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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. 
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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)  

Não resta dúvida de que os profissionais da atenção primária à saúde podem e devem atuar na 
abordagem dos usuários com transtorno mental, desempenhando algum grau de cuidado. Para tanto, 
a atuação dos profissionais da atenção primária em conjunto com os profissionais especialistas em 
saúde mental pode ser determinante para o sucesso terapêutico e a segurança dos profissionais da 
atenção psicossocial.  
_________________________ é a nova forma de produzir saúde em que duas ou mais equipes 
criam uma proposta de intervenção pedagógico-terapêutica num processo de construção 
compartilhada.  

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

A) Equipe de Referência 
B) Gestão Compartilhada 
C) Estratégia de Saúde da Família 
D) Núcleo de Atenção Psicossocial 
E) Matriciamento ou Apoio Matricial 

  



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

(Códigos 101) 

                             Realização: CEREMAPS, EESP e Fundação CEFETBAHIA 13

 

Questão 37 (Peso 1,00)  

Considerando a atuação do psicólogo no Núcleo de Atenção a Família (NASF), compondo a equipe 
multidisciplinar, analise as assertivas e identifique V para as verdadeiras e F para as Falsas. 
 
(   ) O psicólogo, como equipe de apoio matricial, dá suporte técnico especializado para a equipe de 

referencia. 
(   ) A atuação do psicólogo se dá através do saber especializado, realizando diagnósticos, 

encaminhamentos e orientações. 
(   ) O psicólogo atua através de uma prática da clínica psicossocial, enfatizando a compreensão da  

subjetividade, corporalidade e historicidade, nas ações terapêuticas, preventivas e de promoção 
da saúde 

(   ) O psicólogo elabora, exclusivamente, a construção do Planos Terapêuticos Singular para os 
casos trazidos pela atenção primária, orientando e determinando as etapas do 
acompanhamento, assim como a responsabilidade de cada um dos atores. 

 
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 V F 
E) F V F V  

 

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 
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Questão 39 (Peso 1,00) 

A Psicologia da Saúde nasce, formalmente, em 1973, nos Estados Unidos da América. Dentre 
outros motivos, na década de 80, observa-se uma crescente interesse pela área devido 
 
A) à maturidade da investigação nas ciências comportamentais e ao decrescente interesse pela 

psicoterapia. 
B) à procura de alternativas aos cuidados de saúde tradicionais e aos avanços da antropologia e 

sociologia da saúde. 
C) ao aumento dos custos dos cuidados de saúde integral e à inserção do psicólogo nas políticas 

públicas de saúde mental. 
D) ao crescimento da preocupação com a qualidade de vida e com a prevenção das doenças e à 

sistematização da psicologia hospitalar e organizacional. 
E) ao fracasso do modelo biomédico na explicação das doenças e da saúde e à mudança da 

atenção dos profissionais de saúde das doenças infecciosas para as doenças crônicas, com o 
reconhecimento do papel fundamental que o estilo de vida tinha naquelas. 

Questão 40 (Peso 1,00) 

O treinamento do manejo parental (TMP) é a intervenção familiar para problemas de comportamento 
na infância e na adolescência que mais tem recebido atenção e apoio empírico. Planejada para 
corrigir comportamentos que contribuem para ciclos coercivos negativos, assim como para 
desenvolver habilidades específicas, a abordagem básica caracteriza-se por: 

 
A) focar os pais em tratamento, ajudando-os a identificar e a reagir de novas maneiras ao 

comportamento-problema dos filhos, aplicando princípios da aprendizagem social para 
desenvolver habilidades positivas de parenteamento. Com isso, visa-se moldar o comportamento 
da criança e/ou adolescente e criar oportunidades para práticas de novas habilidades de 
parenteamento, e aplicação dessas no ambiente de casa.  

B) enfatizar o ambiente de desenvolvimento dos filhos, buscando identificar, no microssistema, a 
tríplice contingência e modelar o comportamento de modo a não mais trazer consequências 
disfuncionais, enriquecendo assim o repertório familiar com opções variadas de comportamentos e 
estratégias de reforço intermitente que mantenham bons hábitos. 

