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QUESTÕES GERAIS 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

1) As Redes de Atenção à Saúde apresentam três elementos constitutivos. Quais são estes? 

a) Modelos de saúde, assistência farmacêutica e sistema de governança; 

b) Sistema de governança, população e planos de saúde; 

c) A população, a estrutura operacional e os modelos de atenção à saúde; 

d) Sistema de apoio diagnóstico, estrutura operacional e modelos de atenção à saúde; 

e) População, sistemas logísticos e sistema de governança. 

 

2) A estrutura operacional das Redes de Atenção à Saúde possui cinco componentes, EXCETO: 

a) População;  

b) Os pontos de atenção à saúde secundários e terciários; 

c) Os sistemas de apoio (sistemas de apoio diagnóstico e terapêutico, sistemas de assistência farmacêutica, 

sistemas de teleassistência e sistemas de informação em saúde); 

d) Os sistemas logísticos (registro eletrônico em saúde, sistemas de acesso regulado à atenção e sistemas de 

transporte em saúde); 

e) O sistema de governança das Redes de Atenção à Saúde. 

 

3) São sistemas lógicos que organizam o funcionamento das Redes de Atenção à Saúde, articulando, de forma 

singular, as relações entre os componentes da rede e as intervenções sanitárias, definidos em razão da visão 

prevalecente da saúde, das situações demográfica e epidemiológica e dos determinantes sociais da saúde, 

vigentes em determinado tempo e em de terminada sociedade. Este conceito refere-se à: 

a) Diagnóstico situacional; 

b) Planos de saúde; 

c) Territórios de saúde; 

d) Modelos de atenção à saúde; 

e) Estrutura operacional. 

 

4) Para a construção social da Atenção Primária à Saúde, é utilizado, entre outros, o modelo de Donabedian. 

Considerando este modelo é INCORRETO afirmar: 

a) O processo resulta da combinação dos recursos estruturais para desenvolver ações de atenção à saúde que 

envolvem a relação entre profissionais de saúde e pessoas usuárias dos sistemas de atenção à saúde; 

b) A estrutura é constituída por apenas recursos físicos, materiais e financeiros, considerados em sua 

dimensão quantitativa; 

c) Os processos desenvolvidos por profissionais de saúde e ofertados às pessoas usuárias poderão produzir 

resultados sanitários avaliados quantitativa e qualitativamente e resultados econômicos; 

d) Este modelo foi desenvolvido para dar sustentação à avaliação da qualidade em saúde calcado na tríade 

estrutura, processos e resultados; 

e) A estrutura corresponde aos atributos materiais e organizacionais, relativamente estáveis, bem como os 

recursos humanos e financeiros disponíveis nas unidades prestadoras de serviços. 

 

5) Analise as afirmações abaixo.   

I. A Longitudinalidade é definida pela existência de uma fonte continuada de atenção, assim como sua 

utilização ao longo do tempo;  

II. O Primeiro Acesso pressupõe maior proximidade entre profissional/serviço de saúde e usuário e a 

construção de vínculo mais sólido entre ambos; 

III. A Integralidade é definida pelo leque de serviços disponíveis e prestados pelo serviço de Atenção Básica, ou 
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seja, ações que o serviço de saúde deve oferecer para que os usuários recebam atenção integral, tanto do 

caráter biopsicossocial do processo saúde-doença, como ações de promoção, de prevenção, de cura e de 

reabilitação. 

Marque a opção CORRETA: 

a) Apenas a afirmativa III está incorreta; 

b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas ; 

c) Apenas a afirmativa II está incorreta; 

d) As afirmativas I e II estão incorretas; 

e)  As afirmativas I, II e III estão corretas. 

 

6) O Brasil, apesar de ser o segundo maior produtor e o maior exportador mundial de tabaco, tem conseguido 

desenvolver ações importantes para o controle do tabagismo. Todas essas ações refletem na queda contínua 

da prevalência de tabagismo no País nas últimas décadas, conferindo ao Brasil o reconhecimento enquanto 

uma liderança internacional no controle do tabaco. Entre essas ações destacam-se, EXCETO: 

a) A descentralização do Programa Nacional de Controle do Tabagismo, oferecendo tratamento para o 

fumante que deseja parar de fumar, com ênfase na Atenção Básica (AB); 

b) A proibição das propagandas de cigarro, exceto nos pontos de venda; 

c) A colocação de gravuras nas embalagens de cigarro, mostrando os efeitos danosos do tabaco;  

d) A criação de ambientes 100% livres de fumaça; 

e) Permissão para a comercialização dos cigarros de baixo teor de nicotina, liberando as expressões light e 

mild nas embalagens.  

 

7) Com o advento da Transição Epidemiológica, as doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) tornaram-se 

progressivamente mais prevalentes ao longo do último século, e representam hoje a maior carga de doença no 

Brasil e no mundo.  

Baseado nesta afirmação é INCORRETO afirmar: 

a) No Brasil, as estatísticas ainda não são alarmantes. Em 2007, 23% das mortes foram ocasionadas em 

decorrência das doenças crônicas não transmissíveis, sendo 20% por diabetes, 16% por neoplasias e 5% 

por doenças do aparelho circulatório; 

b) Os principais integrantes do grupo das doenças crônicas não transmissíveis são as doenças 

cardiovasculares, doenças respiratórias crônicas, as neoplasias e o diabetes mellitus; 

c) Em 2008, as DCNT representaram 63% de todas as causas de morte no mundo, sendo que 80% dessas 

mortes ocorreram em países de renda baixa e média; 

d) Os principais fatores de risco preveníveis para o desenvolvimento das DCNT são o tabagismo, o consumo 

excessivo de bebidas alcoólicas, as dietas inadequadas e a inatividade física; 

e) Dentre principais fatores de risco preveníveis para o desenvolvimento das DCNT, sobressai-se o tabagismo 

que, relaciona-se não somente com as doenças cardiovasculares, o diabetes e as neoplasias, mas também 

com as doenças respiratórias crônicas. 

