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005. Prova objetiva

Programa de Residência  
Multiprofissional em Saúde – Psicologia

� Você recebeu sua folha de respostas, este caderno, contendo 60 questões objetivas, e o caderno de prova dissertativa.

� Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.

� Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum 
problema, informe ao fiscal da sala.

� Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.

� Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você 
escolheu.

� A duração das provas objetiva e dissertativa é de 4 horas e 30 minutos, já incluído o tempo para o preenchimento da 
folha de respostas e a transcrição do texto definitivo.

� Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridas 3 horas do início das provas.

� Ao sair, você entregará ao fiscal o caderno de prova dissertativa, a folha de respostas e este caderno, podendo levar 
apenas o rascunho de gabarito, localizado em sua carteira, para futura conferência.

� Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

AguArde A ordem do fiscAl pArA Abrir este cAderno de questões.

29.11.2014
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ConheCimentos Gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 06.

Você se lembra do Hal 9000, o computador superinteli-
gente que Stanley Kubrick criou no filme 2001: Uma Odisseia 
no Espaço? Ele era amigo e companheiro do tripulante de 
uma nave espacial. A relação azedou quando Hal decidiu que 
sua missão era mais importante do que os desejos do tripu-
lante. No embate, Hal tenta assassinar o tripulante e tudo ter-
mina em tragédia quando, em ato desesperado, o tripulante 
desliga aos poucos o computador, que lamenta, suplica, se 
infantiliza e morre.

O cientista que ajudou Stanley Kubrick a criar Hal foi  
Irving Good, um matemático que pertencia ao grupo de cien-
tistas arrebanhados por Alan Turing (o pai da computação), 
em Bletchley Park, uma casa no interior da Inglaterra. Foi 
nessa casa que matemáticos, estatísticos e criptógrafos 
trabalharam durante a Segunda Guerra Mundial decifrando 
mensagens criptografadas dos alemães. Muitos acreditam 
que o sucesso desse time foi uma das razões para que alia-
dos fossem bem-sucedidos na invasão da Europa.

Na última década, a ideia de sistemas de computação 
mais poderosos que o cérebro humano volta à tona: hoje 
existem computadores capazes de vencer os melhores cé-
rebros humanos em jogos de xadrez. É assustador imaginar 
que uma máquina como essa pode ser a derradeira invenção 
do ser humano e que, após sua criação, poderemos passar a 
ser a segunda espécie mais inteligente no planeta. Será que 
nos tornaremos tão dependentes quanto os cachorros hoje 
dependem de nossas vontades e tecnologias? E, tudo isso, 
se essas máquinas acreditarem que vale a pena nos manter 
vivos.

(Fernando Reinach, O Estado de S.Paulo, 04.10.2014. Adaptado)

01. Lendo-se o primeiro parágrafo, conclui-se que

(A) Hal submete o tripulante a situações extremas de 
humilhação e subserviência, o que provoca a des-
truição da nave espacial.

(B) a relação entre Hal e o tripulante foi marcada por al-
tos e baixos, até chegar a um nível de compreensão 
e companheirismo.

(C) Hal disputa com o tripulante o controle da nave, mas 
hesita quando seu intento está prestes a se realizar.

(D) o tripulante assume o controle da situação e, com um 
gesto intempestivo, põe fim ao conflito e valida seu 
poder perante Hal.

(E) Hal não conseguiu esconder os traços de infantilida-
de, e o tripulante começa a descrer de seus superpo-
deres e inteligência.

02. O sucesso obtido pelo grupo de Alan Turing indicia o fato 
de que

(A) a tecnologia tem contribuído para uma cultura que 
opta, antes de tudo, pela busca de soluções de pro-
blemas.

(B) os cientistas estão sempre se empenhando em pes-
quisas voltadas para o aprimoramento da espécie 
humana.

(C) os matemáticos têm-se revelado os verdadeiros 
cientistas, pois, deve-se a eles o patamar tecnológi-
co da modernidade.

(D) a ciência tem suas virtudes, mas nem sempre se 
acredita que os cientistas aplicam-na a fins benéfi-
cos a todos.

(E) o objetivo de toda ciência, como a matemática, é pro-
mover pesquisas que conduzam todas as nações ao 
progresso.

03. Pode-se afirmar que o autor, Fernando Reinach,

(A) põe em xeque o papel da ciência e a capacidade dos 
cientistas em inventar objetos tecnológicos.

(B) expressa inquietação quanto à possibilidade de as 
máquinas questionarem a sobrevivência da espécie 
humana.

(C) lamenta o fato de os cientistas não conseguirem mais 
inventar máquinas tão potentes como o computador.

(D) acredita que os homens farão, em um futuro próxi-
mo, uma autocrítica em relação à dependência que 
têm das máquinas.

(E) alimenta a ideia de que a invenção das máquinas 
possa contribuir para melhores condições de vida no 
planeta.

04. Assinale a alternativa que substitui, correta e respectiva-
mente, de acordo com a norma-padrão, os termos des-
tacados em:

… Hal decidiu que sua missão era mais importante do 
que os desejos do tripulante.

O matemático pertencia ao grupo de cientistas arreba-
nhados por Alan Turing.

E, tudo isso, se essas máquinas acreditarem que vale a 
pena nos manter vivos.

(A) superava os desejos…/ instalava-se na equipe…/ 
suporem…

(B) excedia aos desejos…/ agregava-se na equipe…/ 
supõem…

(C) relevava-se nos desejos…/ integrava-se à equipe …/ 
suporão…

(D) prevalecia aos desejos …/ atrelava-se a equipe …/ 
supunham…

(E) suplantava os desejos…/ incorporava-se à equipe…/ 
supuserem…
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06. Assinale a alternativa em que as frases estão corretas, 
quanto à pontuação.

(A) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação, em Bletchley Park, decifraram mensa-
gens criptografadas pelos alemães./ Eles concebe-
ram sistemas de computação mais poderosos que 
o cérebro humano e, hoje, existem computadores 
capazes de vencer os melhores cérebros.

(B) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação, em Bletchley Park, decifraram mensa-
gens criptografadas pelos alemães./ Eles concebe-
ram, sistemas de computação, mais poderosos que 
o cérebro humano e hoje existem, computadores ca-
pazes de vencer os melhores cérebros.

(C) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação, em Bletchley Park, decifraram mensa-
gens, criptografadas pelos alemães./ Eles concebe-
ram, sistemas de computação mais poderosos que 
o cérebro humano, e hoje existem computadores, 
capazes de vencer os melhores cérebros.

