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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15) 

Questão 01 (Peso 0,50)  

No senso comum, observa-se certa confusão no uso dos construtos eficiência, eficácia e efetividade, 
porém na avaliação de programas, percebe-se com clareza a diferença entre eles. 

Sobre a eficiência, a eficácia e a efetividade, é correto afirmar que 

A) a efetividade está relacionada ao alcance dos objetivos pretendidos. 
B) a eficiência está relacionada à capacidade de se promover os resultados pretendidos. 
C) a eficácia é a competência para produzir resultados com dispêndio mínimo de recursos e esforços. 
D) a efetividade demonstra se os impactos gerados pelos produtos ou serviços prestados, pelos 

órgãos/entidades, atendem às necessidades e expectativas dos públicos-alvo e sociedade em geral. 
E) a eficiência corresponde ao resultado de um processo, portanto envolve as orientações 

metodológicas e o plano de ação definido para o alcance dos objetivos e metas. 

Questão 02 (Peso 0,50)  

A Norma Regulamentadora 32 (NR-32) estabelece “[...] 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” (BRASIL, 2005, p.1). 

A NR-32 estabelece que ao trabalhador dos serviços de saúde deve ser fornecido, gratuitamente, 
programa de imunização ativa contra: 

A) tétano e hepatite B. 
B) sarampo e tuberculose. 
C) tuberculose e Hepatite B. 
D) tétano, tuberculose e hepatite B.  
E) tétano, difteria, hepatite B e os estabelecidos no PCMSO. 

Questão 03 (Peso 0,50)  

A Bioética é uma área do conhecimento que visa indicar os limites e as finalidades da intervenção do 
homem sobre a vida, identificar os valores de referência racionalmente propostos e denunciar os riscos 
das possíveis aplicações (LEONE; PRIVITERA; CUNHA, 2001). 

Sobre a aplicação dos princípios que norteiam o enfrentamento de questões éticas no campo da 
assistência e da pesquisa em saúde, é correto afirmar que 

A) o princípio da autonomia deve ser considerado em primeiro lugar. 
B) o princípio de justiça diz respeito unicamente à igualdade de tratamento. 
C) o principio de beneficência tem prioridade em relação ao princípio da autonomia. 
D) os indivíduos que têm limitação de autonomia estão inaptos para serem incorporados a qualquer 

processo de tomada de decisão. 
E) o principio de justiça fragiliza a chamada “objeção de consciência”, que representa a decisão de um 

profissional de se recusar a realizar um procedimento, mesmo que aceito pelo paciente. 

Questão 04 (Peso 0,50)  

Durante a VII Conferencia Nacional de Saúde, realizada em 1986, após sistematização de debates, o 
relatório final do evento inspirou o capítulo “Saúde” da Constituição, desdobrando-se, posteriormente nas 
chamadas leis orgânicas da saúde. (PAIM, 2009).  

Considerando a Lei de nº 8080, de 19 de setembro de 1990, para efeitos de análise, é correto afirmar 
que a 

A) responsabilidade pela saúde das populações é exclusiva do Estado.  
B) assistência às pessoas é definida como assistência médica e/ou hospitalar. 
C) participação da iniciativa privada, mediante contrato regido pelo direito público, tem caráter 

complementar.  
D) saúde, como um direito fundamental do ser humano, encontra-se circunscrita ao acesso às ações e a 

serviços de saúde, ofertado pelo SUS. 
E) lei avança no que se refere ao conceito de saúde, por desvincular determinantes sociais e 

econômicos das condições de vida da população. 
 

  



Processo Seletivo Unificado para Residência em Área Profissional da Saúde 
Uniprofissional e Multiprofissional - Edital nº 002/2016 

(Código 094) 

                             Realização: CEREMAPS, EESP e Fundação CEFETBAHIA 2 

 
Questão 05 (Peso 0,50)  

No Brasil, a Atenção Básica é desenvolvida sob a lógica de descentralização e capilaridade, ocorrendo 
no local mais próximo da vida das pessoas. Ela deve ser o contato preferencial dos usuários, a principal 
porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde (BRASIL, 2012).  

De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB/2012), é uma atribuição comum a todas as 
categorias profissionais:  

A) solicitar exames complementares. 
B) cadastrar indivíduos e famílias no sistema de informações e manter os cadastros atualizados. 
C) participar do gerenciamento dos insumos necessários para o funcionamento da Unidade Básica de 

Saúde. 
D) realizar busca ativa e notificar doenças e agravos de notificação compulsória e de outros agravos e 

situações de importância local. 
E) indicar, de forma compartilhada com outros pontos de atenção, a necessidade de internação 

hospitalar ou domiciliar, mantendo a responsabilização pelo acompanhamento do usuário. 

Questão 06 (Peso 0,75)  

A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, fruto de um processo de negociação entre representantes 
da sociedade, parlamentares, gestores e governo federal, passou a regular as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde entre União, Estados e Municípios, bem 
como a participação da comunidade na gestão do SUS (PAIM, 2009). 

Em relação aos fundos de saúde e face ao previsto na Lei nº 8.142/90, analise as assertivas e 
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os Fundos de Saúde destinam-se, unicamente, a receber e repassar os recursos financeiros 
para a saúde, oriundos da União, Estados e Municípios. 

(   ) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) destinam-se aos investimentos na rede de 
serviços, à cobertura assistencial ambulatorial e hospitalar e às demais ações de saúde.  

(   ) Os Fundos de Saúde são instrumentos de gestão dos recursos destinados ao financiamento das 
ações e serviços de saúde e de assistência social existentes nas três esferas: União, Estados e 
Municípios. 

(   ) Os Fundos de Saúde integram uma conta bancária, incluindo todos os recursos a serem 
utilizados nas ações e serviços de saúde, sendo que seu gerenciamento deve ser feito pelos 
gestores do SUS, nas três esferas. 

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

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

Questão 07 (Peso 0,75)  

A busca da qualidade na prestação de serviços à saúde é uma necessidade técnica e social, e 
atividades de acreditação e certificação de organizações de saúde são cada dia mais frequentes 
(CARVALHO et al, 2004).  

De acordo com a teoria da Qualidade em Saúde, desenvolvida por Donabedian (1978) e seus 
elementos, complete as lacunas do trecho a seguir. 

_________________ diz respeito às atividades do serviço. _________________ está associado(a) 
fundamentalmente, às características dos recursos que se empregam na atenção à saúde. Enquanto 
que _________________ relaciona-se com o estado de saúde do indivíduo ou da população na 
interação ou não com os serviços de saúde. 

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

A) Processo / Estrutura / resultado 
B) Estrutura / Processo / avaliação 
C) Avaliação / Estrutura / resultado 
D) Avaliação / Processo / resultado 
E) Resultado / Processo / avaliação 
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Questão 08 (Peso 0,75)  

O Decreto nº 7508, publicado em 29 de junho de 2011, visa proporcionar maior transparência à estrutura 
organizativa do SUS, garantir maior segurança jurídica na fixação das responsabilidades dos entes 
federativos, para que o cidadão possa, de fato, conhecer, as ações e os serviços de saúde ofertados nas 
respectivas regiões de saúde e organizados em redes de atenção à saúde (BRASIL, 2015). 

