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CONHECIMENTOS GERAIS EM SAÚDE (QUESTÕES DE 01 A 15)
Questão 01 (Peso 0,50)
Segundo Paim (2012, p. 463), “modelo de atenção à saúde pode ser definido como combinações
tecnológicas estruturadas para a resolução de problemas e para o atendimento de necessidades de
saúde, individuais e coletivas”.
Sobre os Modelos Assistenciais em Saúde, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e
com F as falsas.
( ) O modelo médico hegemônico está associado a uma atenção que valorize a integralidade.
( ) O modelo de campanhas sanitárias contempla a integralidade, a partir do controle dos danos e
riscos à saúde.
( ) O modelo das linhas de cuidado e do acolhimento são propostas alternativas, centradas nas
demandas dos usuários.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A) V F F
B) V F V
C) V V F
D) F F V
E) F V F
Questão 02 (Peso 0,50)
Com a Constituição Federal de 1988, a Saúde eleva-se ao patamar de direito fundamental. Segundo
Moura (2013), o direito à saúde manifesta a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana.
A alternativa que apresenta as diretrizes constitucionais para o Sistema Único de Saúde é
A) Atendimento integral, Universalidade e Cogestão.
B) Descentralização, Universalidade e Educação em Saúde.
C) Descentralização, Participação da comunidade e Cogestão.
D) Participação da Comunidade, Atendimento integral e Territorialização.
E) Descentralização, Atendimento integral e Participação da comunidade.
Questão 03 (Peso 0,50)
A Política Nacional de Promoção da Saúde, publicada na Portaria nº 2.446, de 11 de novembro de
2014, tem como objetivo “[...] promover a equidade e a melhoria das condições e modos de viver,
ampliando a potencialidade da saúde individual e da saúde coletiva, reduzindo vulnerabilidades e riscos
à saúde decorrentes dos determinantes sociais, econômicos, políticos, culturais e ambientais” (BRASIL,
2011, p. 6). Sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde, é correto afirmar que
A) a estratégia para o enfrentamento do uso de tabaco e seus derivados deve ser a mudança do estilo
de vida.
B) compete ao Ministério da Saúde promover a alocação de recursos orçamentários e financeiros para
implementação da política.
C) através da articulação de esforços governamentais e não-governamentais alcançar-se-á a
promoção do desenvolvimento sustentável.
D) a legislação retrocede quanto ao desenvolvimento de hábitos pessoais, por reconhecer a
importância das ações educativas em saúde.
E) o investimento de municípios e estados em ações intersetoriais encontra-se circunscrito à discussão
de temas ligados à alimentação saudável.
Questão 04 (Peso 0,50)
De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, “os recursos financeiros do Sistema Único
de Saúde (SUS) serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e
movimentados sob fiscalização ______________________.
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é
A)
B)
C)
D)
E)

da Conferência de Saúde
do Fundo Estadual de Saúde
da Agência Nacional de Saúde
da Comissão Intergestores Tripartite
dos respectivos Conselhos de Saúde
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Questão 05 (Peso 0,50)
Estudos apontam que exposições acidentais envolvendo material biológico são os acidentes de
trabalho mais comuns em profissionais e estudantes da área da saúde (SANTOS JR. et al, 2015). Em
2006, o Ministério da Saúde, através da Secretária de Atenção à Saúde, publicou o Protocolo de
Complexidade Diferenciada – Exposição a Materiais Biológicos, com o objetivo de estabelecer a
conduta de atendimento inicial, orientação e seguimento dos trabalhadores acidentados por material
biológico com risco de soroconversão, além de orientar sobre o uso de quimioprofilaxia e notificação
de casos.
Sobre a exposição a materiais biológicos, é correto afirmar que
A) o uso de antissépticos na área exposta, após o acidente, reduz o risco de transmissão.
B) o status sorológico do paciente-fonte interfere na conduta quanto ao uso de quimioprofilaxia.
C) caso a agulha seja aberta, mas não tenha sido utilizada, o profissional pode encapá-la novamente
para uso posterior.
D) caracteriza-se como emergência médica apenas os acidentes com exposição a material biológico
que envolvam paciente-fonte HIV positivo.
E) o uso de equipamentos de proteção individual é recomendado quando o profissional manipular
sangue e fluídos de pacientes com HIV, Hepatite B ou Hepatite C.
Questão 06 (Peso 0,75)
Segundo Del Nero (1995, p. 6), a aplicação de instrumentos econômicos a questões tanto estratégicas
como operacionais do setor saúde deram origem à economia da saúde. Sobre a Economia da Saúde,
analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
( ) Os indicadores de saúde não sofrem influência dos fatores socioeconômicos.
( ) O entendimento da dinâmica do mercado auxilia na compreensão das necessidades de serviços
de saúde.
( ) O ressarcimento ao Sistema Único de Saúde (SUS) pelas operadoras de planos de saúde por
utilização do SUS por seus beneficiários é pauta de interesse dos estudos em economia da
saúde.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A) F V V
B) F F V
C) V F V
D) V V F
E) V F F
Questão 07 (Peso 0,75)
A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes. Considerando
a Lei nº 8.080/1990, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
( ) Com os avanços tecnológicos, os níveis de saúde da população são pouco influenciados pela
organização econômica do país.
( ) A participação da iniciativa privada no Sistema Único de Saúde tem caráter prioritário para as
ofertas de exames de diagnóstico.
( ) A organização e coordenação do sistema de informação de saúde é atribuição de cada ente
federativo em seu âmbito administrativo.
( ) A articulação de políticas e programas, como a alimentação e nutrição, dar-se-ão através de
comissões intersetoriais subordinadas ao Conselho Nacional de Saúde.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VFVF
VVFF
FVVF
FVFV
FFVV
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Questão 08 (Peso 0,75)
A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, inclui a execução de ações de vigilância sanitária, como
campo de atuação do Sistema Único de Saúde, voltadas à eliminação, à diminuição ou à prevenção
dos riscos à saúde e à intervenção nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da
produção e circulação de bens, e da prestação de serviços de interesse da saúde (BRASIL, 1990, p.3).
Sobre a Vigilância Sanitária, é correto afirmar que
A) as ações de vigilância sanitária perpassam o Estado, o mercado e a sociedade.
B) a atuação da vigilância sanitária está limitada aos produtos e serviços essenciais à saúde.
C) as ações de vigilância sanitária são de responsabilidade compartilhada do Estado e da iniciativa
privada.
D) a licença sanitária de serviços privados é emitida por empresas contratadas pelo responsável pelo
estabelecimento.
E) cabe a cada estado estabelecer as normas de vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras
em seu território.
Questão 09 (Peso 0,75)
Os principais espaços para exercício da participação e do controle social na implantação e na
implementação das políticas de saúde em todas as esferas de governo são os conselhos e conferências
de saúde (BRASIL, 2013, p.12).
Sobre o conselho de saúde, é correto afirmar que
A) a organização e nomeação de um conselho de saúde é obrigatória para municípios de médio e
grande porte, sendo facultativa para municípios pequenos.
B) a cooptação dos conselheiros municipais pela gestão facilita os processos deliberativos do conselho
de saúde na implementação de políticas de interesse da população.
C) o desconhecimento por parte da população sobre a função e atuação do conselho de saúde constitui
um de seus problemas operacionais que precisa ser enfrentado.
D) a conformação paritária dos conselhos de saúde entre usuários, trabalhadores e
gestores/prestadores é um retrocesso para implementação das políticas de saúde.
E) a aprovação dos relatórios de gestão, no que tange à gestão financeiras dos recursos, deve ser
apreciada e aprovada pelos conselheiros que representam o segmento dos trabalhadores.
Questão 10 (Peso 0,75)
A Emenda Constitucional nº 29, de setembro de 2000, estabeleceu o percentual mínimo de recursos
das três esferas de governo a serem gastos em ações e serviços públicos de saúde. No entanto, a
definição do que seriam ações e serviços públicos de saúde só foi estabelecida com a aprovação da
Lei Complementar nº 141, de 16 de janeiro de 2012, que regulamenta a referida Emenda Constitucional.
Considerando a Lei Complementar nº 141/2012, a assertiva que apresenta despesas com ações e
serviços públicos de saúde é:
A)
B)
C)
D)
E)