(D) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação, em Bletchley Park, decifraram, mensa-
gens criptografadas, pelos alemães./ Eles concebe-
ram sistemas de computação, mais poderosos que 
o cérebro humano, e, hoje existem computadores 
capazes de vencer, os melhores cérebros.

(E) Cientistas, arrebanhados por Alan Turing, o pai da 
computação em Bletchley Park decifraram, mensa-
gens criptografadas pelos alemães./ Eles concebe-
ram, sistemas de computação mais poderosos, que 
o cérebro humano e hoje existem computadores, ca-
pazes de vencer, os melhores cérebros.

05. Assinale a alternativa correta quanto à concordância 
verbal.

(A) Empenharam-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógrafos 
e estatísticos./ Há computadores capazes de vencer 
os melhores cérebros humanos em jogos de xadrez./ 
Qual dos cientistas acreditaria que sua invenção 
contribuiria com a guerra?

(B) Empenhou-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógrafos 
e estatísticos./ Haverão computadores capazes de 
vencer os melhores cérebros humanos em jogos de 
xadrez./ Qual dos cientistas acreditariam que sua in-
venção contribuiria com a guerra?

(C) Empenhou-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógrafos 
e estatísticos./ Haviam computadores capazes de 
vencer os melhores cérebros humanos em jogos de 
xadrez./ Qual dos cientistas acreditariam que sua in-
venção contribuiria com a guerra?

(D) Empenharam-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógrafos 
e estatísticos./ Haveriam computadores capazes de 
vencer os melhores cérebros humanos em jogos de 
xadrez./ Qual dos cientistas acreditariam que sua in-
venção contribuiria com a guerra?

(E) Empenhou-se em decifrar mensagens, durante a 
segunda guerra mundial, matemáticos, criptógra-
fos e estatísticos./ Havia computadores capazes de 
vencer os melhores cérebros humanos em jogos de 
xadrez./ Qual dos cientistas acreditaria que sua in-
venção contribuiria com a guerra?
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Leia a charge para responder à questão de número 10.

Australopithecus
robustus

Homo habilis Homo sapiens
neanderthalensis

Homo erectus Homo sapiens
sapiens

10. Assinale a alternativa compatível com os sentidos da fi-
gura.

(A) A espécie humana vem perdendo estatura e habili-
dades corporais.

(B) À medida que o homem evoluiu, o cérebro foi se ex-
pandindo ao longo das eras.

(C) As características físicas humanas não passaram 
por mudanças significativas.

(D) Andar e correr foram habilidades que determinaram 
a evolução do cérebro.

(E) Do homem primitivo à espécie atual, não se percebe 
sinal de evolução.

PoLítica de saúde

11. Uma diretriz prevista no artigo 198 da Constituição 
Federal do Brasil estabelece que as ações e serviços 
públicos de saúde devem ser organizados com a par-
ticipação da comunidade. Esta participação deve ser 
exercida por meio

(A) da Comissão Tripartite Nacional (usuários, funcioná-
rios e profissionais de saúde).

(B) dos Conselhos de Saúde nas esferas municipal,  
estadual e federal de governo.

(C) da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) nas esfe-
ras municipal e estadual.

(D) da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) formada 
por representantes do governo, dos trabalhadores e 
das comunidades municipais.

(E) dos Conselhos Regionais de Secretários Municipais 
de Saúde (CRESEMS).

Leia o trecho para responder às questões de números 07 a 09.

Com as tecnologias computadorizadas, o homem está 
se entregando cada vez mais à capacidade das máquinas 
de modificar seu pensamento. Identidades são vividas a par-
tir de máquinas. O humano se reafirma, pois, atrás de mou-
ses, teclados, luvas, na ponta de fios, cabos, há sempre um 
homem, com a sua energia natural, que se funde à energia 
das máquinas. O sangue tem o mesmo valor que a corrente 
elétrica.

(www.google.com.br)

07. Assinale a alternativa que completa, corretamente, quan-
to ao sentido do trecho e ao uso do acento indicativo da 
crase, o segmento frasal: Homens e máquinas …

(A) complementam-se e, afeitos à uma boa convivência, 
formam um conjunto inquestionável.

(B) interdependem-se, já que eles as criaram e, com fre-
quência, é à elas que eles recorrem sempre.

(C) convivem, desde longa data, razão pela qual elas 
prestarão serviços à todas as gerações futuras.

(D) encontram-se no aparato tecnológico, à saber: mou-
ses, teclados, cabos elétricos e fios.

(E) relacionam-se de tal forma que a energia vital huma-
na mescla-se à força da maquinaria elétrica.

08. As expressões destacadas no trecho estão, correta e res-
pectivamente, substituídas, sem prejuízo do sentido, em

(A) está se submetendo/ resistente

(B) está se subtraindo / atrelado

(C) está se sujeitando/ incorporado

(D) está se furtando/ imune

(E) está se voltando/ refratário

09. A conjunção pois, na quarta linha, pode ser substituída, 
sem alteração de sentido, por

(A) no entanto.

(B) portanto.

(C) porém.

(D) ainda assim.

(E) entretanto.
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14. Sobre a Atenção Básica no Brasil, pode-se afirmar que

(A) é um componente com função complementar no 
sistema de saúde, desenvolvendo a atividade de 
“triagem”, destinado ao atendimento curativo/assis-
tencial simples, de menor complexidade tecnológica.

(B) é um conjunto de ações destinadas a populações 
que não têm acesso à medicina de mercado, ofere-
cendo as ações clínicas mínimas e necessárias que 
permitem resolver de imediato a maioria dos proble-
mas de saúde.

(C) sua dinâmica e efetividade está centrada na atuação 
harmônica de uma equipe que se reveza, cada qual 
envolvido com a prática de sua especialidade, aten-
dendo a uma demanda identificada com as patologias 
de maior prevalência na região, previamente definida 
por um sistema centralizado.

(D) tem sua função básica centrada na facilitação do 
acesso a especialistas e hospitais públicos com 
vistas a atribuir maior qualidade no atendimento e, 
com isso, dar maior resolutividade ao sistema.

(E) deve ser entendida como um componente estratégi-
co na organização do SUS, um espaço de produção 
de mudanças de sistemas de saúde, e atua como 
elemento organizador e articulador do cuidado em 
saúde.

15. Entre as atribuições dos membros das equipes de Saúde 
da Família, podem-se citar:

1.   a participação no processo de territorialização e ma-
peamento da área de atuação da equipe;

2.   a manutenção atualizada do cadastramento de famí-
lias e dos indivíduos no sistema;

3.   a realização de busca ativa e notificação de doenças 
e agravos de notificação compulsória.