 

8) O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto das ações e de serviços de saúde sob gestão pública. 

Está organizado em redes regionalizadas e hierarquizadas e atua em todo o território nacional, com direção única 

em cada esfera de governo. Sobre o SUS, pode-se afirmar, EXCETO: 

a) A Lei n. 8.080/90 determina que, a direção do SUS deve ser única, de acordo com o inciso I do artigo 198 da 

Constituição Federal, sendo exercida, em cada esfera de governo, pelos seguintes órgãos: I. no âmbito da União, 

pelo Ministério da Saúde; II. No âmbito dos estados e do Distrito Federal, pela respectiva Secretaria de Saúde ou 

órgão equivalente; III. No âmbito dos municípios, pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; 

b) A Constituição brasileira estabelece que a saúde é um dever do Estado, entendendo-se o Estado não apenas 

como o governo federal, mas como poder público, abrangendo a União, os estados, o Distrito Federal e os 

municípios; 



RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 

PROVA DE PSICOLOGIA 2018 Página 4 
 

c) O artigo 204 da Constituição Federal de 1988 cita que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 

mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso 

universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”;  

d) Em 1988, concluiu-se o processo constituinte e foi promulgada a oitava Constituição do Brasil. A chamada 

“Constituição Cidadã” foi um marco fundamental na redefinição das prioridades da política do Estado na área da 

saúde pública; 

e) O SUS faz parte das ações definidas na Constituição como sendo de “relevância pública”, sendo atribuído ao 

poder público a sua regulamentação, a fiscalização e o controle das ações e dos serviços de saúde. 

 

9) A Lei n. 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único 

de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde, entre 

outras providências. É CORRETO afirmar: 

 

a) O Conselho de Saúde, em caráter provisório e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do 

governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no 

controle da execução da política de saúde; 

b) Institui em cada esfera de governo as seguintes instâncias colegiadas de participação da sociedade: a 

Conferência de Saúde, o Conselho de Saúde, Comissões Intergestoras Bipartites e Tripartites; 

c) Os Conselhos de Saúde buscam participar da discussão das políticas de saúde, tendo uma atuação dependente 

do governo; 

d) Nesta lei ficou estabelecido que a Conferência Nacional de Saúde (CNS) fosse realizada a cada quatro anos, “com 

a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes para a 

formulação de políticas de saúde; 

e) As Conferências de Saúde se realizam em um processo ascendente, iniciado pela Conferência Estadual de Saúde 

em cada estado e culminando em uma Conferência Nacional de Saúde. 

 

10) O processo de implantação do Sistema Único de Saúde (SUS) foi orientado pelas Normas Operacionais do SUS, 

instituídas por meio de portarias ministeriais. Sobre estas normas, é INCORRETO afirmar: 

 

a) Uma vez que o instrumento que formalizava estas normas era uma portaria do Ministério da Saúde, o seu 

conteúdo não necessitava de negociação entre o Ministério da Saúde e representantes do Conselho Nacional de 

Secretários de Saúde (CONASS) e do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems); 

b) As Normas Operacionais Básicas foram instrumentos utilizados para a definição de estratégias e movimentos 

tático-operacionais que reorientavam a operacionalidade do Sistema Único de Saúde, a partir da avaliação 

periódica de sua implantação e desempenho; 

c) Desde o início do processo de implantação do SUS, foram publicadas as seguintes Normas Operacionais Básicas: 

NOB-SUS 01/91, NOB-SUS 01/92, NOB-SUS 01/93 e NOB-SUS 01/96; 

d) Em 2001, foi publicada a primeira Norma Operacional da Assistência a Saúde (NOAS-SUS 01/01), que foi revista 

e publicada em 2002, como Norma Operacional da Assistência à Saúde 2002 (NOAS-SUS 01/02); 

e) Tais normas definiram as competências de cada esfera de governo e as condições necessárias para que estados 

e municípios pudessem assumir as novas atribuições no processo de implantação do SUS. 

 

11) São diretrizes para a Educação na Saúde definidas no Pacto pela Saúde, EXCETO: 

a) Considerar a educação permanente parte essencial de uma política de formação e desenvolvimento dos 

trabalhadores para a qualificação do SUS e que comporta a adoção de diferentes metodologias e técnicas de 

ensino-aprendizagem inovadoras, entre outras coisas; 

b) Assumir o compromisso de discutir e avaliar os processos e desdobramentos da implementação da Política 

Nacional de Educação Permanente para ajustes necessários, porém sem realizar as atualizações conforme 

as experiências de implementação e excluindo os municípios e estados nesse processo; 

c) Considerar a Política Nacional de Educação Permanente em Saúde uma estratégia do SUS para a formação e 

o desenvolvimento de trabalhadores para o setor, tendo como orientação os princípios da educação 

permanente; 
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d) Centrar o planejamento, programação e acompanhamento das atividades educativas e consequentes 

alocações de recursos na lógica de fortalecimento e qualificação do SUS e atendimento das necessidades 

sociais em saúde; 

e) Considerar que a proposição de ações para formação e desenvolvimento dos profissionais de saúde para 

atender as necessidades do SUS deve ser produto de cooperação técnica, articulação e diálogo entre os 

gestores das três esferas de governo, as instituições de ensino, os serviços e controle social e podem 

contemplar ações no campo da formação e do trabalho. 