Com base nos conceitos, diretrizes e princípios que visam guiar o agir administrativo, mantendo 
também a unicidade conceitual do SUS, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas. 

(   ) O Decreto nº 7508/2011 define como portas de entrada do sistema de saúde as ações e 
serviços de: atenção primária; atenção de urgência e emergência; atenção psicossocial e 
especial de acesso aberto. 

(   ) Um recorte territorial para ser considerado como Região de Saúde deve conter no mínimo, 
ações de urgência e emergência e atenção ambulatorial especializada e hospitalar, além da 
atenção primária.  

(   ) O Decreto nº 7508/2011 considera Redes de Atenção à Saúde como um conjunto de ações e 
serviços de saúde articulados em níveis de complexidade crescente, com a finalidade de 
garantir a universalidade da assistência à saúde. 

(   ) O contrato organizativo da Ação Pública da Saúde consagra os compromissos assumidos, como 
a tripartição do financiamento, as responsabilidades dos entes perante a rede de atenção à 
saúde, as metas a serem alcançadas, o nível de desempenho que se pretende alcançar, dentre 
outros. 

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

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

Questão 09 (Peso 0,75)  

No processo de elaboração do Plano Nacional de Saúde (PNS), ficou evidente a necessidade de 
construir um sistema de planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS). Para definir e aperfeiçoar as 
bases de organização e o funcionamento do referido sistema, o Ministério da Saúde promoveu, em 2005 
e 2006, oficinas macrorregionais que contaram com a participação de mais de duas centenas de 
dirigentes e técnicos que atuam na área de planejamento nas três esferas de gestão do SUS. O produto 
dessas discussões é o Sistema de Planejamento do SUS (PLANEJASUS) (BRASIL, 2009) que adota 
alguns instrumentos para o processo de planejamento com propósitos específicos.  

O propósito da ______________ é determinar um conjunto de ações que permita concretizar os 
objetivos definidos no _____________, a partir da negociação e formalização de pactos, uma vez que o 
______________ deve expressar as políticas, os compromissos e as prioridades de saúde, sendo a 
base para a execução, acompanhamento e avaliação das ações de saúde. Já o ___________ apresenta 
o grau de cumprimento das metas expressas na ____________, além de fornecer as bases para o ajuste 
do _____________. 

Considerando os instrumentos de gestão preconizados no Planeja SUS é, a alternativa que preenche, 
correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é 

A) Saúde / Relatório Anual de Gestão / Plano de Saúde / Pacto pela Saúde / Gestão / Pacto pela Saúde 
B) Saúde / Plano de Saúde / Plano de Saúde / Relatório Anual de Gestão / Programação Anual / Plano 

de Saúde 
C) Programação Anual / Plano de Saúde / Plano de Saúde / Relatório Anual de Gestão / Gestão / Plano 

de Saúde  
D) Programação Anual / Pacto pela Saúde / Relatório Anual de Gestão / Plano de Saúde / Saúde / 

Relatório Anual de Gestão  
E) Programação Anual / Plano de Saúde / Plano de Saúde / Relatório Anual de Gestão / Programação 

Anual / Plano de Saúde 
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Questão 10 (Peso 0,75)  

O Pacto pela Saúde, publicado na Portaria/GM nº 399, de 22 de fevereiro de 2006, contempla o pacto 
firmado entre os gestores do SUS, em suas três dimensões: pela Vida, em defesa do SUS e de Gestão 
(BRASIL, 2006). Na dimensão Pacto pela Vida, são prioridades pactuadas: 

A) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Organização da atenção hospitalar; Controle do câncer do colo de útero e de mama; Saúde do 
adolescente. 

B) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Controle do câncer do colo de útero e de mama; Saúde do idoso; Fortalecimento da capacidade de 
resposta às doenças emergentes e endemias. 

C) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Controle do câncer do colo de útero, de mama e de próstata; Saúde do homem; Organização da 
atenção hospitalar. 

D) Fortalecimento da Atenção Básica; Promoção da Saúde; Redução da mortalidade infantil e materna; 
Organização da atenção hospitalar; Saúde do idoso; Fortalecimento da capacidade de resposta às 
doenças emergentes e endemias. 

E) Organização da atenção hospitalar; Redução da mortalidade infantil e materna; Controle do câncer do 
colo de útero e de mama; Saúde do idoso; Fortalecimento da capacidade de resposta às doenças 
emergentes e endemias; Promoção da saúde. 

 

Questão 11 (Peso 0,75)  

A Vigilância em Saúde do Trabalhador (VISAT) é um dos componentes do Sistema Nacional de 
Vigilância em Saúde. Visa a promoção da saúde e a redução da morbimortalidade da população 
trabalhadora, por meio da integração de ações que intervenham nos agravos e seus determinantes, 
decorrentes dos modelos de desenvolvimento e processos produtivos (BRASIL, 2009). 

Sobre a VISAT, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) A VISAT incorpora a integração interinstitucional com as políticas de Previdência Social, 
Trabalho e Meio Ambiente, além de educação e justiça e as relativas ao desenvolvimento 
econômico e social, nos âmbitos federal, estadual e municipal. 

(   ) A VISAT pauta-se nos princípios do Sistema Único de Saúde, em consonância com a Promoção 
da Saúde e o Sistema Nacional de Vigilância em Saúde, mantendo a integração com as 
vigilâncias epidemiológica, sanitária e ambiental.  

(   ) Os trabalhadores mais vulneráveis, a exemplo dos trabalhadores em atividades de maior risco 
para a saúde, definidos a partir dos diagnósticos técnicos nos níveis locais, regionais ou 
nacionais, são os únicos comtemplados nas ações da VISAT. 

(   ) Os trabalhadores, homens e mulheres, sujeitos das ações da VISAT, são os ativos inseridos no 
mercado de trabalho, através dos vínculos formais, uma vez que aqueles afastados, 
aposentados e, em situação de desemprego, não são mais considerados trabalhadores. 

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

A) V V F F 
B) V F F V 
C) V F V V 
D) F V V F 
E) F V F F 
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Questão 12 (Peso 0,75)  

A Promoção da Saúde, como conjunto de estratégias e formas de produzir saúde, no âmbito individual e 
coletivo, visando atender às necessidades sociais de saúde e garantir a melhoria da qualidade de vida 
da população, emerge intrinsecamente marcada pelas tensões próprias à defesa do direito à saúde. 
Criada em 2006 e redefinida em 2014, a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS) visa deter o 
desenvolvimento das doenças crônicas no Brasil, com planejamento de ações voltadas para prevenção 
dos fatores de risco e investimentos na qualificação da atenção e da assistência aos pacientes (BRASIL, 
2014).  

