a sua execução ser complementada 
pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, mediante convênio.  

III 
Surto e epidemia, por seu baixo potencial de ameaça à saúde da população, não são 
considerados eventos de saúde pública, quando comparados a uma pandemia.  

IV 
A operacionalização da vigilância epidemiológica compreende um ciclo de funções 
específicas e intercomplementares, desenvolvidas de modo contínuo, permitindo o 
conhecimento do comportamento da doença ou do agravo. 

 

Das afirmativas, estão corretas  

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

11. Os determinantes sociais da saúde (DSS) são as condições em que as pessoas nascem, 
crescem, trabalham, vivem e envelhecem. São o conjunto mais amplo de forças e sistemas 
que moldam as condições da vida cotidiana. Ao moldarem as condições de vida, os DSS 
certamente irão influenciar, de maneira direta ou indireta, a situação de saúde. 

Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 
O combate à iniquidade, por meio da promoção da equidade, significa a garantia do 
acesso aos atendimentos médicos, nos diferentes níveis de atenção. 

II 
As diversas definições de determinantes sociais de saúde expressam que as 
condições de vida e trabalho dos indivíduos bem como as de grupos da população 
estão relacionadas com sua situação de saúde.  

III 
O conhecimento dos determinantes de saúde, na sociedade, é obtido pela soma dos 
determinantes de saúde identificados em estudos com indivíduos.  

IV 
Apoiar a abordagem dos determinantes sociais significa compreender o valor que a 
saúde tem para a sociedade e admitir que ela depende de ações, muitas vezes, sem 
relação com o setor de saúde. 

 

Das afirmativas, estão corretas  

A) II e IV.    B) I e IV.  C) II e III.  D) I e III. 
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12. De acordo com Reeves e colaboradores (2010), para diferenciar as formas de trabalho 
interprofissional, é preciso considerar a articulação das ações, que requer o reconhecimento 
da sua interdependência e a interação dos sujeitos envolvidos, expressa pelo nível de 
compartilhamento de valores, objetivos e identidade entre os profiss ionais.  

Nesse contexto, analise as afirmativas abaixo. 
 

I 

O trabalho em equipe constitui a maior unidade de produção do cuidado em saúde e 
caracteriza-se por: intensa interdependência das ações, integração, clareza dos 
papéis (reconhecimento do papel e trabalho das demais áreas profissionais), 
compartilhamento de valores, objetivos e identidade de equipe.  

II 

Diferente do trabalho em equipe e da colaboração, nos quais há compartilhamento de 
identidade e senso de pertencimento (a uma dada equipe ou rede), o trabalho em rede 
não requer o compartilhamento de identidade ou pertencimento a uma mesma equipe 
de trabalho. 

III 

A colaboração caracteriza-se como forma mais flexível de trabalho interprofissional, 
com níveis menores de compartilhamento;  clareza de papéis ; interdependência das 
ações; e ainda com a necessidade de lidar com situações de atendimento um pouco 
menos imprevisíveis e com menor urgência e complexidade.  

IV 
No trabalho em rede, reconhece-se maior flexibilidade e menor interdependência das 
ações. O pré-requisito desse trabalho é a interação interpessoal, fragilizando -se 
quando acontece de maneira não sincrônica. 

 

Das afirmativas, estão corretas 

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

 
13. A educação interprofissional é definida como “a ocasião em que membros de duas ou mais 

profissões aprendem ‘com’, ‘sobre’ e ‘entre si’ para melhorar a colaboração e a qualidade dos 
cuidados”. 

Analise as afirmativas abaixo acerca da educação profissional.  
 

I 
A educação interprofissional reforça a distinção entre as divisões manual e intelectual 
do trabalho, como desdobramento da lógica atual de produção dos diversos serviços 
de saúde. 

II 
O horizonte da educação interprofissional é a melhoria da qualidade da atenção 
mediada pela colaboração na dinâmica  do trabalho em equipe.  

III 
O desenvolvimento de profissionais mais colaborativos requer que os pressupostos da 
educação interprofissional estejam, explicitamente, inseridos na proposta pedagógica.   

IV 
A educação interprofissional propõe a diluição  das identidades profissionais por meio 
de um nível excelente de colaboração.  

 

Das afirmativas, estão corretas 

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

 
14. As competências colaborativas representam conhecimentos, habilidade s, atitudes e valores 

que qualificam profissionais ou estudantes para o efetivo trabalho em equipe. São essas 
competências que melhoram as relações interpessoais e interprofissionais para o exercício do 
trabalho em saúde, resgatando o seu caráter eminentemente coletivo. 

Exemplos de competências colaborativas são: 

A) clareza dos papeis profissionais, liderança colaborativa, atenção centrada no 
usuário/paciente, funcionamento da equipe. 

B) comunicação interprofissional, territorialização, clareza dos papeis profissionais, tomada 
de decisões compartilhadas. 

C) humanização do cuidado, acolhimento, necessidades de saúde, atenção centrada no 
usuário. 

D) funcionamento da equipe, resolução de conflitos interprofissionais, necessidades de 
saúde, acesso e acolhimento. 
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15. O trabalho em equipe e a prática colaborativa interprofissional contribuem para melhorar o 

acesso e a qualidade da atenção à saúde.  

Um dos benefícios do trabalho em equipe e da prática colaborativa  é 

A) assegurar a maior qualificação das categorias profissionais, com foco nas expertises de 
cada profissão para o atendimento das necessidades de saúde.  

B) contribuir para o enfrentamento da crescente complexidade, não só das necessidades de 
saúde como também da organização dos serviços e dos sistemas de atenção à saúde em 
rede. 

C) evidenciar os elementos de fortalecimento da identidade profissional, como as 
características que tornam a profissão única em relação às demais profissões.  

D) fortalecer a aquisição de conhecimentos e habilidades de um indivíduo no processo de 

enculturação de normas, valores, papéis e atitudes para construir a identidade profissional.  
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Conhecimentos Específicos             16 a 55 
 

 

16. Cláudia, preceptora dos residentes psicólogos de um hospital, observou que um deles trazia, 
em seu jaleco, sua identificação da seguinte forma: “Dr. Marco Antônio, psicólogo”. Observou 
também que, em seu carimbo, constava a mesma identificação. Questionou ao residente se 
ele havia concluído o doutorado, e ele afirmou que não. A preceptora prontamente indicou 
que ele retirasse o título de doutor da sua identificação, visto que essa conduta era vedada 
pelo Código de Ética Profissional. Do referido código de ética, a preceptora se refere ao  

A) artigo 20, item b, no qual se afirma que o psicólogo, ao promover seus serviços, individual 
ou coletivamente, fará referência apenas a títulos profissionais que possua.  