C) analisar as crenças disruptivas subjacentes à subcultura familiar e seu impacto nos modelos 
parentais. Deste modo, é possível compreender para que objetivos apontam as crenças nucleares, 
de que modo estas se configuram disfuncionais, como impactam na autoimagem e na autoestima 
dos filhos e quais são os riscos da sua permanência apesar da intervenção terapêutica. 

D) iniciar o trabalho terapêutico com a observação naturalística do comportamento-problema no seio 
familiar, buscando descrever para a criança e/ou adolescente, as consequências do mesmo de 
modo a deixar clara uma aceitação tácita e incondicional. Deste modo, intenta-se que o diálogo se 
estabeleça, fomentando uma atitude reflexiva por parte dos filhos, evitando-se a manutenção de 
uma cultura familiar potencialmente aversiva. 

E) avaliar o repertório comportamental dos filhos frente à presença e ausência dos pais, implicando 
estes últimos na construção do padrão familiar, a depender das suas atitudes, que podem ser: 
autoritárias, democráticas, permissivas ou negligentes. Cada atitude dessas apontará um modelo 
diferente de intervenção, devendo este ser seguido conforme o protocolo para que se alcance as 
metas de cada fase do processo de mudança terapêutica. 

Questão 41 (Peso 1,00) 

A terminologia em Saúde Coletiva tem se mostrado fator importante nas políticas públicas. O uso 
de termos como “prevenção primária, secundária e terciária” mostrou-se inapropriado em diversos 
aspectos, visto que modelos preventivos implicam intervenções em grupos não-clínicos. Para 
casos com diagnóstico clínico, o termo “tratamento” tem sido mais apropriado. As estratégias 
preventivas passaram, então, a ser categorizadas como: 

A) introdutórias, vinculares e factuais. 
B) universais, seletivas e indicadas. 
C) abordagem, implicação e desenvolvimento. 
D) diagnóstico, intervenção precoce e redução de danos. 
E) contemplação, preparação, ação e manutenção. 
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Questão 42 (Peso 1,00) 

Sobre a diferença entre Atenção Básica e a Atenção Primária em Saúde, é correto afirmar que 

A) os casos recebidos no nível primário, encaminhados pelo nível básico, devem ser atendidos 
satisfatoriamente por meio da intervenção dos profissionais e do uso dos equipamentos que 
compõem essa etapa de atenção. No atendimento à saúde prestado aos usuários no nível 
primário também estão presentes os serviços de urgência e emergência. 

B) o objetivo da Atenção Básica à saúde é garantir que procedimentos para a manutenção dos 
sinais vitais possam ser realizados, dando suporte mínimo para a preservação da vida sempre 
que preciso. Quanto à Atenção Primária, espera-se que existam suportes tecnológicos e 
profissionais capazes de atender a situações que no nível básico não puderam ser tratadas 
por serem casos mais raros ou complexos demais. 

C) a Atenção Primária é relacionada a ações de promoção e prevenção em Saúde Coletiva; esse 
termo é usado internacionalmente, com significado mais restrito. A Atenção Básica tem um 
sentido mais amplo, e refere-se a ações integrais que abrangem a promoção e a proteção da 
saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da 
saúde; alude a uma estratégia de Saúde Pública brasileira.  

D) os profissionais de saúde, no nível básico de atenção, se articulam para atuarem não apenas 
nas Unidades Básicas de Saúde (UBS), mas em múltiplos espaços da comunidade, além de 
realizarem atenção domiciliar às famílias. No nível primário, são desenvolvidos programas 
educativos voltados para a higiene pessoal, a conservação de hábitos saudáveis e a 
conscientização a respeito da imunização através da vacinação. 

E) as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), os hospitais e unidades de atendimento 
especializado ou de média complexidade compõem o nível primário de atenção à saúde. Nos 
estabelecimentos de atenção básica são realizadas intervenções, tratamentos de situações 
crônicas e de doenças agudas. Em termos de disponibilidade tecnológica, os equipamentos 
concernentes ao nível primário são mais complexos e elaborados que os do nível básico. 

 
Questão 43 (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. 
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Questão 44 (Peso 1,00) 

A marcante influência do pesquisador na investigação científica vem sendo abordada por inúmeros 
epistemólogos. Alguns trabalhos em psicologia da saúde exploram como o fato de o pesquisador ou 
entrevistador ser saudável põe o enfermo na situação de justificar sua doença para alguém que, 
potencialmente, traz uma visão distinta, senão dominante.  
 