Os objetos/temas prioritários para o planejamento e execução de ações, de acordo com o PNPS, é 
alimentação saudável, uso abusivo de álcool e outras drogas, além de  

A) tabagismo, ética, violência e solidariedade. 
B) sedentarismo, tabagismo, acidentes de trânsito, violência e solidariedade. 
C) sedentarismo, tabagismo, dignidade, solidariedade e respeito às diferenças. 
D) sedentarismo, tabagismo, acidentes de trânsito, violência e desenvolvimento sustentável. 
E) sedentarismo, tabagismo, acidentes de trânsito, violência e reconhecimento de potencialidades. 

Questão 13 (Peso 0,75)  

A proposta do trabalho em equipe tem sido veiculada como estratégia para enfrentar o intenso processo 
de especialização na área da saúde. Esse processo tende a aprofundar verticalmente o conhecimento e 
a intervenção em aspectos individualizados das necessidades de saúde, sem contemplar, 
simultaneamente, a articulação das ações e dos saberes (PEDUZZI, 2001). 

O trabalho em equipe é destacado no conjunto das características do Programa de Saúde da Família 
(PSF), como um dos pressupostos mais importantes para a reorganização do processo de trabalho e 
como possibilidade de uma abordagem mais integral e resolutiva (BRASIL, 1997; 2001). 

A composição das equipes de saúde da família, inicialmente adotada no Brasil, integrando as variadas 
categorias profissionais da área da saúde, caracteriza o trabalho em equipe _______________ e 
pressupõe maior intercâmbio entre os profissionais e as ações que desenvolvem. Já o trabalho de 
variadas categorias profissionais, das diversas áreas do conhecimento, caracteriza o trabalho em equipe 
______________ conforme previsto para as equipes do Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF).  

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

A) multidisciplinar / integrado 
B) integrado / multidisciplinar 
C) integrado / multiprofissional 
D) multidisciplinar / multiprofissional 
E) multiprofissional / multidisciplinar 

Questão 14 (Peso 0,75)  

A Vigilância em Saúde Ambiental consiste em um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento 
e a detecção de mudanças nos fatores determinantes e condicionantes do meio ambiente que interferem 
na saúde humana, com a finalidade de identificar as medidas de prevenção e controle dos fatores de 
risco ambientais relacionados às doenças ou a outros agravos à saúde (OPAS, 1999).  

São áreas de atuação da Vigilância em Saúde Ambiental: 

A) Vigilância nutricional e alimentar; Vigilância de portos aeroportos e fronteiras; Vigilância de poluentes 
atmosféricos e contaminantes químicos. 

B) Vigilância da qualidade da água para consumo humano; Vigilância de poluentes atmosféricos e 
contaminantes químicos; Vigilância aos fatores físicos e desastres. 

C) Vigilância de portos aeroportos e fronteiras; Vigilância da qualidade da água para consumo humano; 
Vigilância de poluentes atmosféricos e contaminantes químicos. 

D) Vigilância de processos e espaços de escola, creche asilos e presídios, Vigilância de poluentes 
atmosféricos e contaminantes químicos; Vigilância aos fatores físicos e desastres. 

E) Vigilância da qualidade da água para consumo humano; Vigilância de poluentes atmosféricos e 
contaminantes químicos; Vigilância do armazenamento, transporte e uso de tecnologias para a 
saúde. 
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Questão 15 (Peso 0,75)  

“Medir qualidade e quantidade em programas e serviços de saúde é imprescindível para o planejamento, 
a organização, a coordenação/direção e a avaliação/controle das atividades desenvolvidas, sendo alvo 
dessa medição: os resultados, os processos e a estrutura necessária ou utilizada, bem como as 
influências e repercussões promovidas no meio ambiente” (BITTAR, 2001, p.21), que dão origem aos 
indicadores. 

Sobre os indicadores de estrutura, processo e resultado, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Os indicadores de estrutura estão relacionados à parte física de uma instituição, aos seus 
funcionários, aos equipamentos disponíveis e aos móveis, entre outros aspectos. 

(   ) Os indicadores de resultados estão relacionados às atividades de cuidados realizadas para o 
paciente, ou seja, monitoram tanto as atividades meio, quanto as atividades fins. 

(   ) Os indicadores de processo estão relacionados às condições de saúde de uma determinada 
população e a fatores demográficos, socioculturais, econômicos e políticos que afetam o 
alcance das metas institucionais. 

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

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

CONHECIMENTOS BÁSICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35) 

Questão 16 (Peso 0,75)  

Segundo Castro e Bernholdt (2004, p. 48), a especialização em Psicologia Hospital é típica do Brasil, 
cuja equivalência, em outros países, é denominada Psicologia da Saúde. 
Sobre a Psicologia Hospitalar no Brasil, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F 
as falsas. 
(   ) A Psicologia, no âmbito hospital, atua, exclusivamente, nas áreas voltadas para cuidados 

paliativos e tanatologia.  
(   ) A Psicologia Hospitalar tem como objetivo compreender como os fatores biológicos e 

comportamentais influenciam a doença. 
(   ) O Psicólogo Hospitalar atua nos âmbitos secundário e terciário de atenção à saúde, realizando 

atendimentos psicoterapêuticos, atendimentos em ambulatório, pronto atendimento, enfermaria e 
unidades de terapia intensiva. 

(   ) O Psicólogo Hospitalar atua nos três níveis de atenção: primário, secundário e terciário, 
realizando psicoterapias no âmbito individual com foco na recuperação do paciente internado. 

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 F V F 
E) F V F V 

Questão 17 (Peso 0,50)  
Sobre os fatores que, no ambiente hospitalar, podem desencadear alterações psicológicas e/ou 
psiquiátricas, analise as opções e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 

(   ) Isolamento social 
(   ) Procedimentos invasivos 
(   ) Recuperação do ciclo sono-vigília 
(   ) Recuperação do sentimento de autoestima 

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

A) V F F V 
B) V F V F 
C) V V F F 
D) F V F V 
E) F V V F 
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Questão 18 (Peso 0,75)  

Sobre as tarefas executadas pelo psicólogo que trabalha no hospital, analise as opções e identifique com 
V as verdadeiras e com F as falsas. 

 
(   ) Pode atuar na área de recursos humanos, coordenando às atividades dos funcionários do 

hospital e aprimorando os serviços dos profissionais da organização 
(   ) Exerce, apenas, função assistencial nos cuidados paliativos e no apoio aos familiares no 

processo de morte e luto. 
(   ) Atua, exclusivamente, no atendimento ao paciente internado, que necessita de 

acompanhamento psicoterápico individual. 
(   ) Ajuda outros profissionais a lidaram com o paciente, realizando intervenções na qualidade do 

processo de adaptação e recuperação do paciente internado. 

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 F V 
E) F V V F 

Questão 19 (Peso 0,75)  

Sobre os espaços onde são realizados os atendimentos nas unidades hospitalares, analise as assertivas 
e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas. 
 

(   ) O psicólogo atua ao lado do leito, o que impede o atendimento em enfermarias por não ter 
como assegurar a privacidade do paciente. 

(   ) Os psicólogos, no contexto hospitalar, devem realizar os atendimentos apenas nas salas 
estruturadas para esse fim, portanto ficam à espera dos pacientes internados encaminhados 
pelo corpo médico da instituição. 