B) artigo 10, no qual se afirma que o psicólogo deve firmar, com seus pacientes, uma relação 
pautada na honestidade, única forma possível de se estabelecer o setting terapêutico. 

C) artigo 14, no qual se afirma que, ao psicólogo, é vedado utilizar informações sobre títulos 
e cursos que possua, de forma a evitar a criação de uma barreira entre ele e paciente.  

D) artigo 16, no qual se afirma que, ao psicólogo, é vedado compactuar com estruturas de 
poder e hierarquias, provocadas pela ampla divulgação de elevados níveis de instrução.  

 

17. A equipe de residentes multiprofissionais de um hospital trabalhou, arduamente, para 
implantar, como documento institucional, o prontuário multiprofissional. O referido documento, 
o qual faz parte do prontuário do (a) paciente, é uma folha que vem logo apó s a evolução 
médica, em lugar de destaque, já que o desejo dos residentes era tornar visível a atuação da 
equipe multiprofissional. Os residentes da Psicologia pediram um lugar especial nesse 
prontuário, pois gostariam de ter espaço suficiente para transcrever todo o atendimento.  

Considerando o disposto no Código de Ética Profissional do Psicólogo, em seu artigo 6 º, 
sobre a atuação do psicólogo com profissionais não psicólogos, e , em seu artigo 12, sobre a 
atuação do psicólogo em equipes multiprofissionais , no que se refere à transcrição completa 
do atendimento para o prontuário multiprofissional, a ação dos residentes psicólogos está  

A) correta, pois o psicólogo deverá divulgar as técnicas e os procedimentos científicos 
utilizados no seu fazer profissional, com vistas a valorizar e qualificar a atuação da sua 
categoria, especialmente no ambiente hospitalar, em que há hegemonia do profissional 
médico e desvalorização das demais categorias.  

B) correta, pois, dentro do hospital, o psicólogo é geralmente visto como o profissional que 
não trabalha, apenas conversa com os pacientes, sendo necessário revelar para a equipe 
o conteúdo dos atendimentos bem como as técnicas utilizadas, valorizando a atuação 
dessa categoria profissional.  

C) errada, pois, nessa situação, o psicólogo compartilhará somente informações relevantes 
para qualificar o serviço prestado e, nos documentos que embasam as atividades em 
equipe multiprofissional, registrará apenas as informações necessárias para o 
cumprimento dos objetivos do trabalho. 

D) errada, pois, na relação com uma equipe multiprofissional, o psicólogo não deverá buscar 
lugar de destaque, devendo atuar em parceria com os profissionais não psicólogos, para o 
crescimento conjunto de todas as profissões comumente desvalor izadas no ambiente 
hospitalar. 

 

18. Uma gestante de 35 anos dá entrada no pronto-socorro da maternidade com taquicardia, 
respiração curta e enjoo. Depois dos exames iniciais, a obstetra de plantão afirma que a 
paciente está com uma crise de ansiedade. Nesse momento, o serviço de psicologia é 
acionado para atender a paciente. Diante dessa situação, o psicólogo que atua na 
maternidade intervém por meio da psicoterapia de apoio porque esta  

A) é uma intervenção que focaliza o insight e a resolução dos conflitos internos, considerando 
o bom funcionamento do ego da paciente.  

B) é uma psicoterapia de orientação analítica, já que o ego da paciente está bem organizado, 
e o seu problema não é agudo. 

C) é uma psicoterapia voltada para o insight, já que a paciente precisa entender o que está 
acontecendo consigo e quais os seus conflitos edípicos nesse momento de gestação.  

D) é uma intervenção para um momento de crise quando a pessoa está com dificuldade em 
acionar seus próprios recursos. 



UFRN  Residência Multiprofissional em Saúde  2021    Psicologia  Existe um coração na pedra que soluça...         7 

19. Uma mulher de 36 anos procura o psicólogo no serviço de saúde do seu bairro. Antes de 

chegar a esse profissional, passa por uma consulta médica na qual afirma que não aguenta 

mais tanto nervosismo, tontura e outras queixas semelhantes. O médico prescreve um 

ansiolítico e a encaminha para o psicólogo que faz plantão psicológico no serviço. Esse 

plantão psicológico 

A) é um espaço para um cuidado emergencial que buscará encontrar, junto com o paciente, 

possibilidades de alívio para aquela situação específica.  

B) é uma modalidade de atendimento desenvolvida por psicólogos da terapia cognitivo-

comportamental que buscará encontrar soluções para os problemas da paciente. 

C) é a modalidade de intervenção mais adequada para aqueles pacientes que não 

conseguem se engajar em uma psicoterapia.  

D) é realizado em tantas sessões que forem necessárias, sempre com o objetivo de encontrar 

insights. 
 

20. Em uma psicoterapia de orientação analítica, o psicólogo tem, como base, conceitos 

importantes desenvolvidos por Sigmund Freud e outros psicanalistas. Um  desses conceitos é 

o de mecanismos de defesa. Esses mecanismos 

A) são formas de pulsão de morte que precisam ser mobilizadas na terapia.  

B) contribuem para o desenvolvimento do conflito primário do aparelho psíquico.  

C) mantêm o aparelho psíquico sem prejuízos, porque ajudam na adaptação.  

D) têm como principal função manter a homeostase do aparelho psíquico.  
 

21. Uma paciente do hospital tem seu quadro agravado , referindo aumento das dores e sintomas 

de pânico, quando recebe a visita de um parente. O psicólogo que a acompanha trabalha 

dentro da perspectiva da terapia cognitivo-comportamental (TCC). Assim, o profissional 

coerente com as diretrizes de sua abordagem teórica (TCC), diante da paciente, deve  

A) procurar trabalhar com a modificação do comportamento da paciente por meio de técnicas 

de meditação. 

B) estabelecer uma relação transferencial com a paciente para identificar seus desejos 

inconscientes. 

C) solicitar que a paciente escreva um diário, focalizando sempre no aqui -agora, e elaborar 

respostas para os seus problemas. 

D) identificar os pensamentos automáticos funcionais e disfuncionais para tentar modificar 

esses últimos. 
 

22. A Gestalt-terapia é uma proposta terapêutica desenvolvida por Fritz Per ls. Nela, os principais 

conceitos são 

A) contato, inconsciente, aqui-agora. 

B) contato, aqui-agora, awareness. 

