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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15) 

Questão 01 (Peso 0,75) 

A Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, aprovou as diretrizes e normas regulamentadoras 
de pesquisas envolvendo seres humanos. Sobre a prática da Bioética, numere a segunda coluna de 
acordo com a primeira. 
 
( 1 ) Código de Nuremberg (   ) Norteia a prática cotidiana de diferentes profissões, baseando-

se em princípios que definem direitos, deveres e 
responsabilidades. 

( 2 ) Código de Deontologia (   ) Estabelece que as pessoas que serão submetidas a uma 
pesquisa devem ser capazes de dar consentimento e devem 
exercer o livre direito de escolha sem qualquer intervenção. 

( 3 ) Termo de assentimento (   ) Explicita os possíveis desconfortos e riscos decorrentes da 
participação na pesquisa, além dos benefícios esperados 
dessa participação, apresentando as providências e cautelas 
para evitar ou reduzir efeitos e condições adversas. 

( 4 ) Termo de consentimento 
livre e esclarecido 

(   ) Elaborado em linguagem acessível para os menores ou para 
os legalmente incapazes, tem como objetivo explicitar a 
anuência deles em participar da pesquisa, sem prejuízo do 
consentimento de seus responsáveis legais. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 3 4 2 
B) 2 1 4 3 
C) 2 4 3 1 
D) 3 2 1 4 
E) 4 3 2 1 

Questão 02 (Peso 0,50) 

A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, Lei Orgânica da Saúde, que dispõe sobre as condições para 
a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes, prevê 

A) a integração dos serviços de saúde dos hospitais universitários e de ensino ao Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

B) a integração compulsória, em tempo de paz, dos serviços de saúde das Forças Armadas ao Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

C) a criação de Comissões Permanentes de integração entre os serviços de saúde e as instituições de 
ensino fundamental e superior. 

D) um sistema nacional de informações em saúde, integrado em todo o território estadual, abrangendo 
questões epidemiológicas e de prestação de serviços. 

E) a autonomia das ações desenvolvidas pela Fundação das Pioneiras Sociais e pelo Instituto Nacional 
do Câncer (INCA), frente à direção nacional do Sistema Único de Saúde (SUS). 

Questão 03 (Peso 0,50) 

Para receberem os recursos de que trata o art. 3° da Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, os 
Municípios, os Estados e o Distrito Federal deverão contar com 

A)  o Fundo de Saúde, o Plano de Saúde, a Renda per capta. 
B)  os Relatórios de Gestão, a Previdência Social, o Plano de Saúde. 
C)  o Fundo de Saúde, a Previdência Social, os Relatórios de Gestão. 
D)  o Conselho de Saúde, o Plano de Saúde, os Relatórios de Gestão. 
E)  os Relatórios de Gestão, a Renda per capta, o Conselho de Saúde. 
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Questão 04 (Peso 0,75) 

A Norma Regulamentadora 32 (NR 32) “[...] tem por finalidade estabelecer as diretrizes básicas para 
a implementação de medidas de proteção à segurança e à saúde dos trabalhadores dos serviços de 
saúde, bem como daqueles que exercem atividades de promoção e assistência à saúde em geral” 
(MTE, 2007, p.1).  

Sobre as medidas de proteção e segurança nos serviços de saúde, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Em caso de exposição acidental ou incidental, devem ser seguidas rigorosamente as medidas 
de proteção previstas no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). 

(   ) Todo local onde exista possibilidade de exposição à agente biológico deve ter lavatório 
exclusivo para higiene das mãos provido de água corrente, sabonete líquido, toalha 
descartável e lixeira provida de sistema de abertura sem contato manual. 

(   ) Sempre que houver transferência permanente ou ocasional de um trabalhador para outro 
posto de trabalho, que implique mudança de risco, esta deve ser comunicada de imediato ao 
médico coordenador ou responsável pelo Programa de Controle Médico de Saúde 
Ocupacional (PCMSO). 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F 
B) V F V 
C) V F F 
D) F V F 
E) F V V 

Questão 05 (Peso 0,75) 

Sobre a Política Nacional de Atenção Básica, regulamentada pela Portaria nº 2.488, de 21 de outubro de 
2011, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) É desenvolvida com o mais alto grau de descentralização e capilaridade, próxima à vida das 
pessoas. 

(   ) Considera o sujeito em sua diversidade e dimensão individual, buscando produzir um modelo de 
atenção fragmentada e sem vínculos. 

(   ) Deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de 
comunicação da Rede de Atenção à Saúde. 

(   ) Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do vínculo, da continuidade do 
cuidado, da integralidade da atenção, da responsabilização, da humanização, da equidade e da 
participação social. 

(   ) Tem como objetivo atender às demandas por serviços de saúde de menor complexidade, por 
isso não utiliza qualquer tipo de tecnologia para auxiliar no manejo das demandas e 
necessidades de saúde que surgem com maior frequência em seu território. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F F V 
B) V V F V F 
C) V F V V F 
D) F V F V F 
E) F F V F V 
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Questão 06 (Peso 0,75) 

Com base nos conceitos de planejamento, monitoramento e avaliação de serviços e programas de 
saúde, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

(1) Planejamento (   ) Processo de identificação dos problemas e as prioridades de 
intervenção e estabelecimento das ações que podem solucionar os 
problemas e determinar quem são os responsáveis pela execução 
dessas ações 

(2) Monitoramento (   ) Processo sistemático e contínuo de acompanhamento dos 
indicadores e da execução das ações do programa visando à 
obtenção de informações em tempo oportuno para subsidiar a 
tomada de decisão, bem como a identificação, solução e redução de 
problemas e a correção de rumos. 

(3) Avaliação de 
Programa 

(   ) Conjunto de procedimentos, segundo métodos convenientes, que 
visa à consecução de determinado propósito. Consiste em decidir 
com antecedência o que é necessário fazer para mudar condições 
que são insatisfatórias no presente e evitar que as condições que 
são satisfatórias se deteriorem no futuro. 

  (   ) Apreciação do desempenho por meio de coleta e análise 
sistemáticas de informações sobre características, processos e 
impactos de um programa, com base em critérios de eficiência, 
eficácia e efetividade, de forma a gerar recomendações para 
aperfeiçoar a gestão e a qualidade do gasto público. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 1 2 3 
B) 1 2 1 3 
C) 2 3 2 1 
D) 2 3 1 2 
E) 3 2 1 2 

Questão 07 (Peso 0,75) 

Avedis Donabedian é reconhecido pelos profissionais de saúde envolvidos com a garantia de qualidade 
em saúde como uma autoridade em todos os aspectos dessa linha de estudo, principalmente nas 
questões teóricas e práticas de monitoração e avaliação de qualidade. Desenvolveu estudos e trabalhos 
na área de qualidade na prestação de saúde e de saúde pública. Estudou epidemiologia e administração 
de serviços de saúde em Harvard e apresentou a trilogia da qualidade baseada em sete pilares: eficácia, 
eficiência, otimização, aceitabilidade, legitimidade e equidade de custos. 