(   ) Os psicólogos que atuam no contexto hospitalar devem “estar onde estão os acontecimentos”, 
isto é, no quarto particular, nas enfermarias coletivas, no pronto atendimento e nos demais 
espaços da unidade de saúde onde sua presença for necessária. 

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

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

Questão 20 (Peso 0,75)  

Estudos sobre o impacto da hospitalização revelam que apresentam crianças que têm acompanhantes 
durante a hospitalização apresentam menor frequência de reações físicas, tais como: choro, vômitos, 
diarreia, taquicardia, inapetência, insônia, enurese noturna, e emocionais tais como: indiferença, medo, 
apatia, agressividade e irritabilidade, do que o grupo de crianças, sem acompanhantes, durante a 
internação.  

Considerando as especificidades do atendimento às crianças hospitalizadas, é correto afirmar que 

A) as crianças que adoecem ficam mais chorosas e menos dependentes dos pais, por esta razão a 
figura de um psicólogo pode funcionar como substituto das imagos parentais.  

B) a natureza das condições das crianças no hospital diminui a probabilidade delas experimentarem 
procedimentos mais invasivos como sendo traumáticos enquanto estiverem hospitalizadas.  

C) há um despreparo das crianças no que se refere à experiência hospitalar e aos procedimentos 
correlatos e por este motivo o psicólogo deve incentivar apenas visitas frequentes dos pais  

D) cabe ao psicólogo sempre avaliar os estímulos presentes no ambiente hospitalar a partir do ponto de 
vista da criança e protegê-la da exacerbação da fantasia a partir de estímulos ameaçadores e 
desconhecidos. 

E) o psicólogo deve estimular a criança a manter-se regredida, pois este mecanismo de defesa revela 
um traço de adaptação ao contexto hospitalar e não exerce nenhuma influência na relação de 
dependência aos acompanhantes  
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Questão 21 (Peso 0,75)  

 “O atendimento em pronto-socorro envolve a imprevisibilidade e provoca, no paciente, reações 
psicológicas variadas [...]” (DE ROSSI, 2007. p. 174).  

Considerando esta realidade, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.   

(   ) Neste ambiente, a capacidade adaptativa do sujeito é colocada à prova, preservando, 
sobremaneira, sua organização psíquica. 

(   ) O paciente teme tudo que a dor possa representar, inclusive a morte e o sofrimento, a 
dependência da equipe, além do sentimento de impotência. 

(   ) No pronto-socorro, o paciente vive um momento de perda de referencial, que é acompanhado 
por vivências de isolamento, abandono, e rompimento de lações afetivos, profissionais e 
sociais.  

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

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

Questão 22 (Peso 1,00)  

“Além do processo de despersonalização e da reavaliação de valores, a UTI/UCO pode provocar no 
paciente distúrbios psíquicos no que diz respeito ao seu espaço físico e suas rotinas” (ISMAEL, 2007, p. 
155). No que tange ao processo de internação na UTI, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas.   

(   ) O paciente, neste setor, experimenta um ambiente barulhento, assustador e cheio de 
equipamentos, podendo perder a noção dia/noite.  

(   ) O paciente experimenta um ambiente que garantirá a manutenção de seus processos 
cognitivos/perceptivos, mesmo com muitos processos diagnósticos difíceis de suportar.  

(   ) O paciente experimenta, além de um ambiente físico desconfortável, a ruptura de vínculo 
familiar, podendo, inclusive, ter manifestações parecidas com quadros psiquiátricos, como 
delirium e confusão mental.     

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

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

Questão 23 (Peso 0,75)  

Frente ao adoecimento de um dos seus membros, a família pode desestruturar-se neste novo contexto, 
a internação hospitalar. Neste momento, o psicólogo hospitalar, com sua compreensão teórica e 
habilidade técnica, pode auxiliá-la no enfrentamento do sofrimento.  

Considerando possibilidades de atuação do psicólogo nos atendimentos às famílias no hospital, analise 
as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.  

(   ) Agir de forma psicoprofilática. 
(   ) Aproximar o grupo familiar à equipe de saúde. 
(   ) Obstar a elaboração de fantasias, medos e angústias. 
(   ) Detectar focos de ansiedade e de dúvidas entre os membros, extinguindo-os ou os diminuindo. 

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

A) V F V V 
B) V V F V 
C) F V F V 
D) F V V F 
E) F V F F  
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Questão 24 (Peso 1,00)  

Considerando o atendimento psicológico ao paciente cirúrgico no contexto da internação hospitalar, 
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.  

(   ) O paciente, diante da necessidade de realizar uma cirurgia, pode vir a sentir sua integridade 
física e psicológica ameaçada. 

(   ) O pré-operatório é vivenciado a partir do tipo de cirurgia a ser realizada, não pela forma com 
que o paciente elabora a situação vivida.  

(   ) A reintegração à vida pode ser facilitada pela integração à equipe de reabilitação, pela escuta 
às fantasias e aos medos, bem como ela atenção aos sofrimentos psíquicos do paciente. 

(   ) Um clima de confiança entre o paciente e equipe de saúde, a verbalização das fantasias 
advindas do processo cirúrgico podem contribuir com a preparação do paciente para a cirurgia. 

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

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

Questão 25 (Peso 0,75)  

A atuação psicoterápica é apenas uma das muitas possibilidades do fazer clínico em psicologia, 
mas, infelizmente, tem sido vivenciada por muitos profissionais da área como se fosse a única 
possibilidade. 

São atividades que refletem possibilidades de atuação do psicólogo na assistência à saúde numa 
perspectiva de clínica ampliada: 

 
A) empowerment e mentoring 
B) referência técnica e acolhimento primário 
C) benefício de prestação continuada e coaching 
D) acompanhamento terapêutico e fomento à geração de renda. 
E) dessensibilização sistemática e serviços residenciais terapêuticos. 

Questão 26 (Peso 0,50)  

__________________ é a articulação de experiências e saberes no planejamento, realização e 
avaliação de ações, com o intento de alcançar resultados integrados em ocorrências complexas, visando 
a um efeito sinérgico no desenvolvimento social em questão. Visa a gerar um impacto positivo nas 
condições de vida da população, num movimento de reversão da exclusão social. 

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

A) Intersetorialidade 
B) Multifatorialidade 
C) Transpessoalidade 
D) Interdisciplinaridade 
E) Transdiciplinaridade 

Questão 27 (Peso 0,50)  

O trabalho em grupo em saúde implica em confrontação dos limites e desafios do trabalho 
multidisciplinar. As dificuldades no trabalho grupal em saúde refletem, na maior parte das vezes 
__________________________________________________________________. 
 
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 
 
A) pedantismo, ego inflado, prediletismos, competitividade e rispidez 
B) deslocamentos, transferências negativas, foraclusões, identificações projetivas e introflexões 
C) extroversões exacerbadas, balanços irracionais, pensamentos disruptivos e crenças irracionais 
D) rotatividade, burn out, deslocamentos projetivos, foco no passado, chantagem emocional e 

competição velada 
E) problemas do processo de trabalho, baixa grupalidade solidária na equipe, alta conflitividade e 

dificuldade de vislumbrar os resultados do trabalho em decorrência da fragmentação 
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Questão 28 (Peso 1,00)  

O processo de psicodiagnóstico pode ter um ou vários objetivos, dependendo dos motivos alegados ou 
reais do encaminhamento e/ou consulta. (CUNHA, 2007). 
Sobre os objetivos do processo psicodiagnóstico, analise as assertivas e identifique com V as 
verdadeiras e com F as falsas. 