Assinale a alternativa que, corretamente, relaciona-se 
com essas atribuições.

(A) São todas restritas ao agente comunitário de saúde.

(B) Duas delas cabem exclusivamente ao profissional de 
enfermagem.

(C) São atribuições específicas, seguindo a ordem, 
respectivamente, do agente comunitário de saúde, 
do profissional de enfermagem e do médico.

(D) São comuns a todos os membros da equipe.

(E) O médico não participa de nenhuma dessas atri-
buições.

12. Segundo a Lei número 8.080/90, estão entre as competên-
cias das direções estadual e municipal do SUS – Sistema 
Único de Saúde, respectivamente, coordenar e executar 
ações e serviços de saúde. Dessa forma, cabe à direção 
municipal, entre outros, executar serviços de vigilâncias 
epidemiológica e sanitária, de alimentação e nutrição, de 
saneamento básico e de saúde do trabalhador. Desses 
serviços citados, o único que não é coordenado pela dire-
ção estadual do SUS é

(A) a vigilância epidemiológica.

(B) a vigilância sanitária.

(C) o saneamento básico.

(D) a saúde do trabalhador.

(E) a alimentação e nutrição.

13. Considere as cinco diretrizes centrais para orientar a 
ação das equipes que têm por tarefa produzir saúde:

1.   Acolhimento,que inaugura e sustenta processos de 
cuidar.

2.   Gestão Democrática das organizações de saúde, 
dos processos de trabalho e de formação, da clínica 
e da saúde coletiva.

3.   Clínica Ampliada, com ampliação de suas bases 
conceituais, para além da alopatia, incluindo práticas 
complementares; para além do biológico, incluindo 
as dimensões social e subjetiva; e para a ação inter-
disciplinar, com aposta no trabalho em equipe.

4.   Valorização do trabalho dos trabalhadores da saúde, 
sem a qual não se fará de forma sustentada a reforma 
sanitária de nosso país.

5.   Garantir os direitos dos usuários, na justa medida 
da produção corresponsabilizada do cuidado, que 
significa produção ativa de saúde entre os sujeitos, 
trabalhadores e equipes – usuários e sua rede sócio-
-familiar.

Essas diretrizes foram formuladas

(A) pela Política Nacional de Humanização (Humaniza 
– SUS).

(B) para melhorar em número e em qualidade os profis-
sionais que compõem as equipes do Programa de 
Saúde da Família (PSF), em todo o território nacional.

(C) para avaliar, quantitativamente, a eficácia do pro-
grama QualiSUS – Rede.

(D) visando ampliar a participação da comunidade na 
Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde – 
RENASES.

(E) pela Política Nacional de Saúde e Segurança do  
Trabalhador, com o objetivo de humanizar as suas 
condições de trabalho.
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18. Os coeficientes de morbidade têm muita importância em 
vigilância de saúde e, sobre eles, pode-se afirmar que

(A) medem o percentual de pessoas portadoras de  
doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) em 
uma população de doentes por várias causas.

(B) não se prestam para análises de frequências de  
doenças.

(C) utilizam como denominador, para estimar a força  
de uma doença, o número de óbitos, pela mesma 
doença, ocorridos no período de estudo.

(D) analisam o comportamento das doenças e dos agra-
vos à saúde em uma população exposta.

(E) embora úteis para estudos populacionais em geral, 
não são adequados para análises comparativas  
entre dois extratos de população.

19. Assinale a alternativa que se relaciona corretamente com 
a Portaria número 1.271/2014, que define a Lista Nacional 
de Notificação Compulsória.

(A) A vigilância sentinela é o modelo de vigilância restri-
ta aos serviços de atendimento de urgência e emer-
gência, incluindo os privados, a partir da suspeita de 
casos de doença infectocontagiosa.

(B) Notificação compulsória é a comunicação obrigatória 
e sempre imediata à autoridade de saúde, realizada 
pelos médicos, profissionais de saúde ou responsá-
veis pelos estabelecimentos de saúde, públicos ou 
privados, sobre a ocorrência de doença que tenha o 
diagnóstico confirmado.

(C) A comunicação de doença, agravo ou evento de saú-
de pública de notificação compulsória pode ser rea-
lizada à autoridade de saúde por qualquer cidadão 
que deles tenha conhecimento.

(D) A notificação compulsória imediata deve ser realiza-
da pelo profissional de saúde ou responsável pelo 
serviço assistencial que prestar o primeiro atendi-
mento ao paciente, em até 8 (oito) horas desse aten-
dimento, pelo meio mais rápido disponível.

(E) A notificação compulsória deverá ser feita obrigato-
riamente ao Ministério da Saúde e, para não con-
gestionar o sistema, exclusivamente pelos meios 
eletrônicos disponíveis nas secretarias estaduais de 
saúde.

20. A vacina é aplicada em dose única, mas no Programa 
Nacional de Imunização (PNI) recomenda-se uma se-
gunda dose quando, após 6 meses, não se observar 
cicatriz no local da aplicação. Essa vacina é

(A)  contra a influenza.

(B) a tríplice viral.

(C) contra a hepatite B.

(D) a pneumocócica 23-valente.

(E) a BCG.

16. Em estudo desenvolvido em uma comunidade, obteve-
-se, entre outras informações relevantes, um valor de 80% 
para o índice de Swaroop-Uemura.

Sobre esse resultado, pode-se dizer que ele

(A) retrata uma comunidade com boas condições econô-
micas, sociais e de saúde.

(B) retrata uma comunidade com baixo índice de desen-
volvimento econômico e social.

(C) tem relação apenas com a situação de saúde que, 
no caso, revela-se precária.

(D) só terá validade quando analisado em associação 
com a taxa de mortalidade proporcional.

(E) apenas indica a boa situação da rede de saneamento 
básico que, nesse caso, atende quase a totalidade das 
residências.

17. Embora sejam inegáveis e representativos os avanços  
alcançados pelo SUS nos últimos anos, ainda é evidente a 
dificuldade em superar a intensa fragmentação das ações 
e serviços de saúde e qualificar a gestão do cuidado no 
contexto atual. Como estratégia para superar a fragmen-
tação da atenção e da gestão nas Regiões de Saúde e 
aperfeiçoar o funcionamento político-institucional do SUS, 
com vistas a assegurar ao usuário o conjunto de ações e 
serviços que necessita com efetividade e eficiência,  
estruturou-se um conjunto de serviços e equipamentos de 
saúde, num determinado território geográfico, responsá-
vel não apenas pela oferta de serviços, mas ocupando-se 
também de como estes estão se relacionando, asseguran-
do dessa forma que a ampliação da cobertu ra em saúde  
seja acompanhada de uma ampliação da comunicação 
entre os serviços, a fim de garantir a integralidade da 
atenção.