atividades de lazer, limpeza urbana e vigilância em saúde.
vigilância em saúde, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde.
educação em saúde, pagamento do pessoal ativo da área da saúde e limpeza urbana.
saneamento básico em cidades, aquisição de insumos imunobiológicos e educação em saúde.
merenda escolar, pagamento de aposentadoria dos servidores da saúde e educação em saúde.

Questão 11 (Peso 0,75)
A Política Nacional de Humanização (PNH) tem como objetivo pôr em prática os princípios do Sistema
Único de Saúde no cotidiano dos serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar,
através da aposta na inclusão de trabalhadores, usuários e gestores na produção e gestão do cuidado
e dos processos de trabalho (BRASIL, 2013). __________ é uma das diretrizes da PNH, relacionada
ao reconhecimento de que o outro apresenta uma singular necessidade de saúde, construída
coletivamente e pautada por relações de confiança, compromisso e vínculo.
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é
A)
B)
C)
D)
E)

Cogestão
Ambiência
Acolhimento
Clínica ampliada
Defesa dos direitos dos usuários
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Questão 12 (Peso 0,75)
O Planejamento em Saúde é uma importante ferramenta para estruturação das ações e serviços em
saúde, considerando a análise da situação de saúde da população, a construção de consenso sobre
os problemas de saúde e o estabelecimento da melhor maneira de enfrenta-los.
Segundo a portaria nº 2.135, de 25 de setembro de 2013, que estabelece diretrizes para o processo de
planejamento no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), são instrumentos de planejamento em
saúde:
A)
B)
C)
D)
E)

Plano de Saúde, Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Relatório de Gestão.
Programação Anual de Saúde, Lei Orçamentária Anual e Relatório de Gestão.
Planejamento Estratégico Situacional, Plano Plurianual e Lei Orçamentária Anual.
Planejamento Estratégico Situacional, Plano de Saúde e Lei de Diretrizes Orçamentárias.

Questão 13 (Peso 0,75)
O Decreto nº 7.508, de 28 de junho de 2011, regulamenta a Lei nº 8.080/1990, quanto à organização
do Sistema Único de Saúde, ao planejamento da saúde, à assistência à saúde e à articulação
interfederativa, apostando na definição das Regiões de Saúde para alcance de tais objetivos. Sobre as
Regiões de Saúde, é correto afirmar que
A) serão referência para as transferências de recursos entre os entes federativos.
B) os municípios devem definir o rol de ações e serviços que serão ofertados em cada Região de
Saúde.
C) as ações de atenção psicossocial são opcionais na constituição de Regiões de Saúde
interestaduais.
D) a instituição de Regiões de Saúde interestaduais acontecerá por interesse da União, através do
Ministério da Saúde.
E) cabe à Comissão Intergestores Regional dos municípios membros, a definição das diretrizes
operacionais das Regiões de Saúde situadas em fronteiras com outros países.
Questão 14 (Peso 0,75)
O trabalho em saúde realiza-se, sobretudo, através do trabalho vivo em ato, ou seja, no exato momento
em que o trabalho é executado, ele determina a produção do cuidado. Porém, “o trabalho vivo interage
todo o tempo com instrumentos, normas, máquinas, formando assim um processo de trabalho, no qual
interagem diversos tipos de tecnologias [...].” (MERHY, FRANCO, 2014, p. 282).
Merhy (2002) classifica, em três tipologias, as tecnologias envolvidas no trabalho em saúde, visando
expor como o processo de trabalho vivo pode ser capturado pelo trabalho morto, bem como, expressar
como, em dada configuração tecnológica, é possível produzir cuidado.
A alternativa que apresenta um exemplo de tecnologia leve-dura, segundo classificação de Merhy, é
A)
B)
C)
D)
E)

Acolhimento
Ações educativas
Produção de vínculo
Saberes da clínica psicanalítica
Equipamento de ultrassonografia