 
(   ) As hipóteses iniciais são testadas, com o objetivo de classificar o cliente em critérios 

diagnósticos estabelecidos. 
(   ) O entrevistador deve ter um conhecimento prévio do currículo do entrevistado, objetivando 

sondar as aptidões do candidato ao perfil do cargo. 
(   ) As irregularidades ou inconsistências do quadro sintomático são investigadas para diferenciar 

alternativas diagnósticas, níveis de funcionamento ou a natureza da patologia. 
(   ) A investigação de temas pertinentes a áreas das mais diversas ciências, somente se realiza a 

partir da assinatura do entrevistado ou paciente do documento: Termo de Consentimento Livre 
e Esclarecido. 

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

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

Questão 29 (Peso 0,50)  

No Psicodiagnóstico Fenomenológico, o cliente é um parceiro ativo cooperando na compreensão do 
trabalho e participando da elaboração do processo (ANCONA-LOPEZ, 1995).  

Sobre as características do Psicodiagnóstico Fenomenológico, é correto afirmar que 

A) observa o motivo latente e manifesto.  
B) enfatiza a experiência dos envolvidos no processo. 
C) valoriza a relação transferêncial/contratransferêncial. 
D) propõe que a devolução seja realizada ao final do processo. 
E) tem cuidado especial com o enquadre e com a definição de papéis (psicólogo, pais, criança). 

Questão 30 (Peso 1,00)  

O processo psicodiagnóstico deve conseguir uma descrição da personalidade do paciente (OCAMPO, 
2005).  

Sobre os objetivos da entrevista inicial no processo psicodiagnóstico, analise as opções e identifique 
com V as verdadeiras e com F as Falsas. 

(   ) Estabelecer bom rapport com o paciente. 
(   ) Planejar a bateria de testes mais adequada quanto a elementos, sequência e ritmo. 
(   ) Obter uma síntese tanto da situação presente como da história de um indivíduo, de sua 

doença e de sua saúde. 
(   ) Identificar problemas precocemente, avaliar riscos, fazer estimativas de forças e fraquezas do 

ego, de sua capacidade para enfrentar situações novas, difíceis, estressantes. 

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

A) V F F V 
B) V V F F 
C) V F V F 
D) F V V F 
E) F V F V 
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Questão 31 (Peso 0,75)  

Sobre o brinquedo terapêutico, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

(   ) O brinquedo terapêutico é uma sessão de preparo da criança para o que lhe irá acontecer no 
hospital, mediante a utilização de uma brincadeira que imita situações hospitalares. 

(   ) A criança deve ser informada sobre o tempo que durará a brincadeira e nunca avisá-la de 
que, após terminar os brinquedos, eles serão recolhidos para não causar constrangimento. 

(   ) O brinquedo terapêutico é uma técnica psicológica reservada para uso por terapeutas 
treinadas e qualificadas, como um método interpretativo em crianças com distúrbios 
emocionais. 

(   ) As crianças de dois a sete anos são as mais vulneráveis as efeito tanto da hospitalização 
como das experiências dolorosas, pois nesta etapa está em desenvolvimento a estrutura 
psicoemocional e cognitiva da criança, o que dificulta sua compreensão da realidade. 

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

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

Questão 32 (Peso 1,00)  

Sobre o processo de cuidar da criança hospitalizada, é correto afirmar que 

A) o cuidado centrado na criança e na família visa impor aos membros da família a realização de 
atividades durante o internamento.  

B) o cuidado centrado na criança e família provoca sentimentos negativos nas equipes de saúde e 
relatos de maior satisfação dos pais e das crianças.  

C) a visita deve ser estabelecida por horários com a presença de um familiar, pai ou mãe, para que 
possa existir uma organização na unidade e um controle na ansiedade familiar. 

D) as características das abordagens da assistência à criança hospitalizada centrada na patologia têm 
como foco envolver a família na hospitalização e a tomada de decisões.  

E) a família pode tornar-se co-participante do cuidado à criança hospitalizada, o que envolve ser ouvida 
em suas necessidades, ser atendida em suas demandas, participar do planejamento do cuidado, das 
tomadas de decisão e ser respeitada em sua autonomia.  

Questão 33 (Peso 0,75)  

“O tema humanização está aliado a práticas de cuidados, como aquelas direcionadas à criança e à 
mulher, comprometidas com os direitos dos usuários, com o protagonismo dos sujeitos, com a 
importância da qualidade da relação entre profissionais da saúde e usuário, com os aspectos 
comunicacionais. [...] A humanização na saúde vem assim ganhando cores, nuances, variações de tom, 
amplificações de sentido que fazem com que ela vá se constituindo hoje como tema-eixo da maior 
importância para se (re)pensar o campo da saúde” (DESLANDES, 2011). (Trecho do posfácio). 

Sobre a humanização dos cuidados em saúde, é correto afirmar que 

A) a relação entre profissional de saúde e o usuário, é algo construído ao longo do tempo, sendo 
prescindível nos cuidados agudos. 

B) a ideia de protagonismo do sujeito é inerente ao profissional de saúde, sendo de maior destaque 
aquele que presta cuidado direto à beira do leito, por exemplo. 

C) a inserção e o pioneirismo do acolhimento com classificação de risco nos serviços de saúde 
projetaram o cuidado em saúde brasileiro para o mundo, sobretudo para os países da América-Latina.  

D) o processo de humanização, no Brasil, inicia-se logo quando foram aprovados as principais normas e 
leis federais para o Sistema Único de Saúde: a Constituição Federal de 1988 e as Leis Orgânicas da 
Saúde. 

E) o trecho “[...] ganhando cores, nuances, variações de tom, amplificações de sentido [...]”, permite 
inferir que a humanização na saúde é um movimento de ordem social, visando o encontro de 
momentos harmônicos na complexidade do processo cuidado-sujeitos-cuidadores-serviços.   
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Questão 34 (Peso 0,50)  

Almeida Filho (2011, p. 125) numa síntese ao entendimento de saúde expõe que: “[...] teorias restritas de 
saúde, ontológicas ou dinâmicas, reguladas pela negatividade ou pela positividade, aplicadas ao 
indivíduo ou ao coletivo, de base biológica ou sociocultural, mostram-se incapazes de dar conta da 
complexidade e do dinamismo desse peculiar objeto de conhecimento [...]”. 