Sobre os conceitos de eficiência, eficácia e efetividade, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A efetividade, na área pública, afere em que medida os resultados de uma ação trazem 
benefício à população.  

(   ) A eficiência inclui o conceito de custo. Se duas medidas são igualmente eficazes e efetivas, a 
mais eficiente é a de menor custo. 

(   ) A eficácia diz respeito a resultados, a produtos decorrentes de uma atividade. Trata-se da 
escolha da solução certa para determinado problema ou necessidade.  

(   ) A eficácia é mais abrangente que a efetividade, na medida em que esta indica se o objetivo foi 
atingido, enquanto a eficácia mostra se aquele objetivo trouxe melhorias para a população 
visada. 

(   ) A eficiência é uma medida normativa do alcance dos resultados. A eficiência está voltada para a 
melhor maneira pela qual as coisas devem ser feitas ou executadas (métodos), a fim de que os 
recursos sejam aplicados da forma mais racional possível. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V F F 
B) V F V F V 
C) V V F V F 
D) F V F V F 
E) F F V F V 
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Questão 08 (Peso 0,50) 

A avaliação da qualidade em serviços de saúde deve contemplar, segundo Donabedian (1980), três 
componentes fundamentais: 

A) estrutura, processo e resultado. 
B) processo, resultado e equidade. 
C) estrutura, resultado e mensuração. 
D) estrutura, processo e oportunidade de acesso. 
E) efetividade, oportunidade de acesso e estrutura.  

Questão 09 (Peso 0,50) 

A aprovação unânime das diretrizes operacionais dos Pactos pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão 
no Conselho Nacional de Saúde (CNS) demonstra que o país está diante de um novo marco para o 
setor. “[...]. Os ‘termos de compromisso de gestão’, que deverão ser aprovados nos respectivos 
conselhos de saúde, vão implicar a qualificação dos processos de planejamento, programação e 
avaliação das políticas de saúde. 
[...] Além de atuar no acompanhamento da execução dos termos de compromisso, a ação dos conselhos 
de saúde será fundamental no processo de implantação dos Pactos pela Saúde em todo o país. Os 
conselheiros - voz ativa do controle social na saúde - precisam estar atentos e cobrar, em nome da 
população brasileira, que os gestores locais firmem o quanto antes os respectivos termos de 
compromisso de gestão. [...]. (CNS, 2015) 

Conselho Nacional de Saúde. Disponível em: <http://conselho.saude.gov.br/webpacto/materias/materia01.htm>. Acesso em: 18, 
dez. 2015. (Adaptado) 

Sobre os aspectos normativos e organizacionais do SUS propostos pelo Pacto pela Saúde, é correto 
afirmar que 

A) os conselhos de saúde continuam sem o poder de decisão e deliberação, mesmo com a 
aprovação do pacto pela saúde. 

B) os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde reiterados foram: regionalização, 
financiamento, centralização, programação pactuada e integrada, participação e controle social 
com a aprovação do pacto pela saúde. 

C) a proposição de políticas, participação no co-financiamento, cooperação técnica, avaliação, 
regulação, controle e fiscalização, além da mediação de conflitos, cabem às secretarias de saúde, 
dentre as premissas da descentralização estabelecidas nas diretrizes para a gestão do SUS. 

D) o Pacto pela Saúde, de fato, traz inúmeros benefícios para a organização e o melhor 
gerenciamento do sistema de saúde brasileiro, em todos os seus aspectos; entretanto, esse pacto 
foi aprovado pelo conselho nacional de saúde sem ser avaliado pela comissão intergestores 
tripartite. 

E) as ações prioritárias a serem pactuadas entre estados/regiões/municípios no Pacto pela Vida são: 
saúde do idoso; controle do câncer de colo do útero e de mama; redução da mortalidade materna 
e infantil; fortalecimento da capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias; 
promoção da saúde; e fortalecimento da atenção básica. 

Questão 10 (Peso 0,50) 

De acordo com a Constituição Federal de 1988, nos artigos que tratam da SAÚDE, as instituições 
privadas podem participar do Sistema Único de Saúde de forma _______________, mediante contrato 
de direito _______________. 

A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do texto acima é 

A) direta / público 
B) direta / privado 
C) indireta / privado 
D) complementar / público 
E) complementar / privado 

 

  



Processo Seletivo Unificado para Residência Multiprofissional e em Área Profissional de Saúde 
Edital nº 002/2015 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família com Graduação em Psicologia  
(Código 057)  

                             Realização: CEREMAPS, EESP e Fundação CEFETBAHIA 5

 

Questão 11 (Peso 0,75) 

Quando transcorridos mais de 20 anos de implementação do Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro, 
o Governo Federal aprovou o Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011. 

Sobre a organização do SUS e o planejamento da saúde, de acordo com o decreto nº 7.508/2011, é 
correto afirmar que 

A) o processo de planejamento da saúde será ascendente e integrado, do nível federal ao local. 
B) o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços de saúde será ordenado pela rede 

hospitalar e ambulatorial especializada. 
C) as instituições das Regiões de Saúde não precisam mais observar o cronograma pactuado nas 

Comissões Intergestores dos entes federativos. 
D) os serviços de atenção hospitalar e os ambulatoriais especializados, entre outros de maior 

complexidade e densidade tecnológica, passaram a ser “porta de entrada” principal do sistema de 
saúde municipal. 

E) o contrato organizativo da ação pública da saúde fica instituído, permitindo se firmar acordo de 
colaboração entre os entes federativos para a organização da rede interfederativa de atenção à 
saúde. 

Questão 12 (Peso 0,75) 

Sobre as competências do Governo Federal, Estados, Municípios e do Distrito Federal, nos seus 
respectivos âmbitos, na área de vigilância em saúde ambiental, analise as assertivas e identifique com V 
as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Compete ao Governo Federal coordenar as ações de monitoramento dos fatores não biológicos 
que ocasionem riscos à saúde humana. 

(   ) Compete aos Municípios coordenar e executar as ações de monitoramento dos fatores não 
biológicos que ocasionem riscos à saúde humana. 

(   ) Compete aos Estados coordenar e executar as ações de monitoramento dos fatores não 
biológicos que ocasionem riscos à saúde humana. 

(   ) Compete aos Governos dos Estados da federação coordenar as ações de monitoramento dos 
fatores não biológicos que ocasionem riscos à saúde humana. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F  
B) V V F V  
C) V F F V  
D) F V V F  
E) F F V V  

Questão 13 (Peso 0,75) 

Sobre o Sistema Nacional de Vigilância Epidemiológica instituído no Brasil em 1975, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A vigilância epidemiológica foi desenvolvida a partir da necessidade de se controlar as doenças 
transmissíveis. 