(Portaria número 4.279/2010. Adaptado)

Essa organização, utilizada como estratégia para o 
cuidado integral, tornou-se realidade com o nome de

(A) Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica (SNVE).

(B) Redes de Atenção à Saúde (RAS).

(C) e-SUS Atenção Básica (AB).

(D) Núcleos de Apoio à Saúde da Família (NASF).

(E) Programa de Melhoria do Acesso e da Qualidade na 
Atenção Básica (PMAQ-AB).
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24. A Saúde Coletiva, após os movimentos da saúde pública, 
da saúde preventiva, da saúde comunitária e da reforma 
sanitária, ampliou e ressingularizou o campo de atuação 
dos profissionais da saúde. Essa nova concepção mudou

(A) das necessidades em saúde para a nosologia 
médica.

(B) da integralidade da saúde para o tratamento e a 
reabilitação.

(C) do atendimento global para o atendimento individua-
lizado.

(D) das ações assistencialistas para as ações especia-
lizadas.

(E) da assistência às doenças para o cuidado humano.

25. Preparar uma criança para uma cirurgia ou para a reali-
zação de exames físicos dolorosos é uma tarefa impres-
cindível para os profissionais da área da saúde. Essa 
preparação

(A) deve ser realizada somente pelo psicólogo, único 
profissional da equipe capacitado para esclarecer a 
criança.

(B) demanda uma apresentação de informações mais 
gerais e amplas, sem detalhamentos que desesta-
bilizem a criança.

(C) implica que esses profissionais ofereçam oportuni-
dades para que a criança se familiarize com o proce-
dimento ao qual será submetida.

(D) deve ser realizada pela família, que é o grupo mais 
bem preparado para lidar com as reações da criança.

(E) deve ser realizada somente com as crianças que es-
pontaneamente questionam sobre os procedimentos 
ou ações da equipe.

26. De uma perspectiva psicológica, a realização de grupos 
em salas de espera tem, como objetivo principal,

(A) permitir o atendimento com enfoque psicoterapêu-
tico a um número expressivo de pacientes que, de 
outra forma, não poderiam identificar seus conflitos 
psíquicos.

(B) eliminar a sintomatologia física da maioria dos pa-
cientes, porque proporciona um espaço de escuta 
para suas queixas emocionais.

(C) eliminar a irritação dos pacientes enquanto aguar-
dam para serem atendidos, determinando que a re-
lação médico-paciente seja positiva.

(D) transformar o tempo ocioso em tempo de trabalho, 
permitindo que as vivências do grupo sejam partilha-
das e as informações transitem de forma prática e 
informal.

(E) permitir a elaboração das fantasias relacionadas ao 
processo de adoecimento, o que diminui o tempo de 
permanência dos pacientes na instituição.

ConheCimentos esPeCífiCos

21. Uma das grandes dificuldades para os profissionais  
envolvidos com ações dedicadas à saúde da população 
é definir o que é normal e o que é patológico. No contexto 
atual, é correto afirmar que

(A) a doença implica a presença de qualquer tipo de en-
fermidade, dor, sofrimento ou limitação, e a saúde não.

(B) saúde e doença são extremos de um contínuo que va-
riam e refletem o potencial adaptativo dos indivíduos.

(C) a doença, ao contrário da saúde, caracteriza-se pela 
presença de uma desarmonia orgânica, resultante 
de problemas anatômicos e funcionais.

(D) saúde é um estado silencioso do organismo, pois, 
sem manifestação orgânica, não se pode identificar 
uma doença.

(E) doença e saúde estão associadas a estados de  
alteração ou bem-estar relacionados a situações 
concretas e reais.

22. A doença é um evento que se instala de forma tão central 
na vida das pessoas, que tudo mais perde importância 
ou então passa a girar em torno dela, numa espécie de 
órbita que apresenta quatro posições: negação, revolta, 
depressão e enfrentamento. Essas quatro posições

(A) são específicas para cada tipo de doença, transfor-
mando-se em elementos capazes de identificar se 
uma enfermidade é grave ou não.

(B) ocorrem numa sucessão que não se altera, depen-
dendo do paciente ou do tipo de enfermidade que foi 
diagnosticada.

(C) atingem somente os pacientes nos quais se pode 
identificar uma estrutura de personalidade com ca-
racterística psicótica.

(D) podem variar de um dia para o outro, e por isso não 
convém aceitar como definitiva uma posição identifi-
cada, que é mutável.

(E) surgem independentemente do paciente ter sido in-
formado ou não sobre sua condição de adoecimento.

23. De maneira geral, os profissionais da área da saúde ten-
dem a associar ao conceito de saúde somente os aspec-
tos relacionados ao bem-estar físico do doente, deixando 
em um segundo plano os aspectos sociais e mentais. 

Essa atitude

(A) trata os sintomas da doença de forma superficial, 
menosprezando suas causas mais profundas e 
abrangentes.

(B) permite que o sistema de saúde atue de forma mais 
eficaz, evitando demoras no atendimento.

(C) agiliza a recuperação do paciente, pois os aspectos 
sociais e mentais do adoecimento podem ser trata-
dos posteriormente.

(D) impede a recuperação dos pacientes, uma vez que 
são os aspectos sociais e mentais que determinam 
o adoecimento.

(E) permite uma atenção individualizada e especializada 
aos pacientes, o que interfere rápida e positivamente 
na sintomatologia apresentada.
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30. Um psicólogo de um serviço de saúde atende dois grupos 
de pacientes: os pacientes do primeiro grupo reconhecem 
o nexo entre seus sintomas físicos e sua vida emocional, 
e os do segundo grupo não. A abordagem grupal dos pa-
cientes do segundo grupo deve ter como objetivo

(A) a vida intrapsíquica, entendendo as manifestações 
físicas como expressão da subjetividade.

(B) os conflitos inconscientes que determinam o apareci-
mento das manifestações físicas.

(C) as manifestações da doença física, buscando, por 
meio delas, identificar os aspectos subjetivos.

(D) a revelação das conexões perdidas entre os sinto-
mas físicos e os aspectos psíquicos subjacentes.

(E) os sintomas físicos, sem estabelecer qualquer rela-
ção com os componentes psíquicos.