Historicamente, vários modelos de saúde têm sido observados e defendidos. O debate sobre saúde vem 
de longas datas e ainda hoje ocupa o cenário mundial. Frente a essa complexidade de relações, sobre o 
conceito de saúde na atualidade é correto afirmar que 

A) saúde é ausência de doença. 
B) saúde é um atributo individual de seres humanos totalmente determinado por processos de 

mensuração. 
C) o conceito estabelecido pela Organização Mundial da Saúde considera saúde como o estado de 

completo bem-estar físico, mental e social. 
D) a abordagem sanitária, com características ecumênicas, denominada promoção da saúde, baseia-se 

nas virtudes humanas. 
E) saúde é uma abordagem que considera a interação de uma multiplicidade determinantes 

econômicos, políticos, sociais, culturais, psicológicos, genéticos, biológicos, físicos e químicos, 
considerando o ser humano integral. 

Questão 35 (Peso 0,75)  

“O hospital é um lugar altamente profissionalizado que reúne uma diversidade de 
profissionais que possuem formação e socialização profissional diferenciadas, que ocupam 
diferentes posições hierárquicas e diferentes espaços na divisão do trabalho.” (GUEDES, 2009, p. 09) 

Sobre a atenção ao usuário no contexto hospitalar, é correto afirmar que 

A) a abordagem ao paciente no âmbito hospitalar deve ser, exclusivamente, centrada na doença, 
diagnóstico e tratamento. 

B) a Educação em Saúde, metodologia exclusiva do setor primário, é uma estratégia que norteia as 
ações no sentido de promover um cuidado integral, em que o usuário seja sujeito de seu processo 
saúde‐doença‐cuidado.  

C) os hospitais podem vir a ser importantes instituições na garantia da equidade, integralidade da 
assistência e na defesa da vida, desde que as práticas desenvolvidas possuam foco único nas 
questões biológico‐curativistas.   

D) o hospital corresponde a um importante espaço na construção do cuidado em saúde, devendo ser 
necessariamente um local de acolhimento, escuta, responsabilização e vínculo, constituindo um lugar 
estratégico para a realização do Cuidado em Saúde em seu sentido amplo.  

E) a assistência centrada no paciente e na sua rede de relações, de forma a viabilizar um atendimento 
integral, universal e equitativo, no âmbito hospitalar, é dependente da natureza e do setor da atenção, 
não correspondendo a um espaço possível de promoção da saúde e criação de vínculos. 

 

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

Questão 36 (Peso 1,00) 

Sobre os aspectos que devem ser considerados na atuação do psicólogo na prevenção do 
suicídio, é correto afirmar que esse profissional precisa atentar para 

A) o cuidado ao suscitar uma temática demasiadamente polêmica e potencialmente estimulante 
frente ao público adolescente, em especial. 

B) as condições de insalubridade e periculosidade que permeiam o surgimento do desejo de 
morrer, devido à alta relevância estatística na correlação entre suicídio e violência. 

C) a possibilidade da dramatização do ato em si junto aos envolvidos, desde que respeitadas as 
condições para uma prática clínica respaldada pelas evidências e permeada pela ética. 

D) a prevalência e a incidência de transtornos mentais severos na comunidade em questão, visto 
que esses dados fornecerão subsídios acerca das estratégias a serem implementadas no 
âmbito assistencial. 

E) a transformação das relações de exploração que constituem a sociedade onde ocorre o 
suicídio. Afinal, é importante que se tenha possibilidade de transformar as condições de vida 
que fazem desejar a morte. 
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Questão 37 (Peso 1,00) 

Quais são os estágios do luto do modelo Kübler-Ross? 

A) Resistência, descrença, ruptura, negociação e abandono. 
B) Formação reativa, recalque, introjeção, autoaceitação e individuação. 
C) A negação e isolamento, a raiva, a barganha, a depressão e a aceitação. 
D) A pré-contemplação, a contemplação, a preparação, a ação e a manutenção. 
E) A fuga, a depressão, a autodepreciação, a ira, a negociação, o desespero, o torpor e a aceitação 

Questão 38 (Peso 1,00) 

Síndromes psicóticas caracterizam-se por sintomas típicos como alucinações e delírios, pensamento 
desorganizado e comportamentos claramente bizarros. Geralmente, os indivíduos apresentam 
precária consciência da doença em relação aos seus sintomas e à sua condição clínica geral. 

Sobre as síndromes psicóticas, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as 
falsas. 

(   ) A principal forma de psicose, por sua frequência clínica, é a esquizofrenia, sendo que possui 
quatro subtipos: paranóide, catatônica, hebefrênica e anancástica. 

(   ) A combinação do uso de substâncias psicoativas e da não aderência ao tratamento 
medicamentoso tem se mostrado preditiva de comportamentos violentos graves em indivíduos 
com transtornos mentais graves. 

(   ) Os indivíduos que recebem intervenção específica após primeiro surto psicótico tendem a viver 
em comunidade a maior parte do tempo. Podem morar sozinhos ou com familiares e precisam 
da ajuda destes para cumprimento de atividades da vida diária, acompanhamento em 
consultas no serviço de saúde e uso correto da medicação. 

(   ) Os sintomas de primeira ordem para diagnóstico de esquizofrenia indicam uma profunda 
alteração da relação Eu-mundo, expressa numa vivência de considerável “fusão” do sujeito 
com o mundo, assim como um extravasamento involuntário da experiência pessoal e interior 
sobre o mundo circundante, causando intenso sofrimento psíquico. 

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é 
A) V V F F 
B) V F F V 
C) V F V F 
D) F V V V 
E) F V F V 

Questão 39 (Peso 1,00) 

O comportamento alimentar é um fenômeno humano complexo que inclui além da dimensão 
fisiológica-nutritiva, as dimensões psicodinâmicas e afetiva e a dimensão relacional.  

Sobre os transtornos alimentares, é correto afirmar que 

A) a bulimia nervosa, diferentemente da anorexia nervosa, é mais incidente em homens no início da 
idade adulta. 

B) a  característica da anorexia nervosa, do ponto de vista psicopatológico, é a distorção da imagem 
corporal. Este transtorno apresenta os subtipos restritivo e purgativo. 

C) o comer compulsivo é um quadro próximo ao da anorexia, mas dela se diferencia pela ausência de 
vômitos e purgações auto-induzidas, e de não haver sentimentos de culpa ou desconforto após a 
ingestão exagerada de alimentos em curto período de tempo. 

D) a perda de ácido gástrico por meio de vômitos, na anorexia nervosa, pode ocasionar alcalose 
metabólica, e a frequente indução de diarréia pelo abuso de laxantes pode causar acidose 
metabólica. O vômito recorrente pode acarretar perda significativa e permanente do esmalte 
dentário. 

E) a obesidade é uma condição complexa, determinada por fatores genéticos, desenvolvimento 
psicológico, família e cultura. É mais frequente em indivíduos de baixo nível socioeconômico, 
homens, sociedades industrializadas e urbanas e culturas nas quais a atividade física não é 
predominante. 
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Questão 40 (Peso 1,00) 

Segundo o Relatório Mundial da Saúde, as perturbações mentais e comportamentais são uma série 
de perturbações definidas pela Classificação Internacional das Doenças (CID-10), cujos sintomas, 
embora variem consideravelmente, mostram comportamentos que se caracterizam, geralmente, por 
uma combinação de idéias, emoções, comportamentos e relacionamentos anormais ou patológicos 
(OMS, 2002).  São exemplos à esquizofrenia, a depressão e as perturbações pelo uso de substâncias 
psicoativas. 