C) awareness, pensamentos disfuncionais, superego.  

D) aqui-agora, figura-fundo, relações objetais. 
 

23. Na perspectiva da terapia cognitivo-comportamental (TCC), é possível utilizar várias técnicas, 

tanto em grupo como em psicoterapia individual, com o objetivo de resolver problemas, 

aprender habilidades e reduzir o estresse. São técnicas utilizadas na TCC:  

A) cadeira vazia, tempestade de ideias, relação transferencial. 

B) questionamento socrático, cadeira vazia, identificação de pensamentos e sentimentos.  

C) tempestade de ideias, questionamento socrático e realização de diários.  

D) realização de diários, tempestade de ideias, personificação.  
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24. O setting analítico, em uma psicoterapia de base psicanalítica, promove a repetição de 
elementos contidos na história do paciente e a concentração de conflitos através da relação 
transferencial que se estabelece entre paciente e analista. Já a  contratransferência se refere  

A) à projeção das neuroses do paciente em relação ao terapeuta que integra a conduta 
analítica. 

B) à oposição às reações transferenciais regressivas e à resistência que surgem no processo 
terapêutico. 

C) aos sentimentos e pensamentos suscitados no terapeuta a partir do que ele escuta do 
paciente. 

D) aos pensamentos e sentimentos contrários à evolução psíquica do paciente que, 
normalmente, aparecem na relação terapêutica.  

 

25. Carl Rogers, psicólogo americano que desenvolveu a abordagem cent rada na pessoa (ACP), 
enfatizou o conceito de tendência atualizante como fundamental para o processo de 
crescimento do cliente. Um psicólogo contemporâneo que trabalha com a ACP precisa 
considerar esse conceito em sua atuação na clínica psicológica. Sendo assim, o psicólogo 
concebe o cliente como capaz de  

A) elaborar insights a partir da aceitação incondicional por parte do terapeuta.  

B) reorganizar-se e reestruturar-se a partir de certas condições facilitadoras.  

C) desenvolver todo o seu potencial criativo por meio da relação transferencial estabelecida.  

D) confiar cegamente no terapeuta e de crescer a partir do aconselhamento psicológico 
realizado. 

 

26. Durante a realização de um grupo de gestantes, o residente de psicologia que conduzia o 
grupo ouve uma das gestantes dizer: “Eu desejei muito essa gravidez, sonhava em ser mãe 
desde novinha, mas, agora que eu estou grávida, sinto muito medo. Medo de alguma 
anormalidade com o meu filho, medo do parto, medo de não ser uma boa mãe”. O conteúdo 
da fala dessa gestante revela 

A) a dualidade gestacional, patológica, específica da gravidez.  

B) a ambivalência afetiva, não patológica, comum na gravidez e em todo relacionamento 
afetivo significativo. 

C) a ambivalência afetiva, patológica, necessitando intervenção medicamentosa e 
acompanhamento psicológico. 

D) a dualidade gestacional, não patológica, específica da gravidez.  
 

27. No Brasil, desde 2000, o Método Canguru passou a ser adotado como política pública para 
humanização da assistência ao recém-nascido de baixo peso. Ele apoia o cuidado neonatal 
para todas aquelas crianças que, ao nascer, necessitam de intervenções próprias de uma 
internação hospitalar. É um método que exige uma atuação multiprofissional, e o psicólogo 
está inserido nela. Uma das contribuições da Psicologia é favorecer a formação de laços 
afetivos no nascimento pré-termo. Na primeira etapa do método canguru, o psicólogo pode 
atuar para o fortalecimento do vínculo, quando 

A) orienta os pais, já em domicílio, para todas as est ratégias fortalecedoras do vínculo do 
bebê com a família, estimulando, especialmente, os pais, os irmãos e os avós a realizarem 
a posição canguru. 

B) realiza visita domiciliar para acompanhamento da díade e estimula os pais a colocarem o 
bebê na posição canguru também em casa, estratégia principal para fortalecimento do 
vínculo. 

C) atua na crise familiar, especialmente entre o casal, que se instala com o nascimento do 
bebê pré-termo e é caracterizada pela culpa à mãe pelo parto prematuro, o que interfere 
nos cuidados que ela irá ofertar em casa.  

D) acompanha os pais na visita à UTI neonatal, estimula-os ao contato físico de diversas 
formas com o bebê, ajudando, assim, a desenvolver a competência parental, que é afetada 
em função dos cuidados de alta tecnolog ia ofertados ao bebê pela equipe. 
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28. As hospitalizações são eventos estressantes para as crianças de todas as idades.  Ao mesmo 

tempo, permitem ao psicólogo observar o efeito das separações da criança de seus 

progenitores. Para a criança, o recurso interpessoal mais importante para enfrentamento da 

hospitalização é o apego seguro aos seus cuidadores. No apego seguro (Bolwby, 1990), o 

cuidador funciona como base segura para que a criança explore o ambiente e sinta -se 

protegida. O psicólogo que atua na pediatria pode observar o apego seguro em situações de 

hospitalização quando os pais se ausentam e, no seu retorno, a criança  

A) evita unir-se à mãe, quase nunca chora, sendo indiferente e não procurando a mãe . 

B) pode ser confortada facilmente, buscando contato com a mãe após essa breve separação. 

C) demonstra uma oscilação entre a busca por contato com a mãe e a resistência ao contato 

com ela, além de se mostrar mais agressiva ou passiva que as demais crianças.  

D) demonstra indiferença, revelando sua maturidade e segurança por não necessitar dos pais 

em certos momentos. 

 

29. Durante a primeira infância, é comum observar que os adultos se comunicam com os bebês 

de uma maneira particular, chamada Fala Dirigida à Criança (FDC), que, comprovadamente, 

estimula o desenvolvimento da linguagem. Essa fala caracteriza-se por 

A) cantos, expressões faciais, repetição do que a criança pronuncia, fazendo um eco da sua fala. 

B) frases prolongadas, com balbucio (uso apenas de vogais), em voz alta, e muitas expressões  

faciais. 

C) expressões faciais, repetições, uso apenas das sílabas que a criança já pronuncia, voz  

melosa. 

D) frases curtas, com fala lenta, em tom agudo, sons de vogais exagerados e muita repetição.   