31. No processo de reabilitação de um paciente que tem  
diabetes tipo II,

(A) é preciso incentivá-lo a investir na qualidade de vida, 
mesmo que, para isso, seu estilo de vida tenha que 
ser modificado.

(B) o vínculo com a equipe que o acompanha deve ser 
mantido, o que garante que as indicações médicas 
vão ser seguidas à risca.

(C) os familiares são responsabilizados pelas alterações 
necessárias na rotina de vida dos pacientes, para 
manutenção de sua saúde.

(D) não se pode alterar o seu estilo de vida, uma vez que 
esse tipo de alteração pode romper o seu equilíbrio 
funcional.

(E) é importante retomar as condições de vida anterio-
res ao adoecimento, para que o paciente volte à sua 
condição física original.

32. Quando um psicólogo realiza seus atendimentos numa 
instituição que cuida da saúde da população, seja em um 
ambulatório, em um centro de terapia intensiva, ou seja 
em uma em enfermaria, o setting terapêutico

(A) deve ser estabelecido do mesmo modo que se es-
tabelece em qualquer atendimento psicológico tradi-
cional, garantindo o sigilo e a privacidade ao cliente.

(B) só pode ser estabelecido nos casos em que o pa-
ciente se encontra em um quarto ou ambiente isola-
do, sem a presença de outros pacientes ou membros 
da equipe.

(C) precisa ser estabelecido de forma flexível, garantin-
do condições para o atendimento, mas considerando 
as variáveis presentes no seu ambiente de trabalho.

(D) é desnecessário, uma vez que, em instituições de 
saúde, o atendimento psicológico segue orientações 
completamente diferentes do atendimento clássico.

(E) deve ser estabelecido de forma mais rígida, porque 
é mais difícil garantir as condições ideais de atendi-
mentos num ambiente em saúde.

27. A técnica clown permite que, no ambiente hospitalar, vá-
rios recursos artísticos, entre eles a música e a mímica, 
sejam utilizados como estratégias para lidar com o sofri-
mento provocado pelo adoecimento e pela situação de 
internação de crianças. Essa técnica, do ponto de vista 
psicológico,

(A) oferece uma oportunidade para a catarse e a elabo-
ração das situações difíceis relacionadas ao adoeci-
mento, por meio da criatividade e do improviso.

(B) distrai as crianças em relação aos seus sintomas, 
promovendo uma alienação em relação ao sofrimen-
to e às dores que enfrentam.

(C) elimina as vulnerabilidades das crianças internadas, 
que passam a aceitar sem nenhum temor os proce-
dimentos médicos.

(D) distancia as crianças doentes da realidade, porque, 
quando essas adoecem, não apresentam recursos 
para dominar a angústia.

(E) estimula o riso, porque, em se tratando de doença e 
hospitalização, não é possível transformar a dor e o 
sofrimento.

28. Os grupos educativos dentro de instituições de saúde 
têm sido muito utilizados com o objetivo de

(A) qualificar os diferentes profissionais da área da saú-
de em relação às estratégias mais atualizadas para 
prevenção da saúde da população.

(B) promover a conscientização de pacientes e familia-
res em relação ao contexto de uma doença e das 
formas para o seu tratamento.

(C) estreitar os laços entre os pacientes e a equipe de 
saúde encarregada de seus cuidados e acompanha-
mento.

(D) melhorar a qualidade da relação entre médicos e 
pacientes, consolidando a humanização dos atendi-
mentos.

(E) atualizar os pacientes em relação aos avanços cien-
tíficos identificados em relação à patologia que os 
acomete.

29. Numa equipe de saúde, identifica-se o uso indiscrimina-
do e irrefletido de medicação e de técnicas psicológicas 
sem considerar as dimensões contratransferenciais na 
relação com os pacientes. De acordo com a perspectiva 
psicanalítica, essa atitude da equipe tem caráter

(A) simbiótico e ilustra a vontade da equipe de colabo-
rar para que o paciente se recupere rapidamente de  
todos os males que o atingem.

(B) paranoide e revela a presença de sentimentos  
persecutórios que são resultantes da falta de coor-
denação apropriada das ações da equipe.

(C) onipotente e oculta uma dificuldade de todos os 
membros da equipe de lidarem com seus conflitos 
psíquicos pessoais.

(D) alucinatório e indica que os membros da equipe 
idea lizam e distorcem as condições de sua realidade 
de trabalho.

(E) defensivo e identifica ansiedade motivada pelo fato 
de a equipe trabalhar diretamente com a questão da 
doença e da morte.
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36. A conduta suicida ou de automutilação frequentemente 
gera grandes problemas para equipes de saúde. Nesses 
casos, um psicólogo pode orientar os membros de sua 
equipe em relação ao fato de que

(A) todos devem estar envolvidos com uma atitude de 
permanente vigilância em relação a esses pacientes, 
para evitar que se firam ou que se matem.

(B) a melhor atitude, diante desses casos, é ignorar 
qualquer tentativa de manipulação da equipe com 
ameaças de automutilação ou suicídio.

(C) a vigilância e o cuidado em relação a esse tipo de pa-
ciente devem ficar a cargo de seus familiares, princi-
pais responsáveis pela situação.

(D) os profissionais de saúde devem assumir uma pos-
tura acolhedora e disponível em relação a esses pa-
cientes, para suprir a sua necessidade de afeto.

(E) cada paciente é responsável pelo controle desse 
comportamento e de que, na realidade, ninguém 
pode impedir um paciente de se matar ou machucar.

37. Em um sistema que pressupõe a interação entre profis-
sionais representantes de disciplinas distintas, podem ser 
identificados diferentes níveis de colaboração. A multidis-
ciplinaridade pressupõe

(A) justaposição de disciplinas diversas, situadas geral-
mente no mesmo nível hierárquico, cujo agrupamen-
to destaca as relações entre elas.

(B) variedade de disciplinas que são propostas simulta-
neamente, mas sem a aparência explícita das rela-
ções que podem existir entre elas.

(C) apresentação de uma só disciplina, imposta a outras 
do mesmo nível hierárquico, o que cria uma polariza-
ção entre as disciplinas.

(D) conexão entre um grupo de disciplinas com um pon-
to de vista comum, o que introduz uma noção de 
finalidade.

(E) coordenação entre objetivos distintos de disciplinas 
distintas, o que promove uma inovação em termos 
do conhecimento.

38. Uma pessoa atendida por uma equipe de saúde está 
manifestando sintomas depressivos em função de seu 
processo de adoecimento. O psicólogo da equipe deve 
orientar os profissionais que cuidam desse paciente a

(A) chamarem a atenção dele em relação aos aspectos 
positivos de sua vida e de sua saúde.