(   ) O marco regulatório que norteia as ações de vigilância epidemiológica é o Código Sanitário 
Brasileiro, surgidos desde 1851. 

(   ) O modelo de atuação da Vigilância Epidemiológica vem sendo modificado para atender às 
necessidades dos sistemas locais de saúde. 

(   ) A comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo à saúde feita à autoridade 
sanitária, tendo validade apenas quando for feita pelo profissional de saúde, chama-se 
notificação. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V V 
B) V V V F 
C) V F V F 
D) F V V F 
E) F V F V 
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Questão 14 (Peso 0,75) 

A Política Nacional de Promoção da Saúde “[...] traz em sua base o conceito ampliado de saúde e o 
referencial teórico da promoção da saúde como um conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, 
no âmbito individual e coletivo, caracterizando-se pela articulação e cooperação intra e intersetorial, pela 
formação da Rede de Atenção à Saúde, buscando articular suas ações com as demais redes de 
proteção social, com ampla participação e controle social” (BRASIL, 2014, p.1). 

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2014/prt2446_11_11_2014.html. Acesso em: 25, dez. 2015. 

Um dos objetivos da Política Nacional de Promoção da Saúde instituída pelo Ministério da Saúde é 

A) valorizar os saberes populares e tradicionais e as práticas integrativas e complementares. 
B) implementar ações de promoção da saúde com ênfase na atenção hospitalar e ambulatorial 

especializada. 
C) implantar e implementar ações de promoção da saúde com ênfase na atenção hospitalar e 

ambulatorial especializada. 
D) valorizar e otimizar o uso dos espaços públicos de convivência e de produção de saúde para o 

desenvolvimento das ações de promoção e prevenção da saúde. 
E) ampliar os processos de integração baseados na cooperação, solidariedade e gestão democrática, 

incentivando expressivamente novas formas de parceria público-privada. 

Questão 15 (Peso 0,75) 

_____________________ é o “sistema de vigilância de eventos adversos e queixas técnicas de produtos 
para a saúde na fase de pós-comercialização, com vistas a recomendar a adoção de medidas que 
garantam a proteção e a promoção da saúde da população”. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto acima é 

A) Vigisanitária 
B) Vigi-adverso 
C) Tecnovigilância 
D) Farmacocinética 
E) Farmacodinâmica 

 
CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35) 

Questão 16 (Peso 0,50) 

O exercício da psicologia clínica no hospital geral é recente no Brasil: surgiu por volta de 1950, 
ganhando expressão a partir da década de 70.  

Sobre a inserção da psicologia clínica em hospitais, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   )  A maior parte dos hospitais gerais, atualmente, conta com o trabalho do psicólogo hospitalar, 
quer como integrante do quadro de profissionais, quer através de interconsulta e consultorias. 

(   ) A concepção do homem como ser biopsicossocial impôs novas diretrizes às instituições de 
saúde, fundamentadas em um modelo multifatorial de causalidade e de intervenção terapêutica, 
dando origem às equipes multiprofissionais. 

(   ) A inserção dos psicólogos clínicos no hospital se deu pela transposição do modelo da clínica 
tradicional para a instituição hospitalar. 

(   ) A inserção do psicólogo clínico no hospital se deu, entre outros fatores, pelas mudanças no 
paradigma de saúde que levaram ao abandono da busca da multicausalidade das doenças, 
trazendo significativas alterações nas propostas terapêuticas. 

A alternativa em que todas as assertivas indicadas estão corretas é: 

A) V V F F 
B) V F V F 
C) V F F V 
D) F V F V 
E) F V V F 
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Questão 17 (Peso 0,75) 

Desde o ano 2000, a Psicologia hospitalar foi reconhecida como uma especialidade pelo Conselho 
Federal de Psicologia através da resolução nº 14/2000.  

Uma das funções do psicólogo especialista em psicologia hospitalar é 

A) comunicar o óbito à família de paciente. 
B) recrutar e treinar profissionais das equipes multiprofissionais. 
C) informar paciente e família a respeito de diagnóstico e prognóstico médico. 
D) favorecer a promoção e recuperação da saúde física e mental do paciente. 
E) auxiliar a equipe multiprofissional na realização de procedimentos e exames invasivos. 

Questão 18 (Peso 0,75) 

Sabe-se que a doença grave traz para a realidade do paciente uma diversidade de sintomas físicos, 
entre eles a dor e as limitações corporais, sejam elas temporárias ou permanentes. A morte 
incorpora-se a essa realidade como uma ameaça ou possível desfecho, o que gera vivências 
emocionais de insegurança, medo e sofrimento.  

Sobre o trabalho do psicólogo nesse contexto, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Aliviar o sofrimento do doente grave, favorecendo sua qualidade de vida e estimulando 
sua autonomia na vida e diante da morte. 

(   ) Auxiliar o paciente a elaborar perdas concretas e simbólicas, além de aprimorar os canais 
de comunicação e de relacionamento. 

(   ) Buscar identificar crenças, emoções e fantasias presentes, mas evitar que o paciente as 
expresse, de modo a não entrar em contato com o sofrimento. 

(   ) Auxiliar na adoção de estratégias de enfrentamento da dor e do tratamento, bem como 
na busca por encontrar um sentido para a experiência da doença grave. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V V F V 
C) V F F V 
D) F F V V 
E) F V V F 

 
Questão 19 (Peso 0,75) 

A doença é sempre vivenciada de forma coletiva e configura uma crise na família. O impacto 
emocional é ainda mais devastador quando o doente é uma criança. Espera-se que crianças, que 
estão iniciando seu ciclo vital, vivam situações de saúde e crescimento. É desconcertante o confronto 
com elas na condição de doentes (ROMANO, 1997; UZARK JONES, 2003 apud DÓREA; LOPES, 
2010). 

 A respeito do impacto psicológico na criança em situação de hospitalização, é correto afirmar que 

A) o grupo familiar exerce pouca influência nas reações da criança à doença e à hospitalização; por 
essa razão, o trabalho psicológico com a família fica em segundo plano. 

B) o fato de estar doente e necessitar de certos cuidados médicos interfere na formação da 
autoimagem da criança, podendo gerar sentimentos de insegurança e menosvalia. 

C) a criança, independentemente da idade e do nível de compreensão, não deve receber 
informações a respeito de seu quadro clínico, a fim de não ser gerado nela um quadro de 
ansiedade. 

D) as reações das crianças à doença e à hospitalização independem da idade, bem como de seu 
nível de compreensão; sendo assim, esses momentos são considerados de grande sofrimento e 
ansiedade. 