 

30. Ficar doente é assustador em qualquer idade. Crianças pequenas geralmente não 

compreendem o que está acontecendo, e a experiência de adoecimento pode ser 

particularmente aflitiva e perturbadora. Sob uma perspectiva piagetiana, a compreensão das 

crianças sobre a saúde e a doença está atrelada ao desenvolvimento cognitivo. Assim, 

quando uma criança na fase operacional concreta adoece, ela possui  

A) uma compreensão limitada da situação, pois o que ela conhece do mundo é aquilo que 

seus pais lhe apresentam, e, sendo sua família muito religiosa, pode levá -la ao 

entendimento de que seu adoecimento tem conteúdo religioso, como, por exemplo, 

punição divina. 

B) uma compreensão ainda limitada da situação, pois é ainda bastante egocêntrica e tende a 

acreditar que a doença foi causada por um mau comportamento seu, que,  mesmo não 

observado pelos pais, recebeu como punição o adoecimento.  

C) uma compreensão mais ampla da situação, pois, nessa etapa, é capaz de considerar 

múltiplos aspectos de uma circunstância e já desenvolveu a ideia de causalidade, o que a 

faz compreender que algum fator externo a ela, como, por exemplo, o contato com os 

germes, pode ter causado a doença.  

D) uma compreensão mais ampla da situação, já que, nessa etapa, é capaz de julgar o 

mundo levando em conta o ponto de vista de várias pessoas e também a  intencionalidade 

nos atos, compreendendo que ela mesma pode ter causado a doença, mas sem intenção.  
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31. Sabe-se que os idosos são um grupo em vulnerabilidade devido ao próprio ciclo de vida e ao 

aumento das relações de dependência, promovendo oportunidades maiores de vivenciarem 

práticas de violência. Um dos fatores de risco para a violência estrutural contra idosos é o 

chamado preconceito de idade ou discriminação etária. Em sendo assim, preconceito de 

idade 

A) é o preconceito ou a discriminação contra uma pessoa (geralmente mais velha) com 

base nas atividades sociais que desempenha, como, por exemplo, trabalho 

remunerado. As pessoas que cometem o ato discriminatório têm, em regra, baixo nível 

de instrução. 

B) é o preconceito ou a discriminação contra uma pessoa (geralmente mais velha) com base 

na idade e se relaciona a estereótipos sobre o envelhecimento, perpetuando conceitos 

errôneos sobre as características físicas, cognitivas e da personalidade de pessoas mais 

velhas e afetando o modo como elas são tratadas.  

C) são os estereótipos em relação à pessoa idosa, direcionados especificamente àqueles que 

estão fora do mercado de trabalho, por ocasião da aposentadoria. São os julgamentos 

discriminadores que avaliam negativamente o desempenho cognitivo do idoso e sua 

aptidão para o trabalho. 

D) são os estereótipos em relação à pessoa idosa com incapacidade para realização de 

atividades de vida diária. Os atos discriminatórios dirigem -se especificamente aos idosos 

dependentes de cuidados e são, em regra, praticados por familiares e profissionais  de 

saúde de instituições de longa permanência.  
 

32. Elizabeth Kübler-Ross foi a pioneira em descrever as atitudes e reações emocionais 

suscitadas pela aproximação da morte em pacientes terminais, deixando valiosas 

contribuições para a Psicologia na compreensão do processo de morte e morrer. Seus 

trabalhos descrevem a identificação dos cinco estágios que um paciente pode vivenciar 

durante sua terminalidade.  Esses estágios são denominados de  

A) negação, barganha, depressão, aceitação e despedida. Não seguem uma ordem, e, para 

viver todos os estágios, o paciente precisa ter algum grau de religiosidade.  

B) negação, raiva, culpa, depressão e despedida. Ocorrem exatamente nessa sequência, e o 

paciente que pula um desses estágios não consegue vivenciar, de forma  completa, seu 

processo de luto e despedida. 

C) negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Não seguem, necessariamente, uma 

ordem, e o paciente pode vivenciar mais de uma dessas fases, concomitantemente, ou até 

mesmo não vivenciar algumas delas. 

D) negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. Ocorrem, necessariamente, nessa 

ordem, e observa-se que pular um dos estágios não permite a conclusão do processo de 

luto. 
 

33. A depressão citada por Kübler-Ross como um dos estágios de enfrentamento da 

terminalidade é diferente do Estado Depressivo Maior (EDM), na forma como é definido pelo 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais  (DSM-IV-TR). O próprio manual 

preocupa-se com essa questão e estabelece as diferenças entre o processo de luto  e o 

Estado Depressivo Maior. Sobre essas diferenças, no luto,  

A) a autoestima da pessoa enlutada é questionada, além de não elencar razões para 

continuar a viver após a perda; no EDM, a autoestima é preservada e não há sentimento 

de desvalia. 

B) há a presença de humor deprimido e a incapacidade de antecipar visões positivas do 

futuro; no EDM, o humor deprimido é um traço de personalidade, que acompanha o sujeito 

por toda sua vida. 

C) o humor deprimido é persistente, não melhora com o passar dos dias e das  semanas; no 

EDM, existem episódios depressivos que podem melhorar e retornar ao longo de toda a 

vida do sujeito. 

D) há preservação da autoestima da pessoa enlutada, podendo ocorrer autodepreciação, mas 

em relação a falhas com o falecido; no EDM, há o sent imento de desvalia e aversão a si 

mesmo. 
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34. A família é caracterizada como modelo natural, a qual visa assegurar a sobrevivência 
biológica da espécie juntamente com o desenvolvimento psíquico dos descendentes, a 
aprendizagem e a interação social. Conforme modelo sócio-histórico, as funções da família 
ficam restritas à reprodução sexual e à socialização, permitindo a reprodução, incluindo 
também funções econômicas. As funções familiares são pautadas em  

A) complexidade, intersubjetividade e instabilidade.  

B) mecanismos biológicos, psicológicos e sociais.  

C) mecanismos de exceção, mediação e filiação.  

D) alianças, reenquadramentos e díades.  
 

35. A importância do conhecimento da psicologia grupal decorre do fato de que o indivíduo passa 
a maior parte do tempo de sua vida convivendo e interagindo em diferentes grupos. Existem 
grupos de todos os tipos, portanto uma primeira distinção necessária é entre agrupamento e 
grupo propriamente dito. Para um grupo, seja de natureza operativa ou terapêutica, ser 
considerado um grupo propriamente dito, uma das condições básicas é  

A) coexistirem duas forças contraditórias permanentes em jogo: uma tende à coesão, e a 
outra, à sua desintegração. 

B) não existir uma distribuição hierárquica de posições e de papéis.  

C) ser o somatório de indivíduos com objetivos comuns. 

D) não ser necessária a interação afetiva entre os seus membros, considerando a 
singularidade dos indivíduos. 