Questão 15 (Peso 0,75)
Para que a vigilância seja capaz de acompanhar ______________ da dengue na área e sua curva
endêmica, é medida essencial ______________ dos casos ______________ à Vigilância
Epidemiológica do município. As principais fontes de detecção dos casos para os serviços de vigilância
são as ______________. Para o desencadeamento oportuno de ações de controle e prevenção em
nível local é essencial a rápida coleta de informações, bem como a preservação da qualidade dos
dados.
A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é
A)
B)
C)
D)
E)

a evolução / a notificação facultativa / suspeitos / unidades de saúde
o padrão de transmissão / o isolamento / encerrados / unidades escolares
a evolução / a notificação compulsória / encerrados / unidades hospitalares
o padrão de transmissão / a notificação compulsória / suspeitos / unidades de saúde
o padrão de contaminação / a notificação facultativa / encerrados / unidades hospitalares
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA GRADUAÇÃO (QUESTÕES DE 16 A 35)
Questão 16 (Peso 0,50)
Com relação à atuação do psicólogo no âmbito da assistência na instituição hospitalar, analise as
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
( ) A atuação do psicólogo em um hospital pode ocorrer nos níveis psicoterapêutico, psicoprofilático
e psicopedagógico.
( ) O nível psicodiagnóstico de atuação trata da atenção primária, ou seja, o objetivo é,
exclusivamente, a prevenção de doenças.
( ) O nível de atuação que envolve as intervenções psicoterápicas em si, com aplicação de técnicas
e de procedimentos específicos, recebe o nome de psicoterapêutico.
( ) O nível de atuação psicopedagógica no hospital trata de fornecer as devidas informações ao
paciente sobre fatores de risco e de proteção, sobre o estado geral de saúde, procedimentos,
diagnósticos e prognósticos.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VVFF
VFVV
VFFF
FVVF
FFVV

Questão 17 (Peso 0,50)
Com relação à atuação do psicólogo no âmbito da assistência psicoterápica no setting terapêutico da
instituição hospitalar, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
( ) O cliente hospitalizado não deve ser abordado pelo psicólogo em seu próprio leito, pois sequer
tem claro qual o papel do psicólogo naquele momento de sua hospitalização e até mesmo de
sua vida.
( ) Independente da abordagem teórica, os objetivos principais da psicoterapia são levar o paciente
ao autoconhecimento, ao autocrescimento e à cura de determinados sintomas, inclusive, no
contexto hospitalar.
( ) Os clientes hospitalizados encaminhados à psicoterapia reservam a si o direito de rejeitar tal
encaminhamento, e a opção do cliente de receber ou não esse tipo de intervenção deve ser
soberana e deliberar a prática do psicólogo.
( ) Atendimentos psicológicos devem ser evitados em enfermarias para que não sejam
interrompidos pela equipe, seja para prescrição médica em determinados horários, para
aplicação de injeções, seja, ainda, para limpeza e assepsia hospitalar, por exemplo.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VVFF
VFVF
FVFV
FFVV
FVVF

Questão 18 (Peso 0,50)
_______________________ é o atendimento psicológico que “[...] pressupõe a necessidade de manter
profissionais de psicologia [...] à disposição de uma dada comunidade ou instituição por períodos
determinados ou ininterruptos” (MAHFOUD, 2012 apud COMIN, 2015, p. 163)
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é
A)
B)
C)
D)
E)

Clínica Peripatética
Plantão Psicológico
Sobreaviso Psicoterápico
Acompanhamento Terapêutico
Programa de Intensificação de Cuidados
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Questão 19 (Peso 0,50)
Com relação à diferença entre a relação interdisciplinar, multidisciplinar e transdisciplinar, analise as
assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
( ) Na relação transdisciplinar, as ações são definidas e estabelecidas em conjunto.
( ) A relação interdisciplinar exige uma flexibilidade epistemológica que permita transcender os
limites de atuação do núcleo em direção ao campo mais vasto.
( ) Na relação multidisciplinar, diversos profissionais atendem a um único paciente de forma
independente, com olhar somente para sua especificidade de atuação.
( ) A relação interdisciplinar acontece quando alguns profissionais discutem entre si a situação de
um paciente sobre características comuns a mais de uma especialidade.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VFVV
VVFF
VFVF
FFVF
FVFF

Questão 20 (Peso 0,50)
Em uma conjuntura de hospitalização, __________________ torna-se de essencial relevância, não
apenas porque o paciente já deve ter sido submetido a várias entrevistas diagnósticas, como também
porque o seu estado mental ou, mesmo, uma possível impregnação por medicamentos pode torná-lo
menos acessível ou motivado para o tipo de exame que está sendo sugerido. Então, a entrevista inicial
e __________________ para a administração de instrumentos, exatamente por se tratar em geral de
um processo diagnóstico multidisciplinar, praticamente, podem se superpor, porque não há
necessidade de mobilizar tanto o paciente com perguntas, cujas respostas já constam nos prontuários,
e porque os objetivos da avaliação já estão bem claros e definidos.
A alternativa que preenche, corretamente, ambas as lacunas do trecho acima é
A) o rapport
B) a congruência
C) a atitude ética
D) a intuição profissional
E) a consideração positiva incondicional
Questão 21 (Peso 0,75)
Com relação à atuação do psicólogo frente à hospitalização de adultos, analise as assertivas e
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
( ) No atendimento ao paciente adulto hospitalizado, o psicólogo intensivista permite que o paciente
tenha uma livre expressão de seus sentimentos, medos e desejos, propiciando uma elaboração
do processo de adoecimento.
( ) Lidar com a mudança de comportamento decorrente de tratamentos invasivos e das intervenções
que aumentam a sobrevida, bem como do sofrimento daí advindo, constitui um exemplo de
situação que requer orientação da Psicologia Intensiva junto aos pacientes adultos.
( ) A atuação do psicólogo junto a pacientes adultos na UTI se justifica na necessidade de suporte
psicoterápico que o paciente necessita, devido à possibilidade de apresentar uma série de
distúrbios/transtornos psíquicos, relacionados ou não ao processo de adoecimento e à própria
internação na UTI.
( ) Muitas vezes observa-se, nos psicólogos que atuam junto a adultos hospitalizados em UTI, um
raro uso de mecanismos de defesa devido ao desgaste emocional intenso, à responsabilidade,
ao cansaço e às difíceis relações estabelecidas nas equipes multiprofissionais, atestando um
possível distanciamento emocional e embotamento afetivo.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VFFF
VVVF
VFVV
FFFV
FVVF
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Questão 22 (Peso 0,75)
Quando o adolescente é hospitalizado, depara-se, frequentemente, com uma situação completamente
nova e desconhecida, tendo que se submeter a tratamentos, exames e procedimentos muitas vezes
invasivos e/ou dolorosos.
Sobre o atendimento psicológico ao adolescente hospitalizado, analise as assertivas e identifique com
V as verdadeiras e com F as falsas.
( ) O desenvolvimento do paciente hospitalizado pode ficar comprometido pelas experiências que
ele se vê obrigado a enfrentar.
( ) O adolescente hospitalizado defronta-se com seu novo status de doente e passa a ocupar um
espaço que o despersonaliza, longe dos seus pertences e de sua identidade.
( ) A experiência mais difícil frente ao adoecimento se refere ao afastamento das pessoas
significativas e queridas à criança e ao adolescente, gerando sentimento de abandono.
( ) A separação da figura materna no processo de hospitalização, invariavelmente, acarreta diversos
problemas, dentre os quais: depressão, ansiedade, psicose, atraso no desenvolvimento, agitação
psicomotora, bruxismo e falta de colaboração no tratamento.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VVVF
VFFF
VFVF
FVVV
FFVV