E) a criança pode ter dificuldade para compreender a necessidade de receber tratamentos 
invasivos quando a sintomatologia de sua doença é pequena ou invisível, portanto não se deve 
comunicar à criança a necessidade de procedimento cirúrgico. 
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Questão 20 (Peso 0,75) 

A introdução de novos tratamentos médicos para doenças crônicas em pediatria tem conseguido 
aumentar amplamente a sobrevivência e expectativa de vida de seus portadores, o que traz novas 
questões para a compreensão do impacto da doença crônica na adolescência (CARVALHO; 
CARVALHO, 2010).  

Sobre a assistência psicológica aos adolescentes em situação de hospitalização, é correto afirmar 
que 

A) o adolescente com doença crônica possui baixa resiliência, pois a experiência de uma infância 
com exigências extras leva, necessariamente, a consequências emocionais indesejáveis.  

B) o adolescente com doença crônica desenvolve, necessariamente, dificuldades emocionais, sendo 
mais vulnerável a apresentar sintomas psicopatológicos do que adolescentes sem doença. 

C) as hospitalizações frequentes, necessidade de exames e, possivelmente, a superproteção dos 
pais podem gerar atraso e evasão escolar e maior independência emocional dos pais, em caso de 
doenças crônicas. 

D) o sentimento de onipotência, característico da adolescência, faz com que o adolescente se sinta 
invulnerável, principalmente em relação às doenças, o que pode auxiliar na promoção de seu 
autocuidado e adesão a tratamento. 

E) o atendimento psicológico ao adolescente hospitalizado requer um conhecimento das 
necessidades médicas, psicológicas e de desenvolvimento que cercam sua história de vida e 
doença, a fim de auxiliar na promoção de recursos de enfrentamentos funcionais.  

Questão 21 (Peso 0,50) 

Uma visão mais ampla e humanizada dos processos assistenciais em saúde compreende a 
necessidade de se promover ações não apenas centralizadas no paciente, mas voltadas também 
para as famílias, profissionais, instituições e sociedade.  

Sobre o trabalho do psicólogo junto às famílias em situações de hospitalização, analise as assertivas 
e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A equipe de saúde, pelo fato de ser formada para prestar assistência aos pacientes e a seus 
familiares, não encontra dificuldades para lidar com as famílias, que são vistas como essenciais 
no cuidado com o paciente e favorecem o andamento do trabalho. 

(   ) O fornecimento de informações é uma possibilidade de intervenção bastante valorizada pela 
literatura, mas é preciso compreender o que se passa com o familiar cuidador, pois devido ao 
seu estado emocional as informações recebidas podem ser interpretadas erroneamente. 

(   ) O grau de comunicação dos membros da família com o doente e a predisposição deles para 
compartilhar o conflito com a equipe de saúde devem ser avaliados. A natureza das relações 
pode ser definida, exclusivamente, pelas expressões verbais, desconsiderando-se as não 
verbais. 

(   ) A história de enfrentamento com base nas respostas a estressores passados e experiências de 
crise devem ser verificadas, bem como ser identificados padrões de adaptação, repetições e 
mudanças nos relacionamentos. Entender como a família reagiu em outras situações facilita 
perceber estratégias mais funcionais. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V V F V 
C) V F F V 
D) F V F V 
E) F V V F 

Questão 22 (Peso 1,00) 

Segundo Angerami-Camon et al (1995), há questões que tornam inadequada a ação do psicólogo no 
ambulatório de um hospital nos mesmos moldes de uma prática psicoterápica.  

Sobre a atuação do psicólogo no contexto hospitalar, é correto afirmar que 

A) o psicólogo só faz psicodiagnóstico no hospital. 
B) a ação do psicólogo é restrita aos pacientes terminais. 
C) o atendimento ambulatorial é inadequado para pacientes terminais. 
D) o curso de graduação não oferece condições para tal tipo de atuação. 
E) as condições de um setting terapêutico são pouco viáveis num ambulatório de hospital. É preciso 

atuar considerando tais limitações. 
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Questão 23 (Peso 1,00) 

Com relação ao trabalho do psicólogo nas unidades de atendimento ambulatorial, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O contexto ambulatorial é idêntico às idealizações feitas na academia. 
(   ) As listas de espera são irrelevantes na maioria dos ambulatórios das instituições. 
(   ) Uma das primeiras dificuldades diz respeito à inserção do psicólogo na realidade institucional. 
(   ) A clareza sobre os limites da atuação do Psicólogo nas unidades de atendimento ambulatorial é 

irrelevante. 
(   ) O psicólogo deve considerar produtivo o atendimento a um grande número de pessoas num 

curto período de tempo. 
(   ) O psicólogo apreende que terá de aprender a atuar conjugando os seus conhecimentos com a 

angústia, diante da realidade com que se depara. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F V V 
B) V F F V V F 
C) V V V F F F 
D) F V V F F V 
E) F F F V V V 

Questão 24 (Peso 0,50) 

Diferentemente da urgência ou emergência médica, um tema central na clínica da urgência é a 
dimensão do tempo.  

Sobre a urgência no contexto hospitalar, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) O sujeito na urgência do hospital, conforme a teoria Lacaniana, muitas vezes, é convocado a 
atravessar, de maneira antecipada, o instante de ver, o tempo de compreender e o momento 
de concluir. 

(   ) A demanda para definir, calmamente, alguma situação – muitas vezes sem recursos, mas de 
forma absolutamente eficiente – coloca, frequentemente, os profissionais de saúde diante de 
suas próprias urgências. 

(   ) O psicólogo é sempre chamado a intervir em situações onde surjam impasses subjetivos para 
a equipe na prática clínica no hospital. Apesar de os profissionais saberem o que fazer diante 
de tais processos, ainda assim, convocam o psicólogo. 

(   ) A situação de urgência subjetiva se desencadeia diante da impossibilidade de um sujeito dar 
sentido a algo (caso do encontro com o real na cena hospitalar), como bem refere a 
psicanálise tratando do paciente no seu encontro com a medicina. 

(   ) Os termos urgência e emergência vêm do latim. O primeiro denominado urgentia e o segundo 
emergentia. Significam necessidades básicas que precisam ser atendidas para garantir a 
sobrevivência quando, o paciente chega em risco eminente de morte no hospital. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V V 
B) F V F V V 
C) F F V F V 
D) V F F V F 
E) F V V F F 

Questão 25 (Peso 0,75) 

Tem-se como objetos da atenção do psicólogo na UTI, uma tríade constituída de: 

A) pacientes – ambiente – funcionários. 
B) pacientes – funcionários – equipamentos. 
C) pacientes – equipe de saúde – funcionários. 
D) pacientes – familiares dos pacientes – climatização. 
E) pacientes – familiares dos pacientes – equipe de saúde. 
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Questão 26 (Peso 1,00) 

Sobre as unidades de internação hospitalar nas quais o psicólogo pode atuar, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Nos hospitais psiquiátricos, as grades funcionam como verdadeiros sintomas institucionais. 
(   ) Tanto em hospitais gerais quanto em hospitais psiquiátricos, o atendimento psicológico é 

contraindicado para pacientes internados com enfermidades crônicas. 
(   ) Em muitos hospitais psiquiátricos, muitos pacientes internados encontram-se em situações de 

franca ruptura com o laço social, estando as suas relações com o mundo externo comandadas 
pelo delírio. 