 

36. A psicologia hospitalar constitui um campo de atuação voltado às instituições de saúde nos 
níveis secundário e terciário. O profissional dessa área deve intervir com vistas à promoção e 
à recuperação da saúde física e mental e, para isso, deve avaliar e acompanhar as pessoas 
em contexto de adoecimento. Sobre o diagnóstico em psicologia hospitalar, analise as 
afirmativas abaixo. 

I 
Esse diagnóstico assemelha-se ao psicodiagnóstico, na medida em que testes 
psicológicos são utilizados para avaliar o paciente hospitalizado. 

II 
Durante a entrevista, o psicólogo deve abordar o tema que parece mais acessível, 
sem obrigatoriamente ser o adoecimento.  

III 
Esse diagnóstico é expresso de modo abrangente, abordando processos que 
influenciam e são influenciados pela doença. 

IV 
Um dos objetivos desse diagnóstico é encaminhar o paciente à psicoterapia após sua 
saída do hospital. 

 

Das afirmativas, estão corretas  

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

37. O psicólogo hospitalar foi solicitado a avaliar e acompanhar o seguinte caso: “Paciente 
jovem, internada para tratar condição neurológica grave, vem apresentando resistência à 
realização de exames. Acredita que seu quadro de saúde seja simples, sem necessidade de 
investigação detalhada e que pode seguir tomando os remédios em casa. Diferentes 
profissionais da equipe já conversaram sobre seu diagnóstico e a necessidade de 
permanência no hospital.” .  

Percebendo se tratar de um processo de negação do adoecimento, o psicólogo, durante o 
atendimento inicial, deve 

A) evitar confrontá-la com a realidade, já que foi o modo que a paciente encontrou para lidar 
com seus medos. 

B) explicar detalhadamente o diagnóstico, o prognóstico e o tratamento, para que a paciente 
fique esclarecida da condição. 

C) incentivar a saída da paciente do hospital, a fim de estimular a esperança de que seu 
adoecimento é leve. 

D) proceder à interrupção do acompanhamento, tendo em vista que falta à paciente 
condições psicológicas para se submeter ao atendimento.  
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Para responder às questões 38 e 39, considere o excerto abaixo.  

O Transtorno de Sintomas Somáticos caracteriza-se pela presença de um ou mais 

sintomas somáticos que provocam sofrimento às pessoas acometidas. Tais indivíduos 

tendem a preocupar-se, de modo excessivo, com sua saúde e, com frequência, buscam 

serviços médicos. Os pacientes somáticos raramente procuram serviços de saúde mental 

espontaneamente, dada a dificuldade em reconhecer qualquer nexo entre seus sintomas 

físicos e sua vida emocional.  

38. Esse transtorno 

A) tem como principal critério para realização do diagnóstico a ausência de explicação 

médica para os sintomas somáticos.  

B) inclui o Transtorno Conversivo, também descrito como psicogênico, caracterizado pela 

presença de sintomas neurológicos incompatíveis com achados clínicos.  

C) inclui o Transtorno Factício, também descrito como simulação, caracterizado pelo relato 

intencional de sintomas para ganho pessoal.  

D) requer que o paciente diagnosticado seja submetido a várias intervenções médicas, tendo 

em vista que essa estratégia minimiza os sintomas do transtorno. 
 

39. No momento em que o paciente for iniciar acompanhamento psicológico, é importante que o 

psicólogo 

A) desencoraje a participação em grupos terapêuticos voltados ao transtorno, pelo risco de 

sugestionabilidade. 

B) assuma uma postura menos diretiva, permitindo o silêncio, como forma de evitar maior 

resistência por parte do paciente.  

C) faça um resgate cronológico da história da pessoa, integrando datas, acontecimentos e 

início dos sintomas. 

D) oriente os familiares a negar as percepções que o paciente traz a respeito dos seus 

sintomas somáticos, a fim de não reforçá-los na queixa. 
 

40. O trabalho de consultoria feito pelo profissional de saúde mental, definido como interconsulta , 

ocorre quando o referido profissional é chamado para atender pacientes internados sob os 

cuidados de equipes de saúde em hospital geral. Existem particularidades no processo de 

consultoria que devem ser levadas em consideração pelo psicólogo ou psiquiatr a responsável 

pelo atendimento. A esse respeito, analise as afirmativas abaixo. 

I 

O motivo da solicitação deve ser omitido do paciente, a fim de não expor a impressão 

que a equipe tem sobre seu estado emocional, o que pode prejudicar a relação 

médico-paciente. 

II 

Diante da negativa do paciente em se submeter ao atendimento, cabe ao profissional 

de saúde mental persistir para que ele ocorra, pois existem demandas a serem 

trabalhadas na hospitalização. 

III 

Diversas são as razões que motivam a solicitação de uma interconsulta, entre elas, 

podem ser citadas as reações de ajustamento ao adoecer e à internação bem como os 

transtornos mentais orgânicos. 

IV 

Faz-se necessário que o interconsultor acompanhe diariamente a situação objeto da 

solicitação, tendo em vista que os fatos em hospital geral se sucedem de modo 

acelerado. 
 

Das afirmativas, estão corretas 

A) II e IV.    B) I e II.  C) I e III.  D) III e IV. 
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41. A atividade de interconsulta em hospital geral envolve etapas que vão desde o seu pedido até 
a devolutiva de informações. No decorrer  dessa atividade, o interconsultor precisa estar 
atento às especificidades que a envolvem, sendo uma delas:  

A) registrar, em prontuário, o máximo de interpretações sobre o caso, com base no que o 
paciente falou e no comportamento observado, para que a equipe consiga manejá -lo na 
ocorrência de situações críticas.  

B) evitar atender pedidos informais por meio de solicitações verbais, ou seja, proceder com o  
atendimento inicial após a oficialização do pedido, redigido em impresso destinado a tal fim. 

C) realizar uma entrevista sintética com o paciente, sem ampliar a demais pessoas, de modo 
a conseguir respostas mais objetivas e mais rapidamente dar retorno à equipe, tendo em 
vista o caráter urgente da interconsulta.  

D) comunicar-se com os membros da equipe após a avaliação, persuadindo-os a respeito dos 
riscos e dos benefícios de adotarem ou não suas recomendações , a depender do caso. 

 

42. A entrevista motivacional é uma técnica específica, que tem como principal objetivo auxiliar 
no processo de mudança de comportamentos considerados aditivos, a exemplo de 
transtornos alimentares, tabagismo, abuso de álcool e outras drogas. Em relação a essa 
técnica,  

A) na fase de contemplação, os pacientes estão conscientes do problema e iniciam a ação 
por meio de uma estratégia de mudança.  