 

12) O Sistema Único de Saúde (SUS) está assentado em diretrizes organizativas e princípios doutrinários. São 

princípios doutrinários do SUS: 

 

a) Universalidade, Descentralização e Equidade; 

b) Universalidade, Integralidade e Equidade; 

c) Universalidade, Integralidade e Hierarquização; 

d) Descentralização, Regionalização e Hierarquização; 

e) Universalidade, Participação comunitária e Equidade. 

 

13) O SUS tem como objetivo principal formular e implementar a política nacional de saúde destinada a promover, 

dentre outros, condições de vida saudável. A atuação do sistema abrange um conjunto de serviços e ações, 

EXCETO: 

 

a) Formulação e execução da política de sangue e seus derivados, e a coordenação das redes de hemocentros; 

b) Assistência que integra a atenção básica, a atenção especializada ambulatorial e a atenção hospitalar em 

seus vários níveis de complexidade; 

c) Vigilância em saúde, sanitária e epidemiológica, excluindo a vigilância nutricional e dos ambientes de 

trabalho; 

d) Regulação da formação dos profissionais de saúde; 

e) Definição e implementação de políticas de Ciência e Tecnologia para o setor saúde. 

 

14) O Pacto pela Saúde é um conjunto de reformas institucionais do SUS pactuado entre as três esferas de gestão 

com ênfase nas necessidades da população e que implica no exercício simultâneo de definição de prioridades 

articuladas e integradas nos três componentes, que são: 

 

a) Pacto em Defesa do SUS, Pacto pela Vida e Pacto pela Saúde da Pessoa Idosa; 

b) Pacto pela Vida, Pacto de Gestão do SUS e Pacto pelo Financiamento do SUS; 

c) Pacto pela Gestão do SUS, Pacto pela Vida e Pacto pela Redução da Mortalidade Materna e Infantil; 

d) Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de Gestão do SUS; 

e) Pacto em Defesa do SUS, Pacto pela Vida e Pacto pela Participação e Controle Social. 

 

15) O campo da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) contempla sistemas médicos 

complexos e recursos terapêuticos, os quais são também denominados pela Organização Mundial da Saúde 

(OMS) de medicina tradicional e complementar/alternativa.  É INCORRETO afirmar: 

 

a) A partir da década de 1980, alguns estados e municípios brasileiros começaram a oferecer o atendimento 

homeopático como especialidade médica aos usuários dos serviços públicos de saúde, porém como 

iniciativas isoladas e, às vezes, descontinuadas, por falta de uma política nacional; 

b) Os sistemas médicos e recursos terapêuticos envolvem abordagens que buscam estimular os mecanismos 

naturais de prevenção de agravos e recuperação da saúde por meio de tecnologias eficazes e seguras, com 

ênfase na escuta acolhedora, no desenvolvimento do vínculo terapêutico e na integração do ser humano 

com o meio ambiente e a sociedade; 

c) No final da década de 1970, a Organização Mundial da Saúde criou o Programa de Medicina Tradicional, 

objetivando a formulação de políticas na área; 
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d) A construção da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS (PNPIC) iniciou-se a 

partir do atendimento das diretrizes e recomendações de várias conferências nacionais de saúde e das 

recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS); 

e) No Brasil, a legitimação e a institucionalização dessas abordagens de atenção à saúde se iniciaram a partir 

dos anos 2000, principalmente, após a criação do SUS. 

 

16) Conjunto de diversos procedimentos terapêuticos aplicados com base nos conceitos da Medicina Tradicional 

Chinesa que permitem o estímulo preciso de locais anatômicos na pele, por meio da inserção de finas agulhas 

metálicas para proteção, restauração e promoção de saúde. 

O texto acima se refere a qual prática terapêutica? 

 

a) Ventosa; 

b) Acupuntura; 

c) Zonas neurorreativas de acupuntura; 

d) Moxabustão; 

e) Chi gong. 

 

17) Sua principal função é organizar os dados referentes à família e seus processos relacionais, permitindo 

visualização rápida e abrangente da organização familiar e suas principais características, além de possibilitar 

a análise da estrutura da família, sua composição, problemas de saúde, situações de risco e padrões de 

vulnerabilidade. Trata-se de: 

a) Genograma; 

b) Ecomapa; 

c) Sistema de Informação em Saúde para a Atenção Básica; 

d) Heredograma; 

e) Caso Clínico. 

 

 

ÉTICA E BIOÉTICA 

 

18) Com o surgimento da Bioética, na década de 70, era necessário estabelecer uma metodologia para analisar os 

casos concretos e os problemas éticos que emergiam da prática da assistência à saúde. Em 1979, os norte 

americanos Tom L. Beauchamp e James F. Childress publicam um livro chamado “Principles of Biomedical 

Ethics”, onde expõem uma teoria, fundamentada em quatro princípios básicos, que são:  

 

a) Autonomia, Não-Maleficência, liberdade, Beneficência; 

b) Não-Maleficência, Beneficência, Justiça, benignidade; 

c) Benignidade, Não-Maleficência, Justiça e Autonomia; 

d) Respeito à Autonomia, Não-Maleficência, Beneficência, Justiça;  

e) Beneficência, Não-Maleficência, liberdade, benignidade. 

 

19) A Resolução CNS/MS nº444/12, em sua essência considera o respeito pela dignidade humana e pela especial 
proteção devida aos participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos bem como o 
desenvolvimento e o engajamento ético, que é inerente ao desenvolvimento científico e tecnológico. Neste 
sentido, os projetos de pesquisa envolvendo seres humanos deverão atender a esta Resolução. Dos termos e 
definições julgue as afirmações abaixo em VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F). 