Sobre a ênfase necessária à pesquisa relacionada à psicologia da saúde, é correto afirmar que 

 
A) a matriz psicológica norteia a pesquisa em questão, para não haver, deste modo, conflito 

epistemológico com as consequentes incompatibilidades metodológicas. 
B) as metodologias de pesquisa quantitativa estão isentas dessas influências subjetivas. Devem, por 

isso, ser fomentadas na construção de um escopo teórico sólido e confiável à luz da cientificidade. 
C) o centro das preocupações são as crenças subjetivas dos indivíduos, no nível social ou ideológico 

de análise, assim como as representações estritas disseminadas fenomenologicamente. 
D) os elementos de poder e dominação embutidos nas narrativas de adoecimento devem ser 

enfatizados, buscando desvelar o modo como as diferentes posições dos falantes estão a serviço 
de propósitos pessoais, sociais e políticos. 

E) as características éticas norteiam tais pesquisas, visto que o resultado das coletas dos dados em 
questão serão mormente influenciados pela atitude ética do pesquisador, devendo este se eximir 
da possibilidade do erro tipo A em pesquisa. 

 

Questão 45 (Peso 1,00) 

 

Segundo o Ministério da Saúde (2004), um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um serviço de 
saúde aberto e comunitário do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele é um lugar de referência e 
tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais, psicoses, neuroses graves e demais 
quadros, cuja severidade e/ou persistência justifiquem sua permanência num dispositivo de cuidado 
intensivo, comunitário, personalizado e promotor de vida.  

Sobre a clínica da atenção psicossocial, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e 
com F as falsas.  

(   ) A pessoa que chega ao serviço de saúde deverá ser acolhida e escutada em seu sofrimento. 
O importante, nesse primeiro contato, é compreender a situação de sofrimento e iniciar um 
vínculo terapêutico entre profissional e usuário. Estabelecer um diagnóstico é o principal 
objetivo desse momento e norteará as próximas ações de cuidado. 

(   ) O Terapeuta de Referência (TR) tem como responsabilidades: monitorar junto com o usuário o 
seu projeto terapêutico, realizar contato com a família, avaliar periodicamente as metas 
traçadas no projeto, monitorar o uso correto das medicações prescritas. O foco no diagnóstico 
psicopatológico e o vínculo de cuidado são fundamentais ao processo de cuidado. 

(   ) As atividades definidas como estratégias terapêuticas nos CAPS devem repensar os 
conceitos, as práticas e as relações, que podem promover saúde entre as pessoas: técnicos, 
usuários, familiares e comunidade. Todos precisam estar envolvidos nessa estratégia, 
questionando e avaliando, permanentemente, os rumos da clínica e das ofertas do serviço. 

(   ) A Assembleia é um instrumento importante para o efetivo funcionamento dos CAPS como um 
lugar de convivência. É uma atividade, preferencialmente semanal, que reúne técnicos, 
usuários, familiares e outros convidados, que juntos discutem, avaliam e propõem 
encaminhamentos para o serviço. Discutem-se os problemas e sugestões sobre a convivência, 
as atividades e a organização do CAPS, ajudando a melhorar o atendimento oferecido. 

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

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

 

  



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

(Códigos 101) 

                             Realização: CEREMAPS, EESP e Fundação CEFETBAHIA 17

 

 

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) 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. 

B) 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. 

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) 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. 

E) 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. 

 

Questão 47 (Peso 1,00) 

A atitude clínica na instituição nos compele a considerar as condições de vida dos atendidos, o 
meio em que vivem as relações familiares e suas crenças e convicções. É a partir desses 
conhecimentos que nos encontramos realmente com o atendido durante a consulta. Para tanto, é 
fundamental que quem o atenda possa perceber que embora pareça lógico propiciar ao atendido 
aquilo que achamos o melhor para si, é necessário lembrar que este é outra pessoa com outra 
educação, outros valores, que não deseja necessariamente as mesmas coisas que desejamos.  