B) é possível realizá-la como um processo terapêutico semanal, por vários meses, tendo em 
vista a necessidade de mudança comportamental e manutenção deste. 

C) na fase de avaliação para o tratamento, é utilizada especialmente nos casos em que os 
pacientes estão ambivalentes e resistentes à mudança.  

D) é recomendável que o psicólogo faça uso da argumentação no atendimento, a fim de que o 
paciente perceba como seu comportamento ameaça suas metas pessoais.  

 

43. O psicodiagnóstico é uma avaliação psicológica que visa identificar e avaliar características 
específicas. É um processo delimitado no tempo, com objetivos bem definidos, a fim de 
confirmar ou informar hipóteses. Outro aspecto do psicodiagnóstico é o fato de  

A) estabelecer, como primeiro passo, o contrato de trabalho, a fim de formalizar com o 
paciente as responsabilidades de ambas as partes.  

B) fazer uso de recursos diagnósticos, a exemplo do exame do estado mental da pessoa, que 
isoladamente permite a classificação nosológica.  

C) desconsiderar os fenômenos de transferência e contratransferência para que estes não 
interfiram no processo de avaliação.  

D) centrar a atenção na existência ou não de psicopatologia, por meio da identificação de 
forças e fraquezas no funcionamento psicológico.  

 

Para responder às questões 44 e 45, considere o excerto abaixo.  

A atenção e a orientação são funções psíquicas elementares que dizem respeito à 
capacidade de a pessoa selecionar, filtrar e organizar as informações, além de se situar 
quanto a si mesmo e quanto ao ambiente, respectivamente.  

 

44.  Em se tratando dos conceitos e das alterações da atenção,  

A) agnosia é a total abolição da capacidade de atenção, mesmo quando há estímulos.  

B) atenção sustentada é a capacidade de manter a atenção ao longo do tempo, e de 
permanecer estável com o passar dos anos.  

C) distração ou distraibilidade é um estado patológico marcado pela instabilidade da atenção 
voluntária. 

D) atenção espontânea é suscitada pelo interesse incidental para determinados objetos.  
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45. Existem vários tipos de desorientação descritos , a depender da alteração de base que a 

condiciona. Sobre eles, é válido considerar que 

A) os quadros de desorientação, geralmente, iniciam em relação ao tempo, e, com o 

agravamento, tem-se o prejuízo quanto ao espaço, ocorrendo, por último, a desorientação 

quanto a si mesmo. 

B) a desorientação demencial, caracterizada por perda da memória de fixação, déficit de 

reconhecimento ambiental e desorganização global das funções cognitivas, é a forma mais 

comum de desorientação. 

C) abrangem os quadros de delírio, isto é, as síndromes confusionais agudas  frequentes nas 

enfermarias de unidades de saúde, que atingem principalmente os pacientes com doença 

somática. 

D) englobam os estados de experiência de quase morte, relatados por sobreviventes a 

eventos de saúde grave ou acidentes, os quais referem sensação de estar fora do corpo 

ou rodeado por uma luz. 
 

46. A Declaração de Alma-Ata apresentou uma perspectiva abrangente de cuidados primários na 

atenção básica. Entre estes, destaca-se  

A) a participação de vários setores, como agricultura, pecuária e produção de alimentos, 

entre outros, a fim de promover melhores condições de vida para a população.  

B) a participação de médicos especializados para que as pessoas pudessem ter mais acesso 

e serem curadas mais rapidamente. 

C) a inclusão de tecnologias para o diagnóstico, a cura e a prescrição correta de 

medicamentos e exames. 

D) a inclusão de ações eminentemente políticas para que as pessoas tivessem mais acesso 

aos serviços e aos procedimentos médicos. 
 

47. O usuário Marcos, 37 anos, procura a unidade de saúde do seu bairro com queixa de dores 

abdominais recorrentes. No exame físico, o médico não constata motivos orgânicos para a 

queixa. Depois de algum tempo de conversa, o médico dá o diagnósti co de depressão e 

encaminha o paciente para o psicólogo que atende no serviço. Após o primeiro encontro, o 

psicólogo, com base nas diretrizes da Atenção Básica, conversa com o agente comunitário de 

saúde que acompanha os moradores da área em que Marcos hab ita. O psicólogo e o agente 

de saúde tecem algumas hipóteses sobre a situação do paciente explicitadas abaixo. 

I 

Marcos mora próximo ao lixão, em um lugar onde o saneamento básico é inexistente. 

Considerando que o saneamento básico é um importante determinante social de 

saúde, o problema apresentado por ele deve estar relacionado com essa situação.  

II 

Marcos está somatizando alguma preocupação devido à falta de emprego. O trabalho 

também é um determinante social de saúde importante e, nesse caso, a angústia pela 

falta de trabalho se expressa através da dor recorrente.  

III 

Marcos mora sozinho e não possui apoio social. Esse t ipo de apoio também é um 

determinante social de saúde, mas não tão importante quanto o saneamento básico e 

a boa alimentação. 

IV 

Os problemas de Marcos são de etiologia psíquica, fruto de conflitos internos gerados 

pelos anos de solidão e de traumas emocionais. Os determinantes sociais não têm um 

papel importante em seu adoecimento.  

Considerando o conceito mais ampliado de saúde, as hipóteses corretas sobre o problema de 

saúde de Marcos estão presentes nos itens  

A) I e II.    B) III e IV.  C) I e III.  D) II e IV. 
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48. A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) propõe um novo modelo de atenção em saúde 

mental, a partir do acesso e da promoção de direitos das pessoas, baseado na convivência 

dentro da sociedade. Além de mais acessível, a rede ainda tem como objetivo articular ações 

e serviços de saúde em diferentes níveis de complexidade.   Considere, nos itens a seguir, os 

documentos oficiais do Ministério da Saúde que regulamentam a RAPS.  

I 

A Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, dispõe sobre a proteção e os direitos das 

pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em 

saúde mental. 

II 
A Portaria nº 3.588, de 21 de dezembro de 2017, regulamenta o funcionamento dos 

CAPS. 

III 
A Portaria nº 855, de 22 de agosto de 2012, apresenta informações sobre a 

implementação de leitos de saúde mental em Hospital geral.  

IV 

A Portaria nº 148, de 31 de janeiro de 2012, define as normas de funcionamento e 

habilitação do Serviço Hospitalar de Referência para atenção a pessoas com 

sofrimento ou transtornos mentais e com necessidades de saúde decorrentes do uso 

de álcool, crack e outras drogas do Componente Hospitalar da RAPS além de instituir 

incentivos financeiros de investimento e custeio.  
 