( ) Benefícios da Pesquisa – proveito direto ou indireto, imediato ou posterior, auferido exclusivamente 
ao participante; 

( ) Achados da pesquisa - fatos ou informações encontrados pelo pesquisador no decorrer da pesquisa e 
que sejam considerados de relevância para os participantes ou comunidades participantes; 

( ) Consentimento Livre e Esclarecido - anuência do participante da pesquisa e/ou de seu representante 
legal, livre de vícios (simulação, fraude ou erro), dependência, subordinação ou intimidação, após 
esclarecimento completo e pormenorizado sobre a natureza da pesquisa, seus objetivos, métodos, 
benefícios previstos, potenciais riscos e o incômodo que esta possa acarretar; 



RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 

PROVA DE PSICOLOGIA 2018 Página 7 
 

( ) Protocolo de pesquisa - conjunto de documentos contemplando a descrição da pesquisa em seus 
aspectos fundamentais e as informações relativas ao participante da pesquisa, à qualificação dos 
pesquisadores e a todas as instâncias responsáveis; 

( ) Dano associado ou decorrente da pesquisa - agravo imediato ou posterior, direto ou indireto, ao 
indivíduo ou à coletividade, decorrente da pesquisa. 

Marque a sequência correta: 

a) F, V, V, V, V; 

b) F, V, V, V, F; 

c) V, V, V, F, V; 

d) V, F, V, V, F; 

e) V, F, F, F, V. 

 

20) O termo "Bioética" surgiu na década de 1970 e tinha por objetivo deslocar a discussão acerca dos novos 

problemas impostos pelo desenvolvimento tecnológico, de um viés mais tecnicista para um caminho mais 

pautado pelo humanismo, superando a dicotomia entre os fatos explicáveis pela ciência e os valores da ética. 

O termo foi mencionado pela primeira vez em 1971, no livro “Bioética: Ponte para o Futuro", do biólogo e 

oncologista americano Van R. Potter. Neste sentido, a preocupação em debater questões geradoras de 

conflitos éticos, no âmbito assistencial, direcionada ao ser humano especialmente em fase de terminalidade. 

Destacam-se situações em particular, acerca da eutanásia, distanásia e ortotanásia e a ética. Considerando os 

aspectos conceituais analise as afirmativas abaixo:  

I. A Ortotanásia é a morte com abreviação do processo de morrer, de pacientes reconhecidamente incuráveis 

observados os devidos cuidados; 

II. Ética é parte da filosofia responsável pela investigação dos princípios que motivam, distorcem, disciplinam 

ou orientam o comportamento humano, refletindo a respeito da essência das normas, valores, prescrições e 

exortações presentes em qualquer realidade social; 

III. A distanásia, comumente chamada de morte com sofrimento, defende que devem ser utilizadas todas as 

possibilidades para prolongar a vida de um ser humano. 

IV. A eutanásia ativa ou passiva é a prática, direta ou indireta, pela qual se abrevia a vida de um enfermo 

reconhecidamente incurável; 

V. A mistanásia é o sério fenômeno da “maldade humana" onde o mau atendimento e a negligência podem levar 

à morte. Condições precárias, desprovidas dos cuidados de saúde causam a morte antes do tempo. 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Apenas as opções II, IV e V são corretas; 

b) A opção IV é incorreta; 

c) As opções I e II são incorretas; 

d) Apenas as opções I, II e IV são corretas; 

e) As opções II, III, IV e V são corretas. 

 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 

 

21) Em relação a participação da Psicologia nas equipes de saúde em contextos hospitalares, é possível afirmar que: 

 

a) A ausência de um campo teórico-prático bem delimitado acerca das intervenções em psicologia hospitalar é um 

aspecto que dificulta a atuação multidisciplinar;  

b) O psicólogo hospitalar precisa ter uma atuação bem definida, papéis delimitados e um instrumental de trabalho 

específico, e estar conectado à equipe multiprofissional, em contínua interação; 

c) O consenso sobre o papel da ciência na formação em psicologia parece dificultar o desenvolvimento de 

habilidades profissionais para a atualização científica; 

d) Os reducionismos profissionais são recorrentes entre os médicos e psicólogos, mas as diferenças hierárquicas 

não são fatores que impedem o desenvolvimento da prática multidisciplinar; 

e)   O modo de interação que os psicólogos estabelecem com os profissionais de um hospital depende 

exclusivamente de questões éticas e do grau de importância atribuído aos aspectos biológicos. 
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22) Para responder a uma interconsulta psicológica, no contexto hospitalar que tem como objetivo auxiliar 
profissionais de outras áreas no tratamento de pacientes com problemas psiquiátricos ou psicossociais, as etapas 
que o psicólogo deve seguir são:  

a) Entrevistar o paciente e elaborar um atestado psicológico; encaminhar para o serviço especializado; fornecer 
devolutiva para o profissional que solicitou; 

b)  Coletar informações com a equipe; aplicar bateria de testes psicológicos; encaminhar para atendimento 
especializado; elaborar declaração; 

c) Coleta de informações com pacientes, familiares e equipe; aplicar bateria de testes psicológicos elaboração do 
diagnóstico situacional; encaminhamento ao serviço especializado; 

d) Coletar informações com pacientes, familiares e equipe; elaborar o diagnóstico situacional; devolução; 
acompanhamento;  

e) Realizar um psicodiagnóstico; elaborar um parecer psicológico; devolução e assessoramento à equipe. 
 

23) A dor emerge como uma vivência singular para cada sujeito que traz uma história singular que está associada ao 
estado físico e mental do momento. Esta situação tem marcante significado no cuidado com pacientes terminais ou 
fora de possibilidades terapêuticas. Neste sentido, o psicólogo em sua prática deve considerar:  

a) Compreender que a dor vincula-se aos valores e às crenças da pessoa, o que pode aumentar o sofrimento físico 
e psíquico frente a situação;   

b) Reconhecer que cabe unicamente ao médico fazer a avaliação funcional da dor; 
c) Reconhecer que a dor e o sofrimento são manifestações de fenômenos neurofisiológicos distintos, que 

requerem o emprego de sedativos; 
d) Aceitar que o tratamento concentra-se nos sintomas físicos, considerados como única fonte de angústia do 

paciente; 
e) Intervir junto ao paciente na aceitação da dor e do sofrimento como elementos naturais do ciclo vital. 