Considerando o exposto, analise as assertivas abaixo e assinale com V as verdadeiras e com F as falsas.  
(   ) A comercialização agressiva desempenha um papel substancial na globalização do uso de 

álcool e tabaco entre os jovens, embora não apresente aumento significativo no risco de 
perturbações relacionadas ao uso de substâncias e às condições físicas associadas. 

(   ) As pessoas, que são alvo de racismo por muito tempo, têm maior risco de apresentar 
problemas mentais ou sofrer agravamento de problemas já existentes. E já se demonstrou que 
as próprias pessoas que praticam e perpetuam o racismo têm ou vêm a ter certos tipos de 
perturbações mentais. 

(   ) A todos os níveis socioeconômicos, a mulher, pelos múltiplos papéis que desempenha na 
sociedade, corre maior risco de perturbações mentais e comportamentais do que outras 
pessoas na comunidade. Além das pressões impostas às mulheres, elas enfrentam uma 
significativa discriminação sexual e as concomitantes pobreza, fome, desnutrição, excesso de 
trabalho e violência doméstica e sexual. 

(   ) Uma incidência de comportamento anormal ou um curto período de anormalidade do estado 
afetivo não significa em si mesmo a presença de perturbação mental ou comportamental. Para 
serem classificadas como perturbações, é preciso que essas anormalidades sejam 
continuadas ou recorrentes e que resultem em uma certa deterioração ou perturbação do 
funcionamento pessoal em uma ou mais esferas da vida. 

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

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

 

Questão 41 (Peso 1,00) 

Quadros de intoxicação, abuso e dependência de álcool e outras substâncias psicoativas 
caracterizam-se por uma forma particular de relação entre os seres humanos e as substâncias 
químicas que apresentam ação definida sobre o sistema nervoso central e consequentemente sobre 
o psiquismo.  

Com relação aos transtornos mentais relacionados ao uso de substâncias psicoativas, analise as 
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.  

(   ) A alucinose alcoólica caracteriza-se por alucinações audioverbais de vozes que, tipicamente, 
falam do paciente na terceira pessoa, ou falam com ele, humilhando-o. 

(   ) A dependência de substância psicoativa, tipicamente, caracteriza-se pelo fato do sujeito 
estreitar seu repertório de interesses, abandonando atividades sociais e pessoais que não 
envolvam o consumo e mantendo as atividades ocupacionais. 

(   ) As psicoses induzidas por substancias duram dias ou, no máximo, semanas. Ocorrem, 
geralmente, após períodos de uso intenso e são, normalmente, causadas por cocaína, 
anfetamínicos, alucinógenos e, mais raramente, maconha. 

(   ) A síndrome de abstinência é um conjunto de sinais e sintomas que ocorrem horas ou dias 
após o indivíduo cessar ou reduzir a ingestão da substância que vinha sendo consumida de 
forma pesada e contínua, dentre os principais sinais e sintomas estão: ansiedade, náuseas, 
tremor, podendo, nos casos graves, ocorrer convulsões, coma e morte. 

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

A) V F V V 
B) V V F F 
C) F F F V 
D) F F V F 
E) F V V F 
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Questão 42 (Peso 1,00) 

“Quando mais bem orientados, os profissionais tendem a ser menos iatrogênicos e mais terapêuticos 
no contato com pacientes com transtornos de personalidade. Frequentadores maciços de serviços de 
saúde mental, os pacientes com transtorno de personalidade exigem cuidado e parcimônia na eleição 
do melhor tratamento proposto. [...] Os tratamentos medicamentosos ganham força à medida que 
focam determinados sintomas apresentados pelos transtornos de personalidade, deixando de lado a 
intenção de resolução global de quadros nitidamente processuais. Diversas propostas 
psicoterapêuticas têm se mostrado eficientes tanto em aspectos focais dos transtornos de 
personalidade como no desenvolvimento de padrões de funcionamento mais saudáveis” (SAUAIA, 
2009, p. 111). 

Sobre os transtornos de personalidade, é correto afirmar que 

A) o diagnóstico de transtorno de personalidade não chega a constituir fator de risco para suicídio.  
B) o transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo apresenta um indivíduo dependente, 

submisso e apegado. 
C) o transtorno de personalidade antissocial apresenta um indivíduo impulsivo, emocionalmente 

instável e autodestrutivo. 
D) os eventos de autoagressão abrangem desde leves ferimentos até graves consequências de 

comportamentos de risco. É, mais frequentemente, associado aos transtornos de personalidade 
Antissocial, Borderline, Histriônico e Narcisista. 

E) os tipos de transtorno de personalidade Esquizóide e Borderline, com históricos de abandono e 
abuso, apresentam grande dificuldade em controlar impulsos agressivos, sendo que nestes casos 
as intervenções psicoterápicas e medicamentosas devem ser necessariamente focadas nesses 
aspectos. 

 

Questão 43 (Peso 1,00) 

Usuário idoso, com 78 anos, diabético, há sete horas cursa com apatia, não sai do leito, mostra-se 
retraído, fala e move-se pouco, seu nível de consciência encontra-se rebaixado com sonolência 
evidente, pensamento confuso, refere que está vendo vultos, porém seu discurso é pouco 
compreensível. 

A hipótese diagnóstica mais provável ao caso apresentado é 

A) depressão. 
B) afasia. 
C) hipomania. 
D) delirium hipoativo. 
E) esquizofrenia. 

 

Questão 44 (Peso 1,00) 

Segundo Dalgalarrondo (2000), perda da memória, perda de múltiplas funções cognitivas, alterações 
das funções executivas, alterações da personalidade, curso insidioso e progressivo, presença de 
alterações difusas do tecido cerebral, nível de consciência normal, o aparecimento de sintomas 
psiquiátricos associados são os mais relevantes aspectos clínicos relacionados 
 
A) ao retardo mental. 
B) ao transtorno depressivo. 
C) às síndromes demenciais. 
D) ao delirium ou síndrome confusional aguda. 
E) aos transtornos específicos de personalidade. 
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Questão 45 (Peso 1,00) 

“Desde o início da epidemia (de AIDS) há o reconhecimento da complexidade das ações neste campo 
e da necessidade do trabalho de profissionais de diferentes áreas, daí a presença marcante das 
equipes multiprofissionais. Na pesquisa, as equipes multiprofissionais apareceram como sendo 
compostas principalmente por psicólogos(as), médicos(as) infectologistas, enfermeiros(as), 
médicos(as) clínicos(as) e assistentes sociais. Muitas das ações realizadas pelos(as) profissionais 
atuantes neste campo acontecem em equipe”  

 
(CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, Prática profissionais dos(as) psicólogos(as) no campo das 
DST/aids / Conselho Federal de Psicologia. - Brasília: CFP, 2009) 

 
As ações realizadas em equipes de saúde são: 

 
A) discussões administrativas, confecção de materiais de uso comum, oficinas de geração de renda, 

atividades de economia solidária, laudos periciais e redação de avisos. 
B) consultas médicas, avaliação psicodiagnóstica, elaboração de laudos coletivos, preenchimento de 

prontuários, discussão clínica, acompanhamento familiar e visitas institucionais. 
C) reuniões pedagógicas, conselho diretivo, discussão de resultados, supervisão institucionais, visitas 

domiciliares e institucionais, seminários científicos, oficinas e grupos terapêuticos. 
D) avaliações psicossociais, prevenção multifatorial, intervenções socioculturais, assembleias de 

usuários, laudos periciais para concessão do BPC e discussão técnico/administrativa. 
E) reuniões técnicas/administrativas, reuniões de equipe multiprofissional e reuniões clínicas para 

discussão de caso, visitas domiciliares, elaboração de plano de trabalho, entre outras. 