Os documentos descritos de forma correta estão nos itens  

A) II e III.     

B) I e III.   

C) I e IV.   

D) II e IV. 

 

49. 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. São ações dessa normativa:  

A) criação da modalidade de CAPS (IV AD) para funcionar 24 horas nas regiões de 

cracolândias, com equipe completa, incluindo psiquiatras e equipe de enfermagem de 

plantão. Tal modalidade de serviço está programada para atender pacientes em 

emergências psiquiátricas, encaminhá-los para abordagens terapêuticas em outros 

serviços da rede ou absorvê-los no próprio CAPS-AD. 

B) modificação da Resolução do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (CONAD), que 

apresenta as Diretrizes da Política Nacional sobre Drogas. Esse fato define as orientações 

para o tratamento e a reinserção social de pacientes que apresentam dependência química 

e estão em seguimento na RAPS. 

C) redução dos atendimentos de Ambulatórios por serem serviços que concorrem com os 

CAPS, na medida em que fornecem assistência a pacientes com necessidades 

semelhantes e com outras situações de r isco. 

D) determinação de que os Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs) não receberão 

pacientes com transtornos mentais em outras situações de vulnerabilidade, como, por 

exemplo, aqueles que vivem nas ruas e os que são egressos de unidades prisionais 

comuns. 
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50. Sobre a Unidade de Referência Especializada em Hospital Geral  para atenção a pessoas com 

transtornos mentais e/ou com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras 

drogas, a Nota Técnica nº 11/2019-CGMAD/DAPES/SAS/MS estabelece que 

A) para repasse integral do incentivo de custeio, passa a ser exigida a ocupação de 80% dos 

leitos. Os incentivos para implantação devem ser solicitados isoladamente, por leito, e não 

mais de acordo com o tamanho da enfermaria (3 níveis).  Assim, os leitos antigos que não 

se encontram em enfermarias psiquiátricas de hospitais gerais passarão por processo de 

transição para se adequarem às novas normativas do SUS.  

B) para o cuidado de 21 a 30 leitos, a equipe técnica multiprofissional mínima será de: 5 

técnicos ou auxiliares de enfermagem por turno diurno e 4 técnicos ou auxiliares de 

enfermagem por turno noturno; 1 enfermeiro por turno; 2 profissionais de saúde mental de 

nível superior, totalizando carga-horária mínima de 90h por semana; 1 médico clínico 

responsável pelas interconsultas; e 1 ou 2 médico(s) psiquiatra(s) responsável(is) pelos 

leitos, contabilizando carga horária total de serviços de 30  horas por semana. 

C) o Ministério da Saúde irá incentivar e habilitar somente unidades espe cializadas em saúde 

mental/psiquiatria em hospitais gerais, com mínimo de 8 e máximo de 30 leitos por 

enfermaria, até 10% da capacidade total instalada, exigindo equipe multiprofissional 

mínima completa composta de 2 técnicos ou auxiliares de enfermagem po r turno, 2 

profissionais de saúde mental de nível superior e 1 médico clínico responsável pelos 

leitos. 

D) essa unidade presta-se a “ampliar o acesso à assistência em saúde mental para pessoas 

de todas as faixas etárias com transtornos mentais mais prevalentes, mas de gravidade 

moderada, como transtornos de humor, dependência química e transtornos de ansiedade”, 

atendendo necessidades de complexidade intermediária en tre a Atenção Básica e os 

CAPS. 

 

51. A atenção integral ao usuário no CAPS AD IV inclui, entre outras, as seguintes atividades: 

atendimento em grupos para psicoterapia, grupo operativo e atividades de suporte social, 

atividades de reabilitação psicossocial; oficinas terapêuticas executadas por profissional de 

nível universitário ou de nível médio, nos termos da Nota Técnica nº 11/2019-

CGMAD/DAPES/SAS/MS. 

As atividades descritas são realizadas no Centro de Atenção Psicossocial, tendo como 

estratégia o atendimento a grupos. Sobre as práticas grupais, analise as afirmativas abaixo. 

 

I 
O grupo operativo é uma modalidade de terapia com eficácia igual à da psicoterapia 

psicodinâmica individual. 

II 

A essência dos fenômenos grupais é a mesma em qualquer tipo de grupo, e o que 

determina as diferenças entre os distintos grupos é a  finalidade para a qual eles foram 

criados e compostos. 

III 

O grupo psicoeducativo proporciona novas informações, questionamentos dos mitos e 

preconceitos e a reflexão da experiência, podendo culminar na mudança das 

representações que as pessoas fazem de uma determinada prob lemática. 

IV 

Uma das vantagens do grupo no trabalho em saúde é o potencial de reproduzir 

conflitos intrapsíquicos, trazendo à consciência fatores inconscientes, que 

prontamente podem ser resolvidos pelo membro que vivencia o conflito e reproduzidos 

pelos demais. 

 

Das afirmativas, estão corretas 

A) II e III.   C) II e IV. 

B) I e III.   D) I e IV. 
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Para responder às questões 52, 53 e 54, considere o caso clínico abaixo. 

M.A., 16 anos, sexo feminino, solteira, sem religião, mora com os pais e irmãos. É 

procedente de um munícipio do interior do RN. A paciente foi encaminhada pelo CAPS de 

sua região, internada no HUOL para elucidação diagnóstica e melhor manejo clínico do 

quadro. A adolescente afirma início de seus sintomas aos 13 anos quando mudou para 

uma escola de maior renome na sua cidade e passou a sofrer bullying por seu jeito de se 

vestir. Começou a evitar amizades e a se isolar. Nesse mesmo período, foi vítima de 

violência sexual e passou a temer pessoas, principalmente meninos. Refere tristeza 

mantida, alteração do sono e apetite, além de detestar o próprio corpo. Há 1 ano, passou 

a ouvir vozes pouco definidas, mas com comandos para se machucar e com conteúdo 

vexatório, associadas e pioradas ao quadro de tristeza. Recentemente, a paciente passou 

a apresentar quadro de agitação psicomotora com contrações musculares, acompanhadas 

de gritos e solilóquios, que duravam de 10 a 20 minutos e com necessidades de idas ao 

pronto socorro. Inicialmente, foram conduzidas como crises  epilépticas. Evoluiu com 

isolamento social, comportamento de automutilação e tentativas de suicídio. No momento 

da internação, sua última crise de agitação psicomotora tinha ocorrido há 7 dias, 

apresentando ideação suicida com plano há 20 dias.  