(   ) Com o avanço das ciências da saúde, tenta-se cada vez mais dar assistência integral aos 
pacientes que se encontram em unidades hospitalares de internação. É nessa perspectiva de 
assistência que o psicólogo pode encontrar o seu espaço de atuação. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V V 
B) V F V F 
C) V F F V 
D) F V F V 
E) F F V F 

Questão 27 (Peso 1,00) 

Internação, ambulatório e emergência são três grandes eixos de atendimento num hospital 
psiquiátrico.  

Considerando situações de urgência em unidades de emergência, é possível afirmar que 

A) na maioria das emergências psiquiátricas, é mais prático medicar e autorizar a internação do que 
escutar as motivações subjetivas dos pacientes. 

B) nas unidades de emergência psiquiátrica, o psicólogo não deve se ocupar em escutar as 
motivações subjetivas dos pacientes. 

C) na unidade de emergência psiquiátrica, não deve haver diálogo entre o psicólogo e o psiquiatra, 
em função do tempo que cada um dispõe para executar suas tarefas. 

D) após a saída de um paciente da unidade de emergência de um hospital, é desnecessário 
conhecer o seu destino. 

E) se um paciente chega numa unidade de emergência com um pré-diagnóstico feito por um familiar, 
ex: “ele é bipolar” ou “ele é esquizofrênico”, cabe ao psicólogo apenas encaminhá-lo para ser 
medicado. 

Questão 28 (Peso 1,00) 

Andrade et al (2009) identificaram cinco fatores chaves para a melhoria no atendimento em serviços 
de emergência: comunicação como cuidado mais humanizado, infraestrutura, demanda, compromisso 
profissional e personalização do atendimento.  

Sobre o trabalho do psicólogo em serviços de emergência, analise as assertivas e identifique com V 
as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Um fator importante nesse cenário é reconhecer o impacto psíquico na tríade paciente, equipe e 
família em emergências médicas, buscando minimizar o sofrimento advindo do inesperado do 
adoecimento. 

(   ) Um dos papéis do psicólogo é elevar a eficiência operacional do paciente por meio de uma 
readaptação na mais ampla escala possível, possibilitando, assim, a melhoria dos mecanismos de 
adaptação e enfrentamento. 

(   ) A utilização de um atendimento breve é necessário; no entanto, dificilmente será possível encontrar 
solução para os problemas, utilizar técnicas de aprendizagem ou conseguir fortalecer a autoestima 
e a tolerância do paciente, tendo em vista a sua brevidade. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F 
B) V F V 
C) V F F 
D) F V F 
E) F V V 
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Questão 29 (Peso 0,75) 

Sabe-se que a Psicologia Hospitalar é uma terminologia que reflete uma especificidade do contexto 
brasileiro, pois não há indicativos de sua ocorrência em outros países.  

Sobre a Psicologia Hospitalar no Brasil e seus aspectos históricos, conceituais e teóricos, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O modelo hospitalocêntrico, que priorizava as ações de cura e reabilitação em detrimento à 
prevenção e à promoção de saúde, influenciou, e ainda influencia, as práticas de profissionais 
da saúde no Brasil. 

(   ) Os termos Psicologia Hospitalar e Psicologia da Saúde são considerados sinônimos, pois 
ambos definem a atuação do psicólogo voltada, especificamente, para as demandas 
psicológicas que ocorrem no contexto do hospital. 

(   ) A Psicologia Hospitalar é considerada um conjunto de contribuições científicas, educativas e 
profissionais que as diferentes disciplinas psicológicas fornecem para dar melhor assistência 
integral aos pacientes hospitalizados. 

(   ) O próprio psicólogo, muitas vezes, não tem consciência de quais são suas tarefas e qual o 
seu papel dentro da instituição hospitalar, o que o faz transpor o modelo clínico tradicional 
para o hospital, gerando dúvidas quanto à cientificidade e efetividade do seu papel. 

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F V V 
C) V F F V 
D) F F V V 
E) F V V F 

Questão 30 (Peso 0,75) 

Em relação à avaliação psicológica aplicada no contexto do hospital geral, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas: 

(   ) Um roteiro de exame e avaliação psicológica não é útil quando se trata de pacientes 
internados. 

(   ) O instrumento de uma avaliação psicológica estar adequado à realidade do hospital, não é 
importante. 

(   ) O levantamento de hipótese diagnóstica vai auxiliar na determinação das causas dos 
distúrbios apresentados, bem como orientar a conduta do psicólogo em relação a cada 
paciente. 

(   ) O paciente pode sofrer mudanças no estado emocional ao longo de uma experiência de 
internação; assim sendo, cabe ao psicólogo fazer um atendimento dinâmico e evolutivo. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F V F 
C) F F V V 
D) F V F V 
E) F V V F 

Questão 31 (Peso 0,75) 

Sobre a atuação do psicólogo nas unidades de pronto atendimento, analise as assertivas e identifique 
com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A sua atuação é guiada pelos descaminhos da contingência. 
(   ) A orientação clínica tradicional deve ser seguida pelo Psicólogo. 
(   ) As unidades de pronto atendimento levam as escutas do psicólogo clínico para fora dos 

consultórios e dos hospitais. 
(   ) A experiência do psicólogo nas unidades de pronto atendimento não exerceu nenhuma 

influência na cultura institucional. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F V F 
B) V V F F 
C) V F F V 
D) F V V F 
E) F F V V 
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Questão 32 (Peso 0,50) 

A avaliação psicológica utiliza estratégias para a investigação dos fenômenos psíquicos, e, no 
ambiente hospitalar, tem por objetivo identificar as repercussões psicológicas provocadas pelo 
processo de adoecimento (BELAR, 2000).  

Sobre as especificidades da avaliação psicológica no contexto hospitalar, é correto afirmar que 

A) a avaliação dos aspectos afetivos deve ser tida como prioritária, uma vez que existem mais 
chances de o indivíduo apresentar sofrimento emocional. 

B) a percepção do indivíduo acerca do adoecimento em geral é difícil de ser obtida, já que, na 
maioria dos casos, o paciente apresenta alterações de estado de consciência. 