 
24) Sobre o luto, analise as afirmativas abaixo.  

I. O funcionamento familiar adequado durante a fase de prestação de cuidados ao paciente e principalmente no luto 
é importante para o bem-estar psicológico dos seus membros; 

II. É uma reação anormal e caracteriza um estado temporário de desarmonia de todas as funções psíquicas; 
III. É uma reação normal e caracteriza um estado temporário de loucura e desarmonia de todas as funções psíquicas; 
IV. A vivência do luto pode ser potencializada de acordo com o nível de coesão entre os membros da família. 

Marque a sequência alternativa CORRETA: 

a) As alternativas I e II estão corretas;  
b) Apenas a alternativa II está incorreta; 
c) Apenas a alternativa III está correta; 
d) As alternativas II e III estão corretas;  
e) As alternativas I e IV estão corretas.  

 
25) Leia e analise as afirmações abaixo: 

I. As possibilidades de atuação do psicólogo hospitalar são determinadas por limites institucionais, caracterizados 
por rotinas e dinâmicas de funcionamento determinadas pelo Conselho Federal de Psicologia; 

II. O procedimento a ser utilizado em atendimentos psicológicos em contextos hospitalares deve se restringir a 
psicoterapia individual devido ao paciente encontrar-se em situação adoecimento; 

III. As atividades desenvolvidas por psicólogos que atuam em hospitais incluem o atendimento individual, em 
grupo, visitas domiciliares, a interligação com a assistência social, dentre outras; 

IV. A representação social da doença é um importante componente para a compreensão do adoecimento sendo um 
aspecto que não pode ser considerado na dimensão educativa como parte de objetivos de um serviço de saúde.  

Marque a alternativa CORRETA considerando a análise das afirmativas acima.  

a) As alternativas I e II são verdadeiras; 
b) As alternativas I, II e III são verdadeiras; 
c) Apenas a alternativa III é verdadeira; 
d) Apenas as alternativas II e IV são falsas; 
e) Apenas s alternativas I e II são falsas. 
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26) Ter conhecimento das fases do processo de luto para poder lidar de forma produtiva com os recursos disponíveis, 
respeitando as defesas do paciente e de cada integrante do grupo familiar.  Nesse contexto, o psicólogo deve 
reconhecer que: 

a) Na fase da aceitação, as emoções não estão mais tão exacerbadas e a pessoa se prontifica a enfrentar a situação 
com consciência das suas possibilidades e limitações; 

b) Todos os pacientes que demostram raiva, chegarão à fase da aceitação de sua condição de doente sendo comum 
discurso verbal focado na cura da doença;  

c) A fase da barganha é marcada pelo discurso verbal inflamado, ríspido, que direciona seu sentimento de 
inconformismo a toda e qualquer pessoa que interaja com ele;  

d) A fase depressiva caracteriza-se por sentimentos de pesar e angústia, sendo o momento em que o sujeito 
reencontra sua fé religiosa e a utiliza como força propulsora para o enfrentamento e superação das dificuldades;  

e) Na fase da negação, o paciente busca fazer algum tipo de acordo na tentativa de acreditar que as coisas possam 
voltar a ser como antes. 

 
27) Carlos é um garoto de 12 anos, filho único, está internado na ala oncológica de um hospital para tratamento de um 

câncer muito agressivo em processo de metástase. Encontra-se em tratamento há um ano e segundo avaliação 
médica está em fase terminal. Analise as afirmativas abaixo, considerando a situação dos seus pais para fins de 
prognóstico e intervenção psicológica. 

I. Disponibilizar-se para, se for o caso, oferecer suporte afetivo para aquele que estiver mais fragilizado, visando 
lidar com os sentimentos decorrentes da perda; 

II. Não abordar sobre um possível desejo dos pais de desistir de viver devido a proximidade da morte do filho para 
reencontrá-lo em outra dimensão existencial; 

III. Ter conhecimento das fases do processo de luto, para poder lidar de uma forma eficiente com os recursos 
disponíveis, respeitando as defesas de cada um dos envolvidos;  

IV. Compreender os vínculos estabelecidos com o filho doente para incentivar os pais a voltarem-se para as 
atividades que os façam esquecer a doença e a proximidade da morte;  

V. Criação de estratégias para a emergência de crises de raiva e culpa que, podem acometer os pais, face as 
lembranças de pequenas omissões de cuidado que possam ter ocorrido. 

 
Diante das possibilidades de intervenção acima, marque a alternativa que contém aquelas consideradas relevantes 
para a atuação do Psicólogo na situação apresentada. 

a) Existem duas possibilidades de intervenções adequadas; 
b) Existem três possibilidades de intervenções adequadas; 
c) Apenas uma possibilidade de intervenção é adequada; 
d) Todas as possibilidades de intervenção são adequadas; 
e) Nenhuma das possibilidades de intervenção são adequadas. 

 

28) Assinale a opção INCORRETA acerca dos efeitos da hospitalização na infância. 

a) Reações depressivas são esperadas e necessárias para adaptação ao processo de perda da saúde ou iminência 
de morte; 

b) A vivência doença pela criança impõe mecanismos de regressão que reforçam a relação de dependência com 
seus pais;  

c) O sentimento de culpa por estar causando a desestruturação da família é raramente vivenciado, uma vez que 
isso não interfere no processo de enfrentamento;  

d) As intervenções baseadas no lúdico favorecem o desenvolvimento da criança e o enfrentamento da situação de 
hospitalização; 

e) As reações patológicas de superproteção dos pais são frequentes nas relações que envolvem culpabilização pela 
doença da criança. 