Questão 23 (Peso 0,75)
Com relação à atuação do psicólogo hospitalar frente ao paciente pediátrico, analise as assertivas e
identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
( ) Quando as crianças são hospitalizadas, passam por quatro fases: revolta, negativismo, apatia e
aceitação.
( ) Na fase do negativismo, a criança se rebela com o internamento e os procedimentos invasivos,
passando a se negar a colaborar.
( ) A fase da apatia só é convertida em aceitação a partir do processo de formação de vínculos com
a equipe a partir da aquiescência dos cuidados oferecidos.
( ) A despersonalização atinge a criança hospitalizada quando se espera que ela se comporte de
maneira submissa às regras do hospital, incluindo seus horários para dormir, comer e receber
visitas, além de se disponibilizar a procedimentos diversos quando a equipe ordena.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VFVF
VFVV
FVFV
FFVV
FVFF

Questão 24 (Peso 0,75)
Dentre os aspectos avaliados na consulta psicológica do paciente internado, ________________ é um
acontecimento de difícil assimilação por parte do sujeito e que por isso mesmo deflagra ou ajuda a
deflagrar o processo de adoecimento.
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é
A)
B)
C)
D)
E)

o retorno do recalcado
a transferência traumática
o estresse pós-traumático
o ganho secundário reverso
a situação vital desencadeante
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Questão 25 (Peso 0,75)
Com relação ao atendimento psicológico hospitalar aos familiares dos pacientes hospitalizados, analise
as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
( ) Junto à família, o psicólogo hospitalar deve evitar dar ensejo ao medo da perda do paciente para
não gerar uma iatrogenia.
( ) O psicólogo hospitalar atua com a possibilidade de auxílio na reorganização egóica do todo
familiar do paciente frente ao sofrimento atual.
( ) A atuação do psicólogo hospitalar junto à família visa a minorar a elaboração de fantasias, medos
e angústias próprios de um momento como este.
( ) Cabe ao psicólogo hospitalar, a detecção de focos de ansiedade e de dúvidas no grupo familiar,
levando a sua diminuição ou extinção, promovendo a uma aproximação do grupo familiar frente
à equipe de saúde, facilitando a comunicação e contribuindo para o tratamento do paciente.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VVFV
VFFF
FVVF
FVFV
FFVV

Questão 26 (Peso 0,75)
Com relação ao que é avaliado nas etapas da interconsulta psicológica, analise as opções e identifique
com V as verdadeiras e com F as falsas.
(
(
(
(

)
)
)
)

Técnicas a serem utilizadas em psicoterapia breve.
Compreensão geral dos aspectos clínicos do paciente.
Expectativas da equipe em relação à atuação do psicólogo.
Medidas de proteção e de segurança necessárias para o atendimento ao paciente.

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

VVFV
VFVF
FVFV
FVVV
FFVF

Questão 27 (Peso 0,75)
Com relação à atuação do psicólogo intensivista, é correto afirmar que
A) as intervenções psicológicas em UTI podem ser realizadas apenas com o paciente e a família, se
houver autorização dos responsáveis legais para tanto.
B) as intervenções psicológicas mais utilizadas são psicodiagnóstico, orientação, psicoterapia, rapport
e entrevista motivacional. Dependendo do caso e da especialidade da UTI, outros objetivos podem
existir.
C) a ação do psicólogo na UTI se deve ao apoio psicoterapêutico que a família demanda devido aos
transtornos psicossociais que podem vir a causar, relacionados ou não ao processo do adoecimento
e do internamento na UTI.
D) na UTI, devido aos riscos envolvidos, o psicólogo evita que o paciente tenha uma expressão livre
de seus sentimentos, medos ou desejos, proporcionando-lhe uma elaboração do processo do
adoecimento, apenas, após a saída da unidade.
E) lidar com a aflição, a dor e a mudança de comportamento em decorrência de tratamentos invasivos
e com as intervenções, que visam a aumentar a sobrevida, constitui um exemplo de situação que
requer orientação da Psicologia Intensiva.
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Questão 28 (Peso 0,75)
Com relação à atuação do psicólogo nas unidades de urgência, analise as assertivas e identifique
com V as verdadeiras e com F as falsas.
( ) O psicólogo não deve esquecer que é um catalisador dos processos emocionais surgidos dentro
da realidade institucional da unidade de urgência.
( ) O psicólogo coopera com a equipe trabalhando na preparação do paciente, auxiliando-o a
controlar a ansiedade e fornecendo informação adequada e suficiente.
( ) Auxiliar na criação de um clima de confiança entre profissionais e paciente, permitindo ao
paciente a verbalização dos medos suscitados pelas perspectivas de tratamento são atuações
possíveis ao psicólogo na unidade de urgência.
( ) Quando o paciente da unidade de urgência descrever suas dores, incômodos, almejando
reabilitação e reestruturação de vida, devido à instabilidade do setting em questão, cabe
imediatamente ao psicólogo o dever ético deontológico de solicitar formalmente à família e ao
serviço social da unidade o encaminhamento externo do mesmo para uma psicoterapia após a
intervenção em caráter de urgência.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VFFV
VFVV
VVVF
FVFF
FVVF