C) as intervenções devem ser realizadas de acordo com a prioridade da equipe de saúde, uma vez 
que a melhoria do paciente está muito mais ligada aos procedimentos realizados pela equipe de 
saúde. 

D) os domínios relacionados à esfera biológica, cognitiva e afetiva do indivíduo devem integrar os 
itens da avaliação psicológica, inclusive o contato do psicólogo com a família do paciente e os 
profissionais do setor. 

E) os protocolos de avaliação da intervenção na área da saúde representam um recurso para orientar 
as atividades do psicólogo e podem não apresentar evidências de eficácia, uma vez que a 
avaliação depende muito da experiência do profissional. 

Questão 33 (Peso 0,75) 

O paciente que procura o pronto-socorro, geralmente, teve sua vida desestruturada a partir da 
instalação abrupta de um processo mórbido, da vivência de acidente ou de uma descompensação em 
casos de doenças crônicas. Quando se conhece a demanda, é possível antecipar-se a ela. Quanto 
mais precoce a intervenção, menores as possibilidades de agravamento e maiores as expectativas de 
recuperação psíquica dos pacientes (CHIATTONE, 2000).  

Sobre a atuação do psicólogo em unidades de emergência, analise as assertivas e identifique com V 
as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Conhecer os sentimentos do paciente, expressando respostas empáticas que facilitem a 
expressão e o acolhimento. 

(   ) Priorizar a execução de procedimentos técnicos, visando à melhoria do paciente. A dificuldade 
de comunicação é vista como algo secundário no atendimento. 

(   ) Ajudar o paciente a controlar a sua ansiedade, fornecendo informações adequadas e 
suficientes; permitir-lhe a verbalização dos medos suscitados pelas perspectivas de 
tratamento, abordando sobre dores, incômodos, reabilitação e reestruturação de vida. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F 
B) V F V 
C) V V F 
D) F V F 
E) F F V 

Questão 34 (Peso 0,75) 

Os psicólogos da saúde têm demandando cada vez maior atuação em diferentes contextos de clínica 
de internação. Nas últimas décadas, psicólogos da saúde vêm integrando equipes de saúde como 
facilitadores na identificação dos medos, dúvidas e expectativas do paciente, bem como na 
comunicação mais eficiente entre médico/paciente (LOURENÇÃO; SANTOS JUNIOR; LUIZ, 2010). 

Sobre o atendimento realizado pelo psicólogo, é correto afirmar que 

A) a escuta clínica sempre deverá estar presente, seja em ação emergencial médica seja em ação 
emergencial psíquica. 

B) o atendimento com a família deve ser feito de forma secundária, visto que é pequena a influência 
da família no adoecimento do paciente. 

C) o psicólogo deve esperar o paciente solicitar o atendimento, uma vez que nem todos irão 
apresentar demandas por atendimento psicológico, em quadros de internamento. 

D) os atendimentos que demandam maior tempo são preferíveis nesse contexto, pois será 
necessário um tempo maior para trabalhar as demandas dos pacientes que apresentam 
sofrimento. 

E) os atendimentos precisam ser mais breves, nesse contexto, devido à alta rotatividade que torna 
inviável se estabelecer uma transferência e conseguir alguma eficácia do trabalho. 



Processo Seletivo Unificado para Residência Multiprofissional e em Área Profissional de Saúde 
Edital nº 002/2015 

Residência Multiprofissional em Saúde da Família com Graduação em Psicologia  
(Código 057)  

                             Realização: CEREMAPS, EESP e Fundação CEFETBAHIA 13 

 

Questão 35 (Peso 0,50) 

A Psico-Oncologia constitui-se em uma área do conhecimento da Psicologia da Saúde aplicada aos 
cuidados com o paciente com câncer, sua família e os profissionais envolvidos no seu tratamento. 

Sobre as intervenções psicossociais realizadas nesta área, analise as assertivas e identifique com V 
as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) É recomendado que as intervenções psicoterápicas sejam sempre realizadas 
individualmente, evitando-se abordagens em grupos, casais e famílias. 

(   ) É importante favorecer um ambiente confortável para a expressão de sentimentos, fantasias 
e emoções que levem à mobilização de recursos e ampliação de consciência. 

(   ) Pode configurar-se como importante recurso de enfrentamento da doença e planejamento 
de uma vida com qualidade, a comunicação das informações sobre a doença e o 
tratamento. 

(   ) É preciso, nos casos de terminalidade, muitas vezes, ajudar o paciente a resolver questões 
pendentes de sua vida, facilitando, assim, a diminuição de angústias que possam 
comprometer a qualidade de vida em seus momentos finais. 

A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F V F 
C) V V F V 
D) F V V V 
E) F V V F 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESÍDÊNCIA (QUESTÕES DE 36 A 50) 

Questão 36 (Peso 1,00)  

Há quatro modelos de saúde e doença: biomédico, psicossomático, biopsicossocial e holístico.  

Sobre as concepções e características dos diferentes modelos de saúde e doença, analise as 
assertivas abaixo e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) O modelo psicossomático concebe que a perturbação física envolve fatores emocionais e 
psicológicos: conflitos psicológicos podem levar à doença somática. 

(   ) O modelo biomédico explica a doença como a base de desvios da norma de variáveis biológicas 
mensuráveis. Os índices biológicos constituem o único critério para a definição de doença. 

(   ) O modelo biopsicossocial, interações entre os fatores biológicos, psicológicos e sociais estão 
subjacentes ao diagnóstico, tratamento e prevenção das doenças. Desse modo, saúde e 
doença não dependem do contexto psicossocial. 

(   ) O modelo holístico concebe a pessoa como um todo imbuído no seu ambiente total. Saúde e 
doença são definidas e conceitualizadas no contexto dessa totalidade. A doença pode ser uma 
oportunidade para o crescimento pessoal e impessoal. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F V F 
C) V F F V 
D) F V F V 
E) F F V F 

Questão 37 (Peso 1,00)  

São aspectos importantes a serem observados pelo psicólogo, em pacientes nas enfermarias de 
hospitais: 
A) estado emocional – estado civil – opinião sobre o hospital. 
B) estado emocional – opinião sobre o hospital – doenças na família. 
C) estado emocional – quociente intelectual – opinião sobre o hospital. 
D) estado emocional – presença de acompanhantes – opinião sobre o hospital. 
E) estado emocional – postura frente à doença – postura frente à hospitalização. 
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Questão 38 (Peso 1,00)  

Sobre o trabalho do psicólogo em enfermarias clínicas, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Na enfermaria, é importante que o psicólogo acompanhe todo o processo de um paciente, 
desde a sua chegada até a alta. 

(   ) Numa enfermaria, a atuação do psicólogo só acontece mediante solicitação do médico em 
situações específicas e pontuais. 