 
29) No cotidiano hospitalar, observa-se que algumas famílias de pacientes apresentam dificuldades em adaptar-se às 

rotinas e procedimentos hospitalares, gerando conflitos com as equipes. Muitas vezes, a interação da equipe com a 
família é vista como estressante e limitada. Diante desse tipo de situação, como o psicólogo poderá contribuir para 
a minimização dessas dificuldades?  

a) Eliminar as diferentes visões dos familiares e da equipe quanto aos processos de adoecimento e cura bem como 
incentivar o intercâmbio entre as partes; 
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b) Solicitar a equipe médica a administração de psicotrópicos para minimizar o stress, sofrimento e a insatisfação 
com as necessidades da família; 

c) Dar limites às reações de irritabilidade, ansiedade e agressividade da família e solicitar à equipe de saúde que 
ignore as condições emocionas da família; 

d) Orientar a família quanto à necessidade de respeitar as rotinas hospitalares e conscientizar a equipe de saúde 
quanto a não flexibilização das mesmas; 

e) Criar condições para que os familiares possam mobilizar recursos internos e externos a fim de favorecer a 
adaptação às mudanças necessárias.  

 
30) Analise as afirmativas abaixo:  

I. O idoso que apresenta domínio de suas faculdades mentais é assegurado-lhe o direito de optar pelo tratamento 
de saúde que lhe for indicado como mais favorável; 

II. As reações adversas de medicamentos podem alterar a capacidade do idoso para a realização das funções 
normais; 

III. Os idosos são muito semelhantes entre si, grande parte sofre de depressão, gostam de ficar sozinhos e são muitos 
solitários;  

IV. Quando chegam aos 60 anos, os idosos apresentam capacidade cognitiva prejudicada e por isso as reações 
adversas às medicações são mais visíveis.  

Marque a alternativa que contempla apenas as afirmativas CORRETAS: 

a) I, II e III; 
b) II, III e IV; 
c) III e IV; 
d) I e II; 
e) I e IV. 

 
31) A senescência e a senilidade são processos distintos relacionados ao envelhecimento, sendo o declínio físico umas 

das principais características dessa fase da vida do indivíduo. Neste sentido, assinale a alternativa que corresponde 
ao processo de senescência: 

a) Acomete os idosos, mas também pode estar presente em jovens; 
b) Caracteriza-se principalmente pela perda de capacidade de memorização; 
c) É o envelhecimento fisiológico do organismo humano; 
d) Caracteriza-se por afecções que acometem o indivíduo idoso; 
e) É também conhecida como demência. 

 

32) Sobre as implicações do estresse e do coping, assinale a opção CORRETA. 

a) O estresse resulta na ocorrência de respostas fisiológicas específicas que, mesmo em níveis muito baixos, 

são deletérios para a saúde; 

b) O coping focalizado na emoção é definido como um esforço para regular o estado emocional que é 

associado ao estresse ou que é o resultado de eventos estressantes;  

c) Em situações de maior demanda e de difícil administração para o indivíduo, o estresse tem o nome de 

eustresse e seu efeito deletério é ainda maior; 

d) Qualquer tentativa para lidar com o evento estressor é vista como uma estratégia de coping e independe 

das características individuais; 

e) A fase de luta e fuga é uma das fases do estresse que se manifesta quando o organismo se prepara para as 

reações de alarme, seguida pela fase de resistência, momento em que tenta uma adaptação ao evento 

estressor. 

 

33) Leia as alternativas abaixo e marque a reposta CORRETA quanto ao uso da psicoterapia breve dentro de 

instituições de saúde.  

a) A psicoterapia breve não se diferencia das psicoterapias de longo prazo na qualidade dos resultados se 

respeitados as características e limites de sua indicação; 

b) O fato de ser breve é uma caraterística que limita a intervenção e que indica não ser profunda em suas 

análises pautadas nesse tipo de abordagem;  
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c) A psicoterapia breve representa um processo terapêutico inicial com funções preventivas e intervenções 

focais que visam somente o adoecimento;  

d) É uma técnica que não permite adaptações para aplicação nos diferentes contextos visando o alívio do 

sofrimento daqueles que necessitam de tratamento psicológico; 

e) Na psicoterapia breve é indispensável considerar a demanda do paciente e respeitá-la de acordo com as 

características do mesmo, porém o alivio sempre estará associado a cura da doença.  

 

34) O psico-oncologista, além de atender o paciente e sua família, direciona sua atenção para a equipe de saúde. O 

contato direto com o sofrimento dos pacientes e o envolvimento em situações geradoras de estresse exigem 

dos cuidadores resiliência, capacidade para auto gerenciar as emoções e habilidades para se distanciar do 

paciente, sem, contudo, afastar-se afetivamente. Neste contexto, resiliência representa:  

I. Estudo do indivíduo enquanto um ser que adoece, em situação permeada de sofrimento físico e psicológico; 

II. Compreensão das relações entre os profissionais, entre os profissionais e os pacientes, e entre os 

profissionais e a família; 

III. Capacidade de responder de forma positiva às situações adversas que enfrenta, mesmo quando estas 

comportam risco potencial para seu equilíbrio biopsíquico. 

Marque a alternativa CORRETA após a análise das afirmativas acima. 

a) Alternativas I, II e III estão corretas; 

b) Apenas alternativa I está correta; 

c) Alternativas I e II estão corretas; 

d) Apenas alternativa III está correta; 

e) Alternativas II e III estão corretas. 

 

35) Trabalhos em grupo podem ser úteis em diferentes situações, com ganho substancial para o paciente, redução 

de tempo e de custos. Julgue os itens que se seguem referentes a práticas preventivas em grupo. 