(B) evitar qualquer tipo de comentário sobre as queixas 
e lamentações que ele lhes dirija.

(C) distraí-lo com comentários que tratem sobre situa-
ções alegres, para elevar o seu estado de ânimo.

(D) transmitirem sua compreensão de que, de fato, ele 
tem uma razão para se sentir deprimido.

(E) esclarecer que seu estado não colabora com as 
ações da equipe que promovem a sua recuperação.

33. Um psicólogo sugere à equipe multidisciplinar da qual faz 
parte que os pacientes devem ser informados de forma 
hábil e clara sobre a sua condição de adoecimento e re-
cuperação. Essa sugestão é

(A) inadequada, porque, ao serem informados sobre de-
talhes de sua condição, os pacientes podem se de-
parar com angústias e temores infundados.

(B) adequada, porque o fornecimento de informações 
apropriadas sobre sua condição pode contribuir para 
a redução do estresse dos pacientes e aumentar o 
seu bem-estar.

(C) inadequada, porque o papel da equipe é o de tratar a 
doença e seus sintomas e não focalizar seu interesse 
nos aspectos psicológicos individuais dos doentes.

(D) adequada, porque, quando os pacientes são infor-
mados sobre sua condição, eles colaboram pronta-
mente com todas as ações planejadas para sua re-
cuperação.

(E) inadequada, porque o desconhecimento sobre de-
talhes relativos à sua condição permite que os pa-
cientes aceitem melhor todas as condições de seu 
tratamento.

34. No cotidiano de trabalho, identifica-se, numa equipe mul-
tidisciplinar, a seguinte situação: os conflitos são frequen-
tes e não simulados, porque nenhum dos profissionais da 
equipe consegue sentir a necessidade de tolerar e ouvir a 
opinião do outro. Pode-se identificar que a atitude dessa 
equipe é

(A) dissociada.

(B) complementar.

(C) caótica.

(D) passiva.

(E) competitiva.

35. Uma compreensão integrada sobre o fenômeno da dor 
envolve a consideração de diversos aspectos. Um deles 
se relaciona ao fato de que

(A) a dor nunca pode ser avaliada e, portanto, nunca se 
pode identificar com segurança se a dor referida por 
uma pessoa é real ou fantasiada.

(B) só se pode designar como dor a experiência senso-
rial desagradável descrita em termos de lesões teci-
duais reais ou potenciais.

(C) a intensidade e a localização da dor não se alteram 
quando se modificam as condições presentes no 
ambiente.

(D) cada dor é a dor de uma pessoa, com uma história, 
uma etnia, uma personalidade, vivendo em um con-
texto e um momento únicos.

(E) a dor é uma experiência que identifica a capacidade 
de uma pessoa avaliar, do ponto de vista cognitivo, 
seu estado físico.
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39. É pela palavra que o psicólogo faz seu trabalho de tratar 
os aspectos psicológicos em torno do adoecimento. Se um 
psicólogo se depara, na sua rotina de trabalho, com um 
paciente que está inconsciente, porque foi sedado para 
não sentir dores, a orientação do trabalho pela palavra

(A) torna-se inadequada, uma vez que o paciente en-
contra-se  em um estado que o impossibilita de co-
municar qualquer coisa ao outro.

(B) revela-se fundamental, porque, nos estados de in-
consciência, o psicólogo pode ter acesso a conteú-
dos reprimidos no paciente.

(C) ainda é válida, já que existem muitos signos não ver-
bais com valor de palavra, como gestos, olhares e 
mesmo o silêncio.

(D) é inócua, porque, somente no estado de vigília, é 
que o paciente consegue revelar dados que ajudam 
no seu tratamento.

(E) continua válida, porque o psicólogo, nesses casos, 
aborda os familiares e acompanhantes para enten-
der o estado do paciente.

40. Um paciente que nunca teve problemas psiquiátricos 
começa a apresentar sintomas psíquicos no decorrer de 
sua internação, que ocorreu em função de um acidente 
vascular cerebral. O psicólogo foi convocado para auxi-
liar a equipe a decidir a conduta mais adequada diante da 
sintomatologia do paciente. Nesse caso, a

(A) primeira hipótese que deve ser investigada é a de 
que a sintomatologia psíquica pode estar relaciona-
da a alguma causa orgânica ou medicamentosa.

(B) primeira atitude a ser tomada é a realização de uma 
testagem psicológica, para identificar as característi-
cas da personalidade do paciente.

(C) conduta a ser adotada de imediato é a transferência 
do paciente para um hospital psiquiátrico, para ser 
contido e medicado.

(D) medicação deve ser suspensa até que o psicólogo 
possa realizar o levantamento do histórico de vida 
junto aos familiares do paciente.

(E) primeira providência a ser adotada é a associação 
de medicação psiquiátrica à medicação que já está 
sendo ministrada ao paciente.

41. Vítimas de acidentes ou de situações traumáticas osci-
lam entre negar o evento ocorrido ou revivê-lo compul-
sivamente por meio de flashbacks ou pesadelos. Essa 
dinâmica revela

(A) uma forma de punir-se pelo fato de não ter previsto 
que alguma coisa ruim poderia ter lhe acontecido.

(B) uma tendência à dissociação, traço característico de 
indivíduos que se expõem desnecessariamente a si-
tuações de risco.

(C) uma tentativa da mente para processar e organizar 
os estímulos catastróficos com os quais se deparou.

(D) dependência em relação a figuras de autoridade, das 
quais imaginam receber apoio e afeto em função de 
seu padecimento.

(E) fragmentação psíquica provocada pela dificuldade de 
aceitar os aspectos negativos presentes na realidade.

42. É frequente que uma criança se aproveite do fato de 
estar doente para conseguir atenção, cuidado e carinho 
de seus pais e familiares. Em um caso específico, um 
psicólogo, que está avaliando uma criança internada, 
identifica que esta aproveita os agrados recebidos e de-
seja continuar doente, para continuar obtendo esse tipo 
de atenção. Sob a ótica da psicossomática, a situação in-
dica que essa criança

(A) tem dificuldade de poder falar e sentir seu corpo 
como corpo de prazer.

(B) está psiquicamente muito adoecida e precisa de uma 
avaliação psiquiátrica.

(C) revela com seu comportamento que seus pais são 
negligentes e agressivos.

(D) é saudável e que seus sintomas físicos não são reais, 
apenas fantasiados.