(   ) Numa enfermaria, o psicólogo precisa estar com o olhar voltado para os recursos subjetivos do 
paciente, disponibilizados no momento da hospitalização. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F 
B) V F V 
C) V F F 
D) F V F 
E) F F V 

Questão 39 (Peso 1,00)  

A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é uma unidade hospitalar de alta complexidade destinada a 
pacientes graves que demandam contínua atenção da equipe de profissionais.  

Sobre o trabalho do psicólogo na UTI, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com 
F as falsas. 

(   ) As experiências pessoais estressantes tanto da família quanto da equipe de saúde afetam a 
avaliação a respeito do que o paciente vivencia na UTI. 

(   ) O trabalho na UTI demanda o conhecimento sobre questões referentes à bioética, aos 
cuidados paliativos e ao processo do “morrer com dignidade”, aspectos discutidos pela 
equipe. 

(   ) O trabalho do psicólogo pode ser ampliado e aprofundado em razão da atenção dada à 
identificação que o impacto emocional de estar em uma UTI pode trazer aos atores 
envolvidos, sejam pacientes, familiares ou equipe. 

(   ) O desenvolvimento dos movimentos de humanização no âmbito hospitalar foi de grande 
incentivo para a entrada dos psicólogos nas UTIs em razão de sua possibilidade de dar voz 
àquelas pessoas que lá se relacionam. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F 
B) V F V F 
C) V F F V 
D) F V V V 
E) F V F F 

Questão 40 (Peso 1,00)  

Sobre os transtornos mentais, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

(   ) Segundo Carl G. Jung os sintomas histéricos são de natureza sexual e têm origem na infância. 
(   ) A dialética das relações do indivíduo com seu meio se faz no mesmo estilo em fisiologia 

patológica e em psicopatologia. 
(   ) A essência de um transtorno mental não está somente no vazio criado, mas na positividade das 

atividades substitutivas que o preenchem. 
(   ) Na tentativa de definir as doenças mentais segundo a amplitude das perturbações da 

personalidade, a psicopatologia chegou a distribuir as perturbações psíquicas em duas grandes 
categorias: neuroses e psicoses. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V F F V 
B) V F V F 
C) V F V V 
D) F V F V 
E) F F V V 
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Questão 41 (Peso 1,00)  

Sobre a atuação do psicólogo como membro de uma equipe multiprofissional, é correto afirmar que 

A) em uma equipe integrada multiprofissional em instituição voltada para a atenção à saúde, o 
espaço do psicólogo é super restrito. 

B) em instituições voltadas para a atenção à saúde, o psicólogo, geralmente, lidera e determina a 
atuação dos membros de uma equipe integrada multiprofissional. 

C) ao se inserir numa equipe integrada multiprofissional em contexto de saúde, o psicólogo tem total 
consciência dessa realidade apenas pelo que aprendeu no seu curso de graduação. 

D) em função da sua compreensão da condição humana, o psicólogo adquire, cada vez com mais 
nitidez, um espaço como membro de equipes integradas multiprofissionais em instituições 
voltadas para a atenção à saúde. 

E) à medida em que as unidades de saúde se ampliam, fica estabelecido que as ações do psicólogo 
devem ser informadas aos membros da equipe integrada multiprofissional, mas o psicólogo não 
pode ser informado das ações de nenhum desses membros. 

Questão 42 (Peso 1,00)  

Sobre a atuação do psicólogo como membro de uma equipe multiprofissional, analise as assertivas 
abaixo, identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As sugestões do psicólogo numa equipe integrada multiprofissional, contribuem enormemente 
para o enriquecimento do trabalho. 

(   ) O interesse dos profissionais da área de saúde pelos aspectos psicodinâmicos do adoecer é 
cada vez menos com o passar dos anos. 

(   ) As sugestões do psicólogo numa equipe integrada multiprofissional costumam não ser levadas 
em conta pelos demais membros da equipe. 

(   ) O exame psicológico não tem nenhuma relevância para esclarecer uma possível dúvida do 
psiquiatra em relação a um diagnóstico de psicose. 

A alternativa que contém a sequencia correta, de cima para baixo, é: 

A) V F V F 
B) V V F F 
C) V F F F 
D) F F F V 
E) F V V F 

Questão 43 (Peso 1,00)  

Os neurotramissores (NT) são peças chaves para a modulação do comportamento e ação dos 
psicofármacos. 

Considerando a função dos NT no Sistema Nervoso Central (SNC), numere a segunda coluna de 
acordo com a primeira. 

( 1 ) GABA (   ) Principal NT excitatório – tem sido associado a casos de epilepsia. 

( 2 ) Dopamina (   ) Prazer, recompensa, motivação – têm sido associado à 
drogadição, esquizofrenia, TDAH. 

( 3 ) Glutamato (   ) Obsessão, compulsão e memória – têm sido associados a dores 
crônicas, transtornos afetivos, da alimentação, ansiedade. 

( 4 ) Serotonina (   ) Alerta, concentração, energia – têm sido associados à resposta ao 
estresse, transtornos afetivos, ansiedades. 

( 5 ) Noradrenalina (   ) Principal NT Inibitório – tem sido associado à drogadição, 
epilepsia, transtornos afetivos, esquizofrenia. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) 1 2 3 5 2 
B) 2 1 5 3 4 
C) 3 2 4 5 1 
D) 4 3 5 1 2 
E) 5 3 1 2 4 
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Questão 44 (Peso 1,00)  

As escalas de avaliação psiquiátrica proporcionam uma forma de quantificar aspectos da psique, do 
comportamento e dos relacionamentos do paciente com os indivíduos e a sociedade. As escalas são 
importantes instrumentos para auxílio diagnóstico e quantificação de fenômenos psíquicos.  

Sobre a utilização das escalas psiquiátricas, é correto afirmar que 

A) as escalas psiquiátricas devem ser utilizadas como instrumentos padrão-ouro para o fornecimento 
de diagnóstico para vários transtornos mentais. 

B) as escalas psiquiátricas limitam a atuação do profissional de saúde, uma vez que invalida as 
impressões clínicas e facilita apenas as comparações entre os grupos. 

C) a utilização das escalas ocorre, principalmente, para a quantificação das impressões clínicas, 
difíceis de quantificar, de modo que permita comparações e comunicação no futuro. 

D) a utilização de escalas deve ser evitada por profissionais de saúde, uma vez que tem como 
objetivo enquadrar o paciente, focar apenas na patologia e gerar muitos preconceitos.  

E) as escalas que são traduzidas originalmente a partir de outros idiomas não precisam ser 
revalidadas no novo contexto, uma vez que já tenham estudos de validade em outros países. 