I. Os participantes do grupo terapêutico só se beneficiam quando este é homogêneo, em termos de 

características populacionais e de interesses clínicos de seus membros; 

II. Nas práticas grupais, a intervenção pode ocorrer do terapeuta para o paciente e dos pacientes para eles 

próprios, de modo que o psicólogo não é o único agente responsável pela evolução do processo; 

III. Uma das desvantagens da terapia em grupo é a percepção de solidão e de estranheza durante as sessões, a 

que os membros costumam se referir ao longo do processo; 

IV. Sensibilização para o uso de preservativos, planejamento familiar, autocuidado, controle da alimentação 

são exemplos de intervenções em saúde que podem ser feitas em grupo dentro do hospital.  

Marque a alternativa CORRETA. 

a) Estão corretos os itens I e IV; 

b) Está correto apenas o item IV; 

c) Está correto apenas o item I; 

d) Estão corretos os itens I e III; 

e) Estão corretos os itens II e IV. 

 

36) Sobre o roteiro de avaliação psicológica utilizado na prática hospitalar, marque a opção CORRETA: 

a) Tem a função de classificar os pacientes em escala de urgência psicológica; 

b) É utilizado no primeiro atendimento com o paciente, não sendo necessário nos atendimentos posteriores; 

c) Tem função de conhecer somente o que o paciente traz no discurso no atendimento sobre a sua relação 

com o adoecimento; 

d) Não fornece os dados necessários sobre a estrutura psicodinâmica da personalidade do paciente; 

e) Tem função de orientador de foco de intervenções. 
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37) A importância da família no processo de adoecimento do paciente, desde o diagnóstico à recuperação é 

observada por diversas equipes de saúde que apontam estratégias que facilitam essa relação de cuidado. 

Dentre essas estratégias estão os grupos de apoio. Do ponto de vista familiar, é CORRETO afirmar sobre os 

grupos de apoio. 

a) Normalmente os grupos de apoio ajudam os familiares cujos pacientes apresentam comorbidades 

psiquiátricas; 

b) São estratégias que devem ser utilizadas tendo como facilitador um membro da família; 

c) Os familiares percebem que seus problemas são frequentemente piores que os dos outros; 

d) Percebem que as condutas clínicas são sempre as melhores opções de intervenção; 

e) Aumentam as fantasias e reduz pouco a ansiedade. 

 

38) Sobre a assistência interdisciplinar ao paciente com Doença Renal Crônica (DRC) pode-se afirmar que: 

a) A avaliação psicológica só se faz necessária quando indicada pelo médico e nos estágios mais avançados da 

DRC, quando há indicação de terapia renal substitutiva; 

b) O acompanhamento odontológico deve ser iniciado em pacientes com DRC em tratamento dialítico em 

preparação para transplante; 

c) O educador físico e o fisioterapeuta atuam a fim de reduzir o estado de fragilidade dos pacientes com DRC; 

d) A DRC está intimamente associada com quadros de ansiedade, euforia e redução da qualidade de vida. Não 

há alteração na cognição; 

e) Não há obrigatoriedade de cada centro de diálise de pré-diálise ter um assistente social a ele vinculado. 

 

39) As discussões em grupos de pacientes cardiopatas como oficinas, grupos operativos ou grupos de conversa 

trazem benefícios aos pacientes. Assinale a alternativa que corresponde a uma das características desse tipo 

de abordagem. 

a) Promove a valorização da fala dos profissionais; 

b) Centraliza na figura do facilitador/instrutor; 

c) Aumenta os conflitos familiares e sociais; 

d) Promove ou melhora a autoestima; 

e) Contribui normalmente para a piora da adesão. 

 

40) A interconsulta tem como função: 

a) Auxiliar na reorganização do sistema de promoção de saúde que é utilizado nos hospitais universitários 

brasileiros; 

b) Visa o aprofundamento do estudo da situação de adoecimento dos pacientes e dos profissionais envolvidos 

no cuidado hospitalar; 

c) Valorizar o papel do psicólogo no ambiente hospitalar; 

d) Auxiliar na modificação da visão médica quanto aos procedimentos que se adaptam ao paciente; 
e) Reduzir a carga horária de trabalho das equipes de saúde. 

 

41) Sobre as alterações na função psíquica da Sensopercepção é INCORRETO afirmar que seja: 

a) Ilusão; 

b) Hiperprosexia; 

c) Anestesia; 

d) Agnosia; 

e) Macropsia. 

 

42) Sobre a percepção deformada de um objeto real e presente, pode-se afirmar que seja: 

a) Aberração perceptiva; 

b) Fenômeno já visto; 

c) Ilusão; 

d) Alucinação; 

e) Agnosia. 
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43) Na psicopatologia, quando duas ou mais ideias são condensadas e se fundem em um pensamento classifica-se 

como: 

a) Neologismo; 

b) Condensação ou justaposição dos conceitos; 

c) Desintegração dos conceitos;  

d) Perda das relações conceituais; 

e) Visões fantasmáticas. 

 

44) Sinais e sintomas como irritabilidade, esquecimento, choro fácil, instabilidade, não conseguir relaxar, aumento 

do consumo de álcool e tabaco, insônia, cefaleias, lombalgia, depressão e medo, perda do interesse sexual e 

tiques nervosos correspondem a: 

a) Estresse; 

b) Transtorno do humor; 

c) Esquizofrenia; 

d) Demência; 

e) Transtorno obssessivo-compulsivo. 