(E) apresenta uma dissociação psíquica que a impede 
de se recuperar fisicamente.

43. Um dos princípios fundamentais na relação estabelecida 
entre paciente e terapeuta é o da neutralidade. Atualmen-
te, uma das concepções mais associadas ao termo é a 
de que a neutralidade

(A) implica uma atitude de resistência diante das tenta-
tivas do paciente para transformar o terapeuta em 
objeto transferencial.

(B) impede o aparecimento da subjetividade do terapeu-
ta no contexto psicoterápico, aumentando a eficácia 
do atendimento.

(C) atrai o terapeuta para um papel evocado pelo mun-
do interno do paciente, o que impede a formação da 
aliança terapêutica.

(D) supõe uma posição não julgadora com relação a 
comportamentos, pensamentos, desejos e senti-
mentos do paciente.

(E) solicita do terapeuta uma atitude de indiferença e 
distanciamento em relação aos sentimentos, desejos 
e expectativas do paciente.
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47. Durante a realização de uma avaliação diagnóstica, um 
psicólogo pode fazer uso de alguma técnica projetiva 
para levantar dados sobre a situação da pessoa avalia-
da. Uma das características da situação projetiva é o fato 
de que ela

(A) deve ser excluída, habitualmente, de qualquer rela-
ção vincular prévia.

(B) prescinde de qualquer instrumento para que a comu-
nicação aconteça.

(C) é um processo vincular com uma limitação temporal 
explícita.

(D) solicita da pessoa avaliada condutas que são co-
muns no seu cotidiano.

(E) implica o cumprimento de certas regras, sem envol-
vimento emocional.

48. O modelo de atenção à saúde inaugurado pelo SUS – 
Sistema Único de Saúde –, em relação à Estratégia Saú-
de da Família, tem, como uma de suas diretrizes, a clíni-
ca ampliada. Esta define-se como uma clínica

(A) que acontece e se produz fora dos limites das insti-
tuições de saúde.

(B) que tem caráter amplo e não precisa ser exercida por 
profissionais de saúde.

(C) especializada que precisa ser desenvolvida em uni-
dades de saúde diferenciadas.

(D) laica, praticada pelos agentes de saúde na comuni-
dade na qual estão inseridos.

(E) produzida por todos os profissionais que compõem a 
equipe de saúde.

49. A realização de oficinas pode ser uma estratégia útil na 
área da saúde, educação e ações comunitárias. As ofi-
cinas

(A) informam e promovem reflexões em um grupo e tra-
balham com os significados afetivos e as vivências 
relacionadas com os temas por elas abordados.

(B) buscam uma reflexão racional sobre diversos temas, 
escolhidos pelos profissionais que coordenam os en-
contros, para facilitar a interação grupal.

(C) pretendem uma análise profunda da personalidade 
de seus integrantes e, por isso, nesse tipo de traba-
lho, um foco não é delimitado.

(D) promovem a realização de atividades artesanais 
com o propósito de estimular seus participantes em 
relação à sua capacidade produtiva.

(E) estimulam a adaptação dos membros do grupo em 
relação às condições presentes no seu contexto de 
vida e familiar.

44. Muitos pacientes com demência do tipo Alzheimer, fre-
quentemente culpam os outros pelos seus esquecimentos 
e não reconhecem a sua responsabilidade em relação a 
alguns fatos ocorridos. Do ponto de vista psicodinâmico, 
essa situação é avaliada como

(A) uma rigidez do superego, que impede a formulação 
de um julgamento mais flexível em relação às situa-
ções cotidianas.

(B) um retorno a uma perspectiva narcisista em relação 
à realidade, reativada em função da deterioração 
dos processos corticais mais elaborados.

(C) um processo regressivo do ego, no qual mecanis-
mos de defesa mais maduros dão lugar a modos 
mais primitivos de defesa.

(D) uma dissociação nos processos de consciência, que 
compromete o julgamento moral e ético das situa-
ções cotidianas.

(E) uma retaliação em relação aos seus cuidadores, 
quando estes não lhe dedicam a atenção e os cuida-
dos necessários.

45. A entrevista clínica é um recurso fundamental durante a 
realização de um processo psicodiagnóstico. É correto 
afirmar que a entrevista

(A) substitui outros procedimentos de investigação da 
personalidade, porém esses outros procedimentos 
não podem prescindir da entrevista.

(B) funciona como uma situação em que se observa  
parte da vida do paciente, que se desenvolve em  
relação ao entrevistador e diante dele.

(C) pode suprir, quando é bem realizada, a investigação 
de caráter mais profundo que é possível durante a 
realização de um processo psicoterapêutico.

(D) deve permitir que o campo da relação interpessoal 
estabelecido entre seus participantes seja configura-
do pelo entrevistador.

(E) atinge seus objetivos somente quando o entrevista-
dor estabelece uma relação simétrica com a pessoa 
que está avaliando.

46. Um psicólogo está avaliando um paciente que recebeu a 
notícia de que tem uma doença crônica e terminal. Quan-
do fala de sua condição, ele encontra elementos cômi-
cos ou irônicos na situação que atravessa, o que parece 
ajudá-lo a diminuir o impacto da notícia desagradável. Ao 
mesmo tempo, em seus relatos, demonstra muita preo-
cupação com a família e com as ações que deverá to-
mar para garantir o bem-estar dela depois que ele se for. 
Esse paciente demonstra utilização de defesas

(A) maduras para lidar com seu sofrimento.

(B) primitivas para evitar contato com a realidade.

(C) neuróticas que favorecem a sua integração.

(D) psicóticas para escapar de um colapso psíquico.

(E) rígidas de modo a atacar o ambiente hostil.
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50. Um psicólogo tem como tarefa favorecer a comunicação 
em um grupo de seis pacientes que sofrem com a mesma 
patologia, para que eles compreendam a sua condição 
de saúde e doença e busquem respostas criativas para 
suas necessidades cotidianas. Nesse caso, a técnica 
mais apropriada é o

(A) brainstorming.

(B) sociodrama.

(C) grupo psicoterapêutico.

(D) grupo operativo.

(E) treinamento de habilidades sociais.

51. A indicação de um processo de psicoterapia breve para 
realização de um atendimento implica a escolha de um 
foco que identifique a área de maior sofrimento para um 
paciente. Nesse tipo de intervenção, o foco

(A) determina os assuntos que serão abordados e deli-
mita a área e situação para as quais se dirigem todas 
as interpretações.

(B) delimita uma zona para o trabalho terapêutico sem 
implicar que todas as interpretações aí devem se 
concentrar.