MELLO-FILHO, Julio de. Psicossomática hoje. 2 ed. Porto Alegre: Artmed, 2010. 

Sobre a atitude clínica, é correto afirmar que se trata da 

A) capacidade de ver, ouvir, captar e sintonizar com o atendido a partir de perspectivas dele. 
B) perspectiva transferencial, essencial ao terapeuta na sua prática, e a ética transversal a sua 

práxis. 
C) possibilidade de congruência e aceitação incondicional, sem julgamentos, de maneira a 

permitir a autoaceitação condicional. 
D) empatia dissociativa seletiva associada a uma autoestima e autoimagem do terapeuta 

propiciadoras de experienciação congruente. 
E) consonância cognitiva do terapeuta, permitindo a reverberação afetiva do comportamento do 

atendido e a atenção flutuante para as necessárias intervenções. 

 
 
Questão 48 (Peso 1,00) 

O mais influente dos testes de personalidade derivados da teoria junguiana foi o Indicador de 
Tipos Myers-Briggs (MBTI), sendo utilizado em inúmeras pesquisas. Segundo esse teste, 
dependendo de combinações específicas de características psicológicas pode-se categorizar 

A) 128 tipos pessoais. 
B) 12 personas típicas. 
C) 72 tipos personalógicos. 
D) 16 tipos psicológicos diferentes. 
E) 8 padrões específicos de tipos de personalidade. 
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Questão 49 (Peso 1,00) 

Pouco estudado, o bem-estar espiritual tem demonstrado relevância na correlação com aspectos 
diversos da saúde. As formas de acessar a espiritualidade podem ser avaliadas como místicas se 
não têm um fundamento psicológico de apoio. Os estudos apontam que a maior parte dos 
métodos que objetivam trabalhar a espiritualidade, em uma perspectiva de desenvolvimento de 
saúde, pode ser fundamentada tanto pelas matrizes teóricas psicológicas como aproveitando os 
insights das tradições religiosas e esotéricas. O método como essa integração é feita dirá se o 
profissional está saindo ou não do seu papel de psicólogo.  
MARQUES, Luciana Fernandes. A saúde e o bem-estar espiritual em adultos porto-alegrenses. Psicol. cienc. prof.,  
Brasília ,  v. 23, n. 2, p. 56-65, jun.  2003 .   Disponível em: 
<http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1414-98932003000200009&lng=pt&nrm=iso>. Acesso em:  
03  dez.  2016. 

Nessa perspectiva, o psicólogo deve trabalhar com 

A) outros profissionais em uma perspectiva transdisciplinar que abranja a integralidade dos 
atendidos, resguardando a natureza sigilosa desse tipo de atendimento. 

B) abertura epistemológica e flexibilidade técnica, além do necessário domínio teórico e da 
imprescindível estabilidade emocional com relação aos efeitos de tais práticas. 

C) rigor metodológico e fundamentando amplamente seu trabalho, principalmente, a partir dos 
conhecimentos da área da Psicologia, mas que não desatenda dimensões tão caras, suas e 
daqueles com quem trabalha. 

D) ceticismo, visto que esse tipo de tema deve ser, sistematicamente, evitado por fugir à 
possibilidade de submissão ao rigor metodológico tão caro à cientificidade. Não cabe ao 
psicólogo se envolver em polêmicas dessa natureza. 

E) supervisão religiosa quanto aos conceitos e práticas que desconhece e a necessária imersão 
na própria espiritualidade, vislumbrando aspectos existenciais a serem vivenciados por seus 
atendidos, além do contínuo estudo e aprimoramento. 

 

Questão 50 (Peso 1,00) 
_________________________ é a visão que uma pessoa tem de si própria, baseada em 
experiências passadas, estimulações presentes e expectativas futuras, em um contínuo processo 
de reconhecimento. Não é uma entidade estável, imutável, entretanto, observado num dado 
momento, parece ser estável. É uma Gestalt organizada e consistente num processo constante 
de formar-se e reformar-se à medida que as situações mudam, cuja significação vivida é 
suscetível de mudar sensivelmente. 

A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna no trecho acima na perspectiva rogeriana é 

A) Self  
B) Congruência  
C) Autenticidade 
D) Continuum de consciência 
E) Aceitação positiva condicional 