 

45) A intervenção cirúrgica representa uma ameaça na vida de qualquer pessoa, pois envolve uma carga 

emocional específica e diferenciada. Sobre os aspectos emocionais relacionados a intervenções cirúrgicas é 

CORRETO afirmar: 

a) As dificuldades de adaptação acontecem no momento em que o paciente não é atendido adequadamente 

em suas necessidades básicas, agravando com isso as sensações de isolamento e angústia pré-existentes; 

b) A ansiedade provocada pela possibilidade de uma intervenção cirúrgica não pode afetar o paciente se este 

sentimento não for expresso e conscientizado; 

c) As equipes de saúde sempre consideram os aspectos psicológicos nas situações de tratamentos cirúrgicos 

evitando o aumento da predisposição para complicações emocionais que prejudicam a convalescença; 

d) Os atendimentos àqueles pacientes que ainda não realizaram um evento cirúrgico devem ser feitos 

somente a pedido da equipe; 

e) Os familiares não devem estar cientes de todas as informações do procedimento cirúrgico, pois acabam 

informando ao paciente e aumentando o nível de ansiedade. 

 

46) A síndrome de abstinência ao álcool é uma condição clínica que pode cursar com psicose. As principais 

características deste quadro envolvem histórico de uso pesado de álcool com: 

a) Interrupção ou diminuição importante de uso recentemente (dias); sintomas psíquicos habitualmente 

precedidos de tremores, sudorese, aumento da pressão arterial e frequência cardíaca; alucinações olfativas 

vívidas; 

b) Interrupção total do uso há dias; sintomas psíquicos habitualmente precedidos de tremores, sudorese, 

aumento da pressão arterial e frequência cardíaca; alucinações visuais vívidas; 

c) Interrupção ou diminuição de uso importante recente (dias); sintomas psíquicos habitualmente sucedidos 

de tremores, sudorese, aumento da pressão arterial e frequência cardíaca; alucinações visuais vívidas. 

d) Interrupção ou diminuição importante de uso recente (dias); sintomas psíquicos habitualmente precedidos 

de tremores, sudorese, aumento da pressão arterial e frequência cardíaca; alucinações visuais vívidas; 

e) Total interrupção deste uso há dias; sintomas psíquicos habitualmente sucedidos de tremores, sudorese, 

aumento da pressão arterial e frequência cardíaca; alucinações olfativas vívidas. 

 

47) Solange é paciente da clínica cirúrgica do Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão (HU-

UFMA) e na véspera de sua cirurgia de laparotomia exploradora, solicita atendimento psicológico. Encontra-se 

ansiosa porque seu irmão fez uma cirurgia há dois meses e teve complicações necessitando de UTI. Com 

relação ao atendimento psicológico pré-cirúrgico, deve-se: 

a) Acolher a ansiedade do paciente e escutá-lo de forma não-diretiva;  

b) Realizar sessões psicoeducativas diárias e tentar adiamento da cirurgia para conseguir atender a paciente 

outras vezes; 
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c) Sugerir que a paciente busque o médico e peça dele informações pertinentes sobre a cirurgia;  

d) Utilizar as técnicas da psicoterapia breve para diminuir a ansiedade, apontando enfaticamente as 

consequências positivas da cirurgia, enquanto realiza escuta clínica para fazer o paciente sentir-se 

acolhido;  

e) Chamar a família da paciente, explicar a situação e pedir que eles conversem com ela para convencê-la a 

realizar a cirurgia que foi indicada pela equipe médica responsável. 

 

48) Acerca do cuidado aos transtornos de ansiedade, o que se deve considerar: 

a) A interrupção do tratamento medicamentoso deve-se dar de forma progressiva logo após a melhora 

sintomática, evitando o desenvolvimento de resistência à medicação; 

b) O tratamento medicamentoso está indicado somente para casos com comprometimento funcional grave e 

após o esgotamento de todas as abordagens não medicamentosas disponíveis naquele cenário; 

c) A base do tratamento farmacológico dos transtornos de ansiedade são as medicações antidepressivas, que 

devem ser aumentadas só em último caso, a fim de evitar potencial dependência; 

d) O apoio especializado para o paciente que apresenta transtorno de ansiedade deve ser solicitado somente 

em casos refratários; 

e) A ansiedade é considerada patológica se sua intensidade ou duração é desproporcional a sua causa de 

origem, ocorre na ausência de uma situação real de ameaça ou está associada a uma queda do 

funcionamento do indivíduo. 

 

49) Entre os transtornos mentais associados ao uso de álcool classificados na CID-10, é CORRETA a seguinte 

afirmativa:  

a) A intoxicação alcoólica deve ser sempre atendida nas emergências devido às alterações hidroeletrolíticas 

que a grande ingesta realizada pode produzir; 

b) Caracterizamos o uso nocivo de álcool quando o usuário ingere um volume de álcool superior a 14 doses 

em uma semana; 

c) Os pacientes com quadros de dependência podem apresentar sinais da síndrome de abstinência com 

interrupções do consumo de pelo menos três dias; 

d) Pacientes com consumo de álcool restrito ao fim de semana não podem se caracterizar como portadores de 

uso nocivo de álcool, pois ficam pelo menos quatro dias sem beber; 

e) A intoxicação aguda apresenta diferentes níveis de gravidade, associada não só à quantidade de álcool 

ingerida, mas também a velocidade e a associação com consumo de alimentos.  

 

50) Quanto à avaliação do consumo de álcool, pode-se afirmar que: 

a) Envolve uma avaliação cuidadosa do tipo de bebida consumido, em que contexto e em que quantidade;  

b) Só deve ser feito pelo médico que é o único autorizado a fazer o diagnóstico de dependência ao álcool;  

c) Deve sempre envolver a aplicação de testes como o CAGE;  

d) Apenas nos casos graves, de dependência a álcool, é necessário que uma intervenção breve seja realizada;  

e) A entrevista motivacional é uma intervenção cognitiva especializada, só devendo ser realizada pelos 

profissionais de saúde mental. 

 

 

 