 

Questão 45 (Peso 1,00)  

Três grupos de transtornos: delirium, demência e transtorno amnésticos são caracterizados por um 
sintoma primário comum, que é o comprometimento da cognição (memória, linguagem e atenção).  

Sobre esses transtornos, é correto afirmar que 

A) o delirium tem início tardio, curso longo, pouco oscilante e a melhora é demorada. 
B) o delirium é uma doença que se origina, em geral, dentro do sistema nervoso central e se 

desenvolve em um longo período de tempo. 
C) o exame médico clínico é desnecessário para o diagnóstico dos casos de demências e para a 

identificação de alterações orgânicas, uma vez que a degeneração cerebral já está presente. 
D) a demência se caracteriza por déficit cognitivo na presença de um nível estável de consciência e 

distingue-se do delirium pela natureza constante do comprometimento, na consciência alterada e 
déficits oscilantes. 

E) os transtornos amnésicos são limitações adquiridas na capacidade de aprender e lembrar 
informações novas ou a incapacidade de lembrar conhecimento aprendido ou eventos passados. 
Em geral são síndromes que apresentam perdas significativas de neurônios por conta do 
envelhecimento biológico.  

 

Questão 46 (Peso 1,00)  

Sobre as perspectivas e os determinantes psicossociais sobre saúde e doença, analise as assertivas 
e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) As influências dos fatores biológicos, psicológicos e sociais são sempre consideradas como 
causa das doenças pela medicina moderna baseada em evidências. 

(   ) A concepção cartesiana sobre o funcionamento do corpo contribuiu para fundamentar as 
asserções sobre o modelo biomédico que propõe uma visão dualista do homem. 

(   ) O modelo biomédico centra seus estudos exclusivamente na máquina corporal apoiando-se em 
uma concepção mecânica do funcionamento do corpo em detrimento de uma visão holística. 

(   ) O ser humano é um ser único e indivisível. Desse modo, é adequado defender que os 
processos de saúde e doença vivem ou coexistem à margem da pessoa imbuída no seu 
ambiente físico e social. 

(   ) As dimensões biológica, psicológica e social não estão separadas, elas são integradas, sendo o 
ser humano um ser de uma totalidade biopsicossocial. Esta interação sugere a impossibilidade 
de compreender a pessoa exclusivamente de acordo com um modelo reducionista. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V V F F 
B) V F V F V 
C) V F F V V 
D) F V V V F 
E) F V F F V 
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Questão 47 (Peso 1,00)  

A situação da rede pública de atendimento à saúde mental requer uma confrontação ética, teórica e 
prática daquilo em que se transformam as políticas públicas sobre o domínio do econômico.  

Sobre a reforma psiquiátrica e as políticas públicas de saúde, analise as assertivas abaixo e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A ideia da rede alternativa ao modelo psiquiátrico sugere a ruptura epistemológica com o 
modelo psiquiátrico e hospitalocêntrico. 

(   ) A luta antimanicomial no Brasil é recente e propõe um conjunto de ações que articulem política 
pública e movimento social. 

(   ) A criação de uma rede de instituições alternativas ao hospital psiquiátrico representa uma 
conquista do movimento antimanicomial e constitui-se em suporte para novas transformações 
sociais. 

(   ) A defesa de uma rede solidária de instituições da atenção à saúde mental aparece como uma 
tarefa política que encontra nas comunidades interpretativas uma sustentação; em 
contrapartida, a rua ainda é um local privilegiado para a formação desses coletivos. 

(   ) O acolhimento ao sofrimento e às vivências desorganizadoras, associadas à loucura e quase 
sempre experimentadas na solidão e desamparo, pode ser amenizado nos contextos coletivos 
engajados na transformação das relações apoiados em instituições públicas. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 

A) V V F F V 
B) V F V F V 
C) V F F V V 
D) F V F V F 
E) F F V F V 

Questão 48 (Peso 1,00)  

Sobre a contribuição da psicologia social no processo saúde e doença, é correto afirmar que 

A) a psicologia da saúde aborda as contribuições possíveis da psicologia social para a compreensão 
do processo de adoecimento e das práticas adotadas para o envelhecer.  

B) a psicologia social considera imprescindível não cruzar fronteiras disciplinares para uma 
compreensão ampla do processo de saúde e doença. 

C) a psicologia social adota uma visão construtivista na qual o sujeito é focalizado como produto e 
produtor da realidade social. Ele não é ator no seu processo de saúde e doença. 

D) a psicologia da saúde partiu, inicialmente, de uma perspectiva intra-individual para a explicação do 
processo saúde/doença e, posteriormente, passou a incorporar o inconsciente.  

E) a psicologia social considera que existem duas correntes distintas que explicam o surgimento da 
doença como organismo individual: uma vinculada à abordagem psicanalítica e a outra voltada às 
teorias da personalidade. 

Questão 49 (Peso 1,00)  

Sobre a reforma psiquiátrica que apresenta aspectos relacionados às condições políticas, culturais, 
técnicas, de recursos humanos, de participação popular e financeira,é correto afirmar que 

A) os profissionais e os usuários do hospital psiquiátrico, no início, receberam a ideia dos serviços 
substitutivos com tranquilidade. 

B) o hospital psiquiátrico é o único dispositivo assistencial ainda presente na rede de assistência em 
saúde mental no Brasil. 

C) o Brasil conta com uma rede de serviços substitutivos razoáveis que estabelece uma luta diária 
para oferecer um espaço mais criativo e democrático. 

D) os serviços substitutivos e o hospital psiquiátrico têm várias características semelhantes como o 
fato de ambas internarem os portadores de sofrimento mental grave.  

E) as condições regulamentadoras não são favoráveis ao trabalho proposto pela reforma, mas não 
deixam de contemplar a presença de um hospital psiquiátrico.  
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Questão 50 (Peso 1,00)  

Sobre o Programa de Reorientação da Assistência Psiquiátrica Previdenciária aprovado em 1982 e 
elaborado pela Comissão do Conselho de Administração de Saúde Previdenciária (CONASP) do 
Ministério da Assistência e Previdência Social (MPAS), é correto afirmar que 

A) propõe uma política de saúde mental engajada na manutenção da cultura hospitalocêntrica. 
B) tem grande interesse na centralização e manutenção de uma rede ampla de hospitalização e de 

psiquiatrização.  
C) foi criado com os objetivos de melhorar a qualidade da assistência na área de saúde mental e 

planejar o uso de recursos, para diminuir a sua produtividade.  
D) defende a regionalização e hierarquização dos serviços, a priorização do serviço terciário e da 

capacidade instalada do setor público.   
E) estabelece como responsabilidade do Estado: definir e conduzir as políticas, a integração 

interinstitucional, a descentralização administrativa, a desburocratização dos procedimentos e o 
estabelecimento de mecanismos de avaliação e participação dos vários agentes. 