 

52. Considerando a necessidade de internação em Serviço Hospitalar de Referência e a Rede de 

Atenção Psicossocial (RAPS), orienta-se que 

A) a internação da paciente em leitos psiquiátricos no Hospital Geral não se justifica, sendo esse 

caso mais bem conduzido e manejado no CAPS de seu território, além de não ser permitida a 

internação de crianças e adolescentes em leitos psiquiátricos.  

B) a estratégia adotada pela equipe de referência da Unidade de Atenção Psicossocial do HUOL, 

para tratar a adolescente, deve ser a articulação com outros dispositivos da RAPS, bem como 

dispositivos da Assistência Social de sua cidade para o compartilhamento do cuidado . 

C) a definição de metas do projeto terapêutico singular (PTS), para tratar a adolescente, deve  ser 

feita pela equipe assistencial, estabelecendo apenas propostas de curto prazo que  devem ser 

comunicadas à paciente. 

D) a internação da paciente poderá ser de longa duração nos leitos psiquiátricos, pois a  equipe 

médica deverá solicitar exames de imagem e outros exames clínicos para a elucidação do 

diagnóstico e só dará alta após a remissão total dos sintomas psiquiátricos.  

 

53. No momento de sua admissão nos leitos de psiquiatria, a paciente relata comportamentos de 

automutilação, tentativas prévias de suicídio e afirma que mantém ideação suicida (violência 

autoprovocada). Analise as afirmativas abaixo relacionadas a comportamentos de 

automutilação e suicídio. 

I 

A Lei nº 13.819, de abril de 2019, que institui a Política Nacional de Prevenção da 

Automutilação e do Suicídio e altera a Lei nº 9.656, de 3 de junho de 1998 , determina 

a notificação compulsória do suicídio, da tentativa de suicídio e do ato de 

automutilação. Nos casos que envolverem criança ou adolescente, o conselho tutelar 

deverá receber a notificação. 

II As notificações compulsórias de violência autoprovocadas não são de caráter sigiloso.  

III 

Entre os vários fatores de risco para comportamento suicida em adolescentes, estão  

separação ou morte dos pais, abuso físico e sexual, comportamento suicida na 

família, bullying, abuso de álcool e outras drogas. Porém, não são considerados 

fatores de risco a orientação sexual e o baixo rendimento escolar.  

IV 

Os primeiros dias de internação e o período de um mês após a alta hospitalar exigem 

redobrada atenção, assim como quando for necessário levar um paciente para exames 

ou alguma atividade no pátio do hospital.  
 

Das afirmativas, estão corretas 

A) I e II.    B) I e IV.  C) II e III.  D) III e IV. 
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54. Pensando numa possível continuidade do cuidado de M.A. após a alta hospitalar, a equipe 

começa a pensar na articulação com alguns dispositivos da RAPS. Um dos dispositivos que 

será tensionado para reunião de compartilhamento de cuidado é o Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS), do qual a paciente já é usuária. Nesse sentido, analise as afirmativas 

abaixo sobre o tratamento de M.A. 

I 

Os Centros de Atenção Psicossocial poderão constituir -se nas seguintes modalidades 

de serviços: CAPS I, CAPS II e CAPS III, definidos por ordem crescente de 

porte/complexidade e abrangência populacional, conforme disposto na Portaria  Nº 

336, de 19 de fevereiro de 2002.  As três modalidades de serviço cumprem função 

diferente no atendimento público em saúde mental e deverão estar capacitadas para 

realizar prioritariamente o atendimento a pacientes com transtornos mentais severos e 

persistentes, como o de M. A. em sua área territorial, em regime de tratamento 

intensivo, semi-intensivo e não intensivo. 

II 

Considerando que a paciente mora em município com menos de 30 mil habitantes, a 

modalidade dessa unidade é o CAPS I; porém, como a paciente é adolescente, deverá 

obrigatoriamente ser encaminhada para o CAPS I, na capital, serviço  de atenção 

diária destinado a crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e 

persistentes e os que fazem uso de crack, álcool e outras drogas. 

III 

Há um conjunto de ações que são de competência do psicólogo nos CAPS, como, por 

exemplo, criar espaços de escuta para os usuários, como M. A., onde é possível a 

paciente expor suas dúvidas, podendo pensar ou falar sobre si e sobre tudo  que a 

cerca, favorecendo a emersão de seus verdadeiros anseios, medos e credos 

relacionados ao seu adoecimento.  

IV 

Durante a internação de M.A. no hospital geral, foi realizado um trabalho de 

acolhimento e orientação com a sua família. Dentro da perspectiva de atenção 

psicossocial, um dos objetivos do CAPS é incentivar a participação familiar no serviço, 

de maneira que os familiares ajudem a estimular o usuário no seu PTS, além de 

receberem apoio para lidar com suas emoções.  
 

Das afirmativas, estão corretas 

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

55. A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) propõe um novo modelo de atenção em saúde 

mental, a partir do acesso e da promoção de direitos das pessoas, baseado na convivência 

dentro da sociedade. Além de mais acessível, a rede ainda tem como objetivo articular ações 

e serviços de saúde em diferentes níveis de complexidade.  Entre seus objetivos específicos, 

estão: 

A) promover cuidados em saúde especialmente para grupos mais vulneráveis (criança, 

adolescente, jovens, pessoas em situação de rua e populações indígenas); prevenir o 

consumo e a dependência de crack, álcool e outras drogas; regular e organizar as 

demandas e os fluxos assistenciais da Rede de Atenção Psicossocial.  

B) promover a reabilitação e a reinserção das pessoas com transtorno mental e com 

necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas na sociedade, por meio 

do acesso ao trabalho, à renda e à moradia solidária; prevenir o consumo e a dependência 

de crack, álcool e outras drogas; promover equidade, reconhecendo os determinantes 

sociais da saúde. 

C) regular e organizar as demandas e os fluxos assistenciais da Rede  de Atenção 

Psicossocial; ampliar o acesso à atenção psicossocial da população em geral; promover 

equidade, reconhecendo os determinantes sociais da saúde; promover mecanismos de 

formação permanente aos profissionais de saúde.  

D) garantir  mecanismos de formação permanente aos profissionais de saúde; promover o 

acesso das pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de 

crack, álcool e outras drogas e suas famílias aos pontos de atenção; dar ênfase em 

serviços de base territorial e comunitária, com participação e controle social dos usuários 

e de seus familiares. 