Questão 29 (Peso 0,75)
As ___________, do ponto de vista psicológico, caracterizam-se por uma _____________, na qual o
sujeito não encontra meios de fazer valer a ________________, como forma de enfrentamento,
estando mergulhado nesse mar de sensações cruas e intensas.
A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é
A)
B)
C)
D)
E)

demandas emergentes / imprevisibilidade / socialização
psicoterapias breves / conveniente celeridade / transferência
situações de emergência / inundação do real no simbólico / simbolização
unidades de pronto-atendimento / pressa constante / estratégia de coping
regressões psicodinâmicas / situação de intenso estresse / racionalidade basal

Questão 30 (Peso 0,75)
Com relação ao Mini-Exame de Estado Mental, é correto afirmar que
A) requer, geralmente, de 60 a 90 minutos para ser administrado.
B) fornece uma avaliação qualitativa do desempenho e da capacidade cognitiva do paciente.
C) é útil na avaliação quantitativa da gravidade do prejuízo cognitivo e na documentação em série de
alterações cognitivas.
D) serve para identificar subtipos de episódios psicóticos desencadeados pelo contexto de
despersonalização da hospitalização.
E) o entrevistador é instruído a submeter o paciente a uma situação intencional de frustração, com
vistas a avaliar suas reações frente à pressão, enquanto faz uma série de 11 perguntas.
Questão 31 (Peso 1,00)
Com relação ao atendimento psicológico hospitalar em ambulatório, ____________________ constituise como um instrumento metodológico empregado pelo profissional para compreender e aprimorar a
assistência ao paciente no hospital geral, através do diagnóstico e do tratamento de transtornos
psicológicos, problemas interpessoais e dilemas institucionais envolvendo o paciente, sua família e a
equipe de saúde.
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é
A)
B)
C)
D)
E)

o acolhimento inicial
a psicoterapia breve
a análise institucional
a contrarreferência clínica
a interconsulta psicológica
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Questão 32 (Peso 1,00)
Sobre as etapas do acolhimento nas unidades de urgência, é correto afirmar que
A) cabe, primordialmente, ao psicólogo, orientar sobre os benefícios do tratamento e as complicações
que podem ocorrer, e flexibilizar o horário da visita quando houver necessidade.
B) a Fase de Apoio caracteriza-se pelas orientações à família sobre o que está acontecendo com o
paciente, usando-se palavras de fácil compreensão e enfatizando que tudo está sendo feito para
manter a sua saúde.
C) oferecer apoio e conforto ao paciente e à família são as principais funções da Fase de Vínculo,
orientando a família sobre as condições do paciente antes da visita, identificando as necessidades
de informação, e amparo do paciente e da família, buscando ajudá-los a satisfazer tais
necessidades.
D) a Fase de Acesso consiste em receber o paciente, prestando os cuidados necessários,
proporcionando segurança ao paciente. Faz-se necessário adequar o ambiente de forma que os
familiares tenham conforto enquanto aguardam informações, confortando-os e esclarecendo as
regras e rotinas da instituição.
E) iniciar a educação em saúde desde a internação, ao incentivar paciente e familiares a questionarem
sobre suas dúvidas, possibilitando estabelecer uma relação de confiança, na qual o paciente e a
família sintam-se seguros e possam expressar suas dúvidas, medos e angústias são atribuições
prioritárias do enfermeiro da unidade, portanto o profissional de psicologia deve abster-se de atuar
neste mister.
Questão 33 (Peso 1,00)
Na ____________________, o sofrimento se tornou insuportável para o sujeito, impossível de ser
expresso em _____________________________.
A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é
A)
B)
C)
D)
E)

simbolização / mecanismos de defesa
urgência subjetiva / palavras e imagens
angústia de castração / fantasias oníricas
situação de emergência / alguns minutos
internação hospitalar / situação de institucionalização

Questão 34 (Peso 1,00)
______________________ caracteriza indivíduos ambiciosos, competitivos, impacientes, que
necessitam aparentar ser fortes. São indivíduos que procuram fazer mais e mais em menos tempo.
Apresentam correlação estatística importante com coronariopatia, pois seu padrão de personalidade
favorece a emergência da doença.
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é
A)
B)
C)
D)
E)

Personalidade Tipo A
Personalidade Tipo B
Personalidade Tipo C
Personalidade Anancástica
Transtorno de Personalidade Borderline

Questão 35 (Peso 1,00)
A intensidade, forma e duração da resposta do paciente à cirurgia oncológica está relacionada com sua
__________, com o modo como foi preparado (__________) e como foi conduzido, e o comportamento
de seus familiares e dos profissionais de saúde. Isto determina sua ___________ e _________.
A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima, é
A) metástase / cuidados paliativos / aceitação / ortotanásia
B) enfermidade / empatia / convalescência / retorno às atividades
C) personalidade / psicoprofilaxia / desadaptação afetiva / luto corporal
D) recuperação / instrumentação cirúrgica / conduta anestesiológica / nível de consciência
E) atividade de vida diária / acompanhamento terapêutico / estratégia de enfrentamento / coping
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO PROGRAMA DE RESÍDÊNCIA (QUESTÕES DE 36 A 50)
Questão 36 (Peso 1,00)
“O saber na área da saúde, assim como em outras áreas do conhecimento, caracteriza-se pela
fragmentação disciplinar. Cada vez mais lidamos com especialidades e sub-especialidades.
Reproduzindo o modelo médico, a psicologia estrutura a sua formação em grandes áreas de
especialização, como psicologia clínica, social, educacional, hospitalar, e outras e, dentro de cada área,
surgem ‘especializações’ que, embora não estejam formalizadas como tal, funcionam deste modo na
prática” (GALVÁN, 2007, p.54).
Sobre o trabalho do psicólogo em equipe e os desafios do trabalho multi, inter e transdisciplinar, analise
as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
( ) A transdisciplinaridade diz respeito a uma compreensão que transcende o âmbito de cada
disciplina e surge através da articulação que possibilita o surgimento de uma nova visão da
natureza e da realidade.
( ) Em uma equipe interdisciplinar, há possibilidade de troca de instrumentos, técnicas,
metodologias e esquemas conceituais entre as disciplinas. Assim, trata-se de um diálogo que
leva ao enriquecimento e à transformação das disciplinas envolvidas.
( ) Na medida em que uma equipe abre mão da rigidez disciplinar e as interlocuções passam a ser
mais efetivas entre os participantes, a identidade oferecida pelo título profissional (psicólogo) se
fragiliza e o indivíduo perde o seu papel e a sua identidade profissional.
( ) Quando a equipe funciona de modo multidisciplinar, cada especialista emprega sua
metodologia, baseado em suas hipóteses e teorias, sendo que o objeto em questão é visto sob
múltiplos pontos de vista, numa justaposição de conhecimentos, ou seja, o mesmo tema é
abordado sob ângulos variados, não existindo a perspectiva de síntese.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VVFV
VVVF
VFVF
FVVV
FVFF