Questão 46 (Peso 1,00) 

Segundo o artigo 6° do Código de Ética Profissional do Psicólogo (CFP, 2005), o Psicólogo, no 
relacionamento com profissionais não psicólogos, na atuação em equipe integrada 
multiprofissional: 

A) compartilhará apenas informações relevantes para qualificar o serviço prestado, resguardando 
o caráter confidencial das comunicações, assinalando a responsabilidade, de quem as 
receber, de preservar o sigilo. 

B) não deve se eximir de críticas públicas quando essas se fizerem necessárias, lembrando de 
respeitar os princípios deontológicos das outras profissões, assim como o necessário sigilo 
profissional no atendimento em comum. 

C) deverá documentar suas ações através do registro em prontuário, tornando acessíveis as 
informações necessárias à equipe, sem contudo ser obrigado a detalhar informações que 
configurariam quebra do sigilo profissional na relação com o atendido. 

D) está obrigado a denunciar ao Conselho Federal de Psicologia as faltas desses profissionais no 
exercício da profissão, sejam elas erros, faltas éticas, violação de direitos, crimes ou 
contravenções penais praticados na prestação de serviços profissionais. 

E) Encaminhará, apenas a profissionais ou entidades habilitados e qualificados, demandas 
transdisciplinares pertinentes à intervenção a ser prestada por esses profissionais ou 
entidades, com a possibilidade de atuação em conjunto para uma atenção integral ao 
atendido. 

Questão 47 (Peso 1,00) 

Com relação às diferenças entre delírio e delirium, é correto afirmar que 

A) o delirium, geralmente antecede o delírio, propiciando condições para seu aparecimento. 
B) o delírio é sempre acompanhado por alucinações, ao passo que o delirium traz consigo as 

agitações psicomotoras. 
C) o delirium é um rebaixamento leve a moderado do nível de consciência e o delírio é uma 

alteração do juízo de realidade. 
D) o delírio é mais comum em pacientes com distúrbios cerebrais agudos, enquanto que o 

delirium ocorre, com mais frequência, em psicóticos esquizofrênicos. 
E) o delírio é uma alteração qualitativa da consciência, e no delirium, paralelamente à turvação da 

consciência, o indivíduo vivencia um estado similar a um sonho intenso e vívido. 
  



Processo Seletivo Unificado para Residência em Área Profissional da Saúde 
Uniprofissional e Multiprofissional - Edital nº 002/2016 

(Código 094) 

                             Realização: CEREMAPS, EESP e Fundação CEFETBAHIA 17

 

Questão 48 (Peso 1,00) 

Inquietação constante, gesticulação, aumento da excitabilidade e acentuada aceleração na esfera 
motora são características da agitação psicomotora. Frequentemente, a agitação psicomotora 
está associada a sintomas como: 

A) logorreia, insônia, agressividade, irritabilidade e hostilidade. 
B) parafilia, afeto inadequado, hostilidade, crueldade e amência. 
C) narcolepsia, desorientação, hipomania, retardo mental e histeria.  
D) paranoia, afeto pueril, agressividade, apragmatismo e retração social. 
E) delirium, alucinação auditiva com vozes de comando, embotamento afetivo e anosognosia. 

 

Questão 49 (Peso 1,00) 

Sobre a diferença entre anamnese e exame psíquico, é correto afirmar que 
 

A) não existem diferenças plausíveis, visto que são sinônimos. 
B) o exame psíquico só pode ser realizado por um médico psiquiatra, ao passo em que a anamnese 

pode ser realizada por qualquer profissional de saúde. 
C) a anamnese se dá em um modelo de entrevista estruturada, com perguntas objetivas e 

específicas, enquanto que o exame psíquico é estabelecido ao longo de várias entrevistas, com a 
constante observação do avaliado, a fim de aferir a veracidade do seu discurso durante a 
anamnese. 

D) a anamnese, também conhecida como exame do estado mental, refere-se à avaliação dos sinais 
e/ou sintomas apresentados pelo avaliado, sendo um levantamento do histórico da doença deste. 
O exame psíquico foca na atenção, consciência, memória, sensopercepção, dentre outras funções 
executivas passíveis de serem afetadas nos quadros psiquiátricos. 

E) a anamnese visa à coleta de dados sobre a história de vida do avaliado, dados esses necessários 
para um diagnóstico pluridimensional, incluindo queixas, antecedentes pessoais e familiares, e 
dados sociodemográficos. O exame psíquico refere-se à avaliação do estado mental atual, sendo 
feito de forma subjacente e transversal à anamnese, em busca de dados que indiquem como se 
encontram as funções psíquicas do avaliado. 

 

Questão 50 (Peso 1,00) 

No exame do estado mental busca-se aferir as funções psíquicas do avaliado, sendo elas: atenção, 
sensopercepção, memória, orientação, consciência, pensamento, linguagem, inteligência, afetividade 
e conduta. 
Sobre as funções psíquicas, é correto afirmar que 

 
A) a afetividade é conceituada de várias formas. Uma delas, de utilidade prática, é a que se refere à 

afetividade como o padrão habitual de comportamento num determinado contexto. 
B) o pensamento reflete a aptidão do avaliado para elaborar conceitos, articular tais conceitos em 

juízos e daí construir raciocínios que permitam solucionar com algum êxito os problemas que 
surgirem. 

C) a consciência é uma das expressões da lucidez psíquica, que depende, essencialmente, da 
integridade da orientação, por meio da qual se identifica a capacidade de consciência temporo-
espacial. 

D) a inteligência revela a suscetibilidade interna da pessoa frente à satisfação ou à frustração de suas 
necessidades. A necessidade é o ponto de partida da inteligência. A necessidade é definida, 
fenomenologicamente, como a disposição apropriada que incita o indivíduo a praticar um ato, 
resolver um problema ou a buscar uma categoria determinada de objetos. 

E) a memória é, exclusivamente, a capacidade de gravar dados. A qualidade da memória depende 
de uma série de fatores, como interesse, atenção, compreensão, conhecimento prévio, quantidade 
de informação (volume), via sensorial envolvida na percepção, condições físicas e emocionais, 
semelhança e diferença dos dados, número de repetições no tempo e tempo durante o qual se 
pretende memorizar. 

 