(C) solicita que todas as interpretações realizadas pelo 
terapeuta se voltem para a neurose de transferência.

(D) dispensa o terapeuta de interpretar a dinâmica trans-
ferencial, para que o paciente possa se expressar 
livremente.

(E) impede a formação da aliança terapêutica, no entanto 
diminui o tempo para resolução de conflitos.

52. Um terapeuta identifica que seu paciente parece piorar 
com o atendimento ao invés de melhorar. As soluções 
parciais identificadas para seus conflitos, que deveriam 
implicar uma melhoria ou suspensão temporária de seus 
sintomas, produzem nele, por algum motivo, uma exacer-
bação de suas moléstias.

A atitude desse paciente indica

(A) regressão a uma fase primitiva.

(B) bloqueio na capacidade de insight.

(C) repressão de impulsos destrutivos.

(D) comprometimento da aliança terapêutica.

(E) reação terapêutica negativa.

53. A participação de um componente psicológico no quadro 
da asma brônquica é um fenômeno bem conhecido. O 
principal objetivo de um psicólogo, na atuação durante as 
crises de pacientes com esse quadro, deve ser

(A) a reversão da situação por meio de sugestão.

(B) o combate à ansiedade e ao sofrimento.

(C) o treino em biofeedback.

(D) a orientação da família.

(E) a eliminação do evento desencadeador da crise.

54. A maior dificuldade encontrada pelos psicólogos, no 
atendimento aos pacientes com transtornos somatofor-
mes, é a de

(A) identificar claramente as angústias desses pacien-
tes a partir dos seus relatos, que são, caracteristi-
camente, carregados de emoção.

(B) estabelecer uma relação de confiança com esses 
pacientes, porque eles apresentam uma tendência 
ao isolamento.

(C) controlar a expressão dos sintomas de uma forma 
sentimental, para conseguir abordar os sintomas físi-
cos que alteram significativamente.

(D) conseguir sair da análise cíclica dos sintomas e dos 
problemas físicos e passar a trabalhar ao nível dos 
conflitos e dos sentimentos.

(E) oferecer alternativas para a expressão das angústias 
que não atinjam a saúde física e o equilíbrio homeos-
tático do paciente.

55. Um objetivo fundamental de qualquer intervenção psico-
terapêutica com pacientes que sofreram alguma lesão 
cerebral trata de

(A) ajudá-los a aceitar a extensão de seus déficits e suas 
limitações para o retorno às atividades cotidianas.

(B) confrontar a negação característica desse tipo de 
paciente, para que possam retomar suas atividades 
rotineiras.

(C) estimular seus núcleos narcisistas, para que aceitem 
os danos irreparáveis em relação às suas habilidades.

(D) poupá-los em relação à realidade dos danos por eles 
sofridos, para que não percam as esperanças de re-
cuperação.

(E) explicitar, de forma clara e imediata, os danos por 
eles sofridos e as limitações que estes implicam no 
seu contexto de vida.
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59. As informações que os pacientes fornecem, quando em 
atendimento ambulatorial ou em internação hospitalar, 
em instituição pública ou privada, assim como os diag-
nósticos, as evoluções terapêuticas e os resultados de 
testes psicológicos, pertencem

(A) ao profissional que realizou o atendimento.

(B) à instituição na qual o paciente é atendido.

(C) a todos os profissionais da equipe de saúde.

(D) ao coordenador da equipe de saúde.

(E) aos pacientes que estão sendo atendidos.

60. Um paciente solicita de um psicólogo, com o qual realiza 
atendimento há seis meses, um documento que justifique 
que ele não está apto para desempenhar certa atividade 
em seu ambiente de trabalho, em função de sua condi-
ção psicológica atual. O psicólogo deve

(A) esclarecer ao paciente que esse tipo de documen-
to só pode ser elaborado por um médico psiquiatra, 
após avaliação.

(B) elaborar um atestado, informando o sintoma e a con-
dição do paciente que justifica seu afastamento em 
relação à atividade informada.

(C) redigir um laudo psicológico que informe sobre todos 
os dados obtidos na avaliação psicológica de seu 
paciente.

(D) emitir um parecer que apresente uma análise minu-
ciosa de todos os impedimentos e conflitos que jus-
tificam que ele não está apto para certa atividade.

(E) recusar o pedido do paciente, porque os dados obti-
dos numa avaliação psicológica não podem justificar 
impedimentos para o trabalho.

56. Os transtornos ansiosos, dentre os quais se destacam 
o transtorno do pânico e a ansiedade generalizada, são 
alguns dos principais problemas de saúde dos brasilei-
ros que residem em centros urbanos. Após o diagnóstico, 
afastadas as possibilidades de comprometimento orgâni-
co, o primeiro passo envolvido com o tratamento desses 
casos é, segundo uma abordagem psicodinâmica,

(A) o acompanhamento do grupo familiar.

(B) a aplicação de testes projetivos.

(C) a avaliação de seu potencial cognitivo.

(D) o tratamento de seu núcleo metabólico.

(E) o encaminhamento para uma psicoterapia de insight.

57. Uma menina de dois anos e meio foi trazida para uma 
avaliação, porque seus pais se queixam que ela é muito 
teimosa e tem frequentes crises de birra. O sintoma infor-
mado pelos pais indica que a criança

(A) tem limitações severas para se adaptar às regras 
sociais.

(B) apresenta uma labilidade de humor.

(C) exibe uma manifestação normal para crianças dessa 
idade.

(D) tem uma tendência para condutas antissociais.

(E) revela uma falha na introjeção da figura materna.

58. Na área de pesquisa em psicoterapia, uma das questões 
éticas mais relevantes é o uso de técnicas de atendimen-
to não consagradas. Essas técnicas

(A) podem ser utilizadas normalmente, porque os parti-
cipantes desse tipo de pesquisa se responsabilizam 
pelos riscos que correm.

(B) são vetadas, porque não se pode garantir, de modo 
algum, que os benefícios oferecidos são maiores do 
que os riscos envolvidos com o atendimento.

(C) podem ser utilizadas em pesquisa, desde que o pro-
fissional envolvido com a sua utilização tenha regis-
tro do Conselho Regional de Psicologia.

(D) só podem ser utilizadas quando um Comitê de Ética 
julgou que elas não acarretarão riscos ou malefícios 
adicionais aos participantes.

(E) devem ser utilizadas, porque possibilitam a elabora-
ção de novas teorias que aumentam a confiabilidade 
da psicologia como área de conhecimento.



15 UFSP1402/005-ProgResMultSaúde-Psicologia