Questão 37 (Peso 1,00)
Tendo em vista a Reforma Psiquiátrica Brasileira e a transformação do modelo de atenção à saúde
mental, a família assume um lugar central no cuidado e na reinserção social das pessoas com
transtorno mental (NASCIMENTO et al, 2016).
Sobre os desafios encontrados pelos familiares e o cuidado que deve ser ofertado para a família da
pessoa com transtorno mental, é correto afirmar que
A) o profissional de saúde deve acolher a família, oferecer informações sobre os transtornos mentais
e dizer qual o melhor modo de cuidar dos indivíduos, de modo que os familiares deixem de lado
antigas crenças e rotinas de cuidado.
B) os familiares enfrentam muitas dificuldades no cuidado à pessoa com transtorno mental, e as
pesquisas demonstram que, de um modo geral, o nível de sobrecarga emocional os torna
insatisfeitos por ter que exercer esse papel de cuidadores.
C) os cuidados aos familiares nos serviços de saúde mental devem estar focados na informação sobre
os transtornos mentais e nas orientações sobre o cuidado. As questões relacionadas à sobrecarga
emocional sofrida pelos familiares devem ser tratadas em outros serviços de saúde.
D) um dos grandes desafios dos familiares está relacionado com a imprevisibilidade e o manejo das
crises, visto que, independente do tempo e da experiência que tenham acumulado no cuidado com
as pessoas com transtorno mental, este manejo só é possível de ser feito por profissionais.
E) nas situações de crise, os familiares tendem a buscar os serviços de saúde e as condutas a serem
adotadas por parte da equipe são o acolhimento, as visitas domiciliares, a observação continuada,
o cuidado medicamentoso e o apoio ao familiar para que o internamento seja o último recurso
utilizado.
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Questão 38 (Peso 1,00)
_____________________________________ é o transtorno alimentar mais comum entre a população,
atinge, principalmente, o gênero feminino, e apresenta taxa de mortalidade de 0,3%. Para receber o
diagnóstico, a pessoa deve apresentar: compulsão alimentar periódica, comportamentos
compensatórios e cognições relacionadas à insatisfação com a imagem corporal.
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna no trecho acima é
A)
B)
C)
D)
E)

Ortorexia
Bulimia nervosa
Anorexia nervosa
Transtorno de Compulsão Alimentar
Transtorno da Compulsão Alimentar Periódica (TCAP)

Questão 39 (Peso 1,00)
Paciente de 14 anos, peso 40,5 Kg, altura 165 cm, relata perda repentina do apetite, exclusão de grupos
alimentares como gordura e carboidrato por medo de engordar, preferência por alimentos de baixa
densidade calórica, relato de perda de 20 Kg nos últimos 90 dias. Apresenta palidez cutânea, fraqueza
generalizada, mãe relata comportamento introspectivo, perfeccionismo e dificuldade para expressar
seus sentimentos. Levando em consideração o quadro descrito, o nutricionista deve suspeitar de
_________________________.
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é
A)
B)
C)
D)
E)

vigorexia
bulimia nervosa
anorexia nervosa
comer transtornado
transtorno alimentar não identificado

Questão 40 (Peso 1,00)
“O psicólogo, profissional presente nas instituições de saúde, tem a sua prática atravessada por
vivências de grande significado na vida das pessoas: o nascimento, a doença e a morte. A presença
ou iminência dessas situações geram ansiedades, angústias, medos, desencadeiam crises pessoais e
familiares, configuram mudanças e impõem aos profissionais vinculados aos cuidados com a saúde
inúmeras dúvidas com relação a práticas que sejam coerentes com o propósito ético da ciência que
representam” (MEDEIROS, 2002, p. 1).
Sobre a postura ética do psicólogo que trabalha em instituições de saúde, é correto afirmar que o
psicólogo deve agir
A) de acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo, pois o seu cumprimento garante uma
postura ética.
B) com base em suas convicções pessoais, guiado por seus valores e princípios, construídos ao longo
de sua formação pessoal e profissional.
C) de acordo com os princípios da justiça, da beneficência e da autonomia, princípios que regem a
atuação de todos os profissionais de saúde.
D) com base nos princípios éticos específicos a todos os psicólogos da saúde, ou seja, princípios que
não priorizem crenças ou valores pessoais.
E) de forma reflexiva e crítica, tendo como base a inter-relação de fatores constituintes do dilema ético,
bem como de recursos morais para a solução dos mesmos.
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Questão 41 (Peso 1,00)
As responsabilidades e diretrizes para o cuidado em saúde mental de crianças e adolescentes foram,
recentemente, estruturadas pelo Sistema Único de Saúde. As últimas conferências de saúde mental
propuseram a montagem de uma Rede Pública Ampliada de Atenção à Saúde Mental com o intuito de
construir uma vida menos atormentada para cada criança e adolescente (BRASIL, 2013).
Sobre a promoção da saúde mental de crianças e adolescentes, é correto afirmar que
A) as políticas públicas atuais defendem que as crianças e os adolescentes sejam tratados fora de seu
contexto de vida para evitar o estigma.
B) cabe ao Centro de Atenção Psicossocial ou ao Ambulatório de Especialidade em saúde mental
problematizar junto às escolas o encaminhamento a um especialista em crianças e adolescentes.
C) os fatores de risco a serem enfrentados com ações de promoção da saúde devem ser os ligados ao
domínio psicológico, a exemplo do temperamento difícil e das dificuldades significativas de
aprendizagem.
D) a articulação entre as Equipes de Atenção Básica e as escolas do território possibilita a
implementação de ações de promoção da saúde mental, visto que o território por elas compartilhado
detém recursos importantes para construção do cuidado dos sujeitos.
E) para o desenvolvimento de ações de promoção da saúde mental de crianças e adolescentes, o
principal domínio a ser focalizado é o biológico, com investimento na investigação de condições
clínicas que podem auxiliar na construção da hipótese diagnóstica.
Questão 42 (Peso 1,00)
Sobre a promoção e prevenção relacionadas à saúde da criança e do adolescente, a partir das
contribuições da psicologia social comunitária, é correto afirmar que
A) o psicólogo social deve desenvolver atividades que promovam o protagonismo de crianças e dos
adolescentes, de modo que eles possam conquistar sua autonomia, fazer suas próprias escolhas e
ter projetos de vida.
B) as ações do psicólogo social devem estar voltadas para as famílias e a comunidade, visto que as
crianças e adolescentes ainda não são sujeitos conscientes de seus direitos e deveres.
C) ao defender os direitos de crianças e adolescentes o psicólogo social deve se preocupar,
principalmente, em modificar a dinâmica familiar, não devendo se envolver em questões políticas
que envolvam a comunidade em geral.
D) para iniciar o trabalho com crianças e adolescentes, o psicólogo social deve fazer uma análise da
comunidade onde elas estão inseridas, e, a partir de parâmetros teóricos, definir e transmitir as
soluções dos problemas para a família e a comunidade.
E) dentre as atividades desenvolvidas pelo psicólogo social estão, principalmente, o psicodiagnóstico
e a psicoterapia individual, que terão como objetivo a mudança de comportamento destes sujeitos
para lidar com a realidade em que vivem.
Questão 43 (Peso 1,00)
O estudo das condições psicológicas do adolescente cardiopata aponta para uma autoestima,
frequentemente, rebaixada, associada a sentimentos de inadequação e menos-valia. Os pacientes
atribuíram a etiologia destes estados às suas condições de cardiopatas (ALMEIDA, 2000).
Sobre os aspectos psicossociais relevantes ao profissional de saúde para a abordagem clínica do
adolescente cardiopata, é correto afirmar que
A) a percepção do paciente em pertencer à categoria de cardiopata se traduz como clinicamente
irrelevante, já que tal consciência interessa apenas ao paciente adulto, capaz de projetar as
ameaças da doença ao seu corpo.
B) a maioria dos pacientes cardiopatas (cerca de 90%) não se percebe limitado quanto à
experimentação do ambiente e de seu corpo, mantendo hábitos comuns à fase como o uso de
bebida alcoólica e prática de esportes.
C) a tendência à experimentação dos limites do ambiente e de seu corpo são inerentes à vivência da
adolescência, o que aponta, ao profissional de saúde, a necessidade de punir tais transgressões no
ambiente hospitalar, a fim de propiciar um melhor manejo da adesão do paciente.
D) o adolescente cardiopata, à revelia da condição de doente, não consegue valorizar a saúde,
engajando-se em comportamentos de risco na busca pela autonomia, apresentando assim os
chamados comportamentos imunógenos, referentes a hábitos e estilo de vida prejudiciais à saúde.
E) há diferenças emocionais entre o adolescente saudável e aquele portador de cardiopatia, o que gera
a sobreposição de experiências mentais de perdas e lutos, no caso do doente, relacionadas à perda
do corpo da infância, da identidade infantil, por um lado, e alterações sexuais, escolares e
emocionais, a partir do adoecimento.
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Questão 44 (Peso 1,00)
_______________ é um transtorno caracterizado por um déficit intenso de memória de fixação
(sobretudo do tipo episódica), geralmente, acompanhado de confabulações e desorientação
temporoespacial. As confabulações ordinariamente têm caráter de grandeza. Geralmente, é um
distúrbio decorrente da deficiência de vitamina B1 (tiamina) em indivíduos desnutridos, alcoolistas
crônicos, caquéticos. Indivíduos acometidos apresentam um grave déficit de memória episódica,
podendo ter a memória semântica bem preservada. Nos casos mais graves, o doente é incapaz de
reter informação nova, não conseguindo aprender nada; segundos após ser apresentado ao
profissional avaliador, não sabe dizer quem é ele nem o seu nome, por exemplo.
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é
A)
B)
C)
D)
E)

Nistagmo
Narcolepsia
Síndrome de Klinefelter
Síndrome de Korsakoff
Demência de Creutzfeld-Jakob

Questão 45 (Peso 1,00)
Osório (2004) caracteriza a família como um sistema de inter-relações, que tende a evoluir e expressar
mudanças de acordo com as vivências inerentes ao desenvolvimento do grupo familiar e às mudanças
ambientais, a exemplo de uma doença.
Considerando a experiência de adoecimento cardíaco do adolescente e o manejo destinado à sua
família, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
( ) Um erro comum da família de adolescentes cardiopatas é a abertura à negociação da autonomia
e controle, já que o grupo familiar deve priorizar as alterações biológicas e o imperativo
terapêutico.
( ) São estratégias de manejo do adolescente cardiopata e da sua família descritos pela literatura:
comunicação eficaz, investimento em estratégias de vínculo terapêutico, preparo emocional ao
curso da doença e psicoeducação.
( ) A família do adolescente cardiopata deve ser tratada como protagonista das práticas
assistenciais da equipe multiprofissional em cardiologia, manejo comprovadamente facilitador da
aceitação do paciente às diretrizes terapêuticas.
( ) No cotidiano da assistência hospitalar ao adolescente cardiopata, o contato com a família
possibilita à equipe o entendimento dos efeitos familiares sobre o processo de doença, já que
aquelas famílias, que não apresentam estrutura emocional para a crise, tendem a dificultar o
tratamento e o prognóstico do paciente.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VVFF
VFVF
FVVF
FVFV
FFVV
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Processo Seletivo Unificado para Residência em Área Profissional da Saúde
Uniprofissional e Multiprofissional - Edital nº 001/2017
(Código 082)
Questão 46 (Peso 1,00)
No que diz respeito às populações em situação de risco, estando incluídas neste público as crianças e
adolescentes em situação de vulnerabilidade social, a Psicologia Social Comunitária tem um importante
papel nas ações voltadas para a promoção da saúde e para a prevenção de danos à saúde mental
destes sujeitos. Esta situação de vulnerabilidade social pode atingir diversas áreas da vida de crianças
e adolescentes: o aproveitamento escolar, as relações afetivas consigo mesmo e com o mundo,
aumento da exposição a situações de violência e ao uso problemático de drogas, até nas condições de
saúde de uma forma geral (BRAGA et. al., 2015).
Sobre o papel da Psicologia Social Comunitária no cuidado a crianças e adolescentes em
vulnerabilidade social, analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F as falsas.
( ) A Psicologia Social Comunitária tem como objetivo fortalecer os sujeitos como cidadãos, que
possuem direitos e deveres, valorizando os aspectos saudáveis presentes nos sujeitos, nas
famílias e na comunidade.
( ) O psicólogo social deve fazer intervenções com o objetivo de eliminar ou minimizar os efeitos
dos riscos e das vulnerabilidades que podem causar prejuízos ao desenvolvimento das crianças
e adolescentes, articulando, para isso, diversas políticas públicas.
( ) O psicólogo social deve realizar trabalhos que possibilitem a autonomia dos sujeitos de acordo
com a demanda de cada território e atendam às necessidades apresentadas pelos sujeitos e
seus familiares através de um mapeamento da ocorrência de situações de riscos e
vulnerabilidade.
( ) O psicólogo social no trabalho com crianças e adolescentes em vulnerabilidade social deve ter
como principais objetivos: o acompanhamento individualizado das etapas do desenvolvimento
infantil e a realização de intervenções, que busquem a modificação do comportamento destas
crianças em relação aos riscos existentes em sua realidade social.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VFVV
VVFV
VVVF
FFVF
FVFF

Questão 47 (Peso 1,00)
Uma experiência ________ anormal possui tanto ________ como ________. A primeira se refere à(ao)
________ em termos fenomenológicos, por exemplo, delírio, e o segundo, ao “colorido” ou “recheio” da
________, por exemplo, estar sendo perseguido por aliens.
Levando em consideração a psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais, a alternativa que
preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é
A)
B)
C)
D)
E)

estrutural / angústia / libido / ansiedade / vivência
psíquica / forma / conteúdo / estrutura / experiência
psicopatológica / fenomenologia / estudo / aparência / mente
subjetiva / sensação / pensamento / sensibilidade / interpretação
volitiva / tenacidade / dismorfismo / psicomotricidade / elucubração
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(Código 082)
Questão 48 (Peso 1,00)
Com relação aos transtornos de personalidade apresentados na décima edição da Classificação
Internacional das Doenças (CID-10), analise as assertivas e identifique com V as verdadeiras e com F
as falsas.
( ) O transtorno de personalidade anancástica é caracterizado por um sentimento de dúvida,
verificações, perfeccionismo, escrupulosidade e preocupação com pormenores, obstinação,
prudência e rigidez excessivas.
( ) Existe um desejo permanente de ser amado e aceito, reticência a se relacionar pessoalmente,
hipersensibilidade à crítica e à rejeição, e tendência a evitar certas atividades que saem da rotina
com um exagero dos perigos ou dos riscos potenciais em situações banais nas pessoas
acometidas pelo transtorno de personalidade ansiosa.
( ) A pessoa com transtorno da personalidade antissocial é caracterizada por uma incapacidade de
expressar seus sentimentos e de experimentar prazer, um retraimento dos contatos sociais,
afetivos ou outros, preferência pela fantasia, pelas atividades solitárias e pela reserva
introspectiva.
( ) O transtorno de personalidade borderline é caracterizado por uma sugestibilidade, egocentrismo,
autocomplacência, dramatização, teatralidade, expressão exagerada das emoções, afetividade
superficial e lábil, falta de consideração para com o outro, desejo permanente de ser apreciado
e de constituir-se no objeto de atenção e pela tendência a se sentir facilmente ferido.
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é
A)
B)
C)
D)
E)

VVFF
VFFV
VFVF
FVVV
FVFF

Questão 49 (Peso 1,00)
O ______ é um quadro agudo que se caracteriza por um prejuízo cognitivo global, com rebaixamento
do nível de consciência. O ______ refere-se a juízos patologicamente falsos acompanhados de uma
convicção extraordinária, não susceptíveis à influência e que possuem um conteúdo impossível.
Nas ______ a imagem é percebida no espaço objetivo externo, ocorrendo sob lucidez de consciência
e estão relacionadas a distúrbios de origem orgânica, mas, ao contrário das ________ verdadeiras, é
adequada e imediatamente criticada pelo indivíduo, que reconhece o fenômeno como patológico.
Considerando a psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais, a alternativa que preenche,
correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é
A)
B)
C)
D)
E)

retardo / arbítrio / ilusões / alucinoses
delirium / delírio / alucinoses / alucinações
autismo / pensamento obsessivo / anedonias / apatias
estupor / ritual compulsivo / sensopercepções / obnubilações
ato impulsivo / pânico / ideias deliroides / ideações psicopatológicas

Questão 50 (Peso 1,00)
_____________ caracteriza-se pela resistência não deliberada, imotivada e incompreensível às
solicitações externas. No tipo passivo, o paciente, simplesmente, não faz o que lhe é pedido; no tipo
ativo, ele faz o oposto ao solicitado. É um sintoma observado em quadros catatônicos, como na
esquizofrenia e na depressão.
A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é
A)
B)
C)
D)
E)

Hipobulia
Frangofilia
Negativismo
Apragmatismo
Ambitendência
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