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Língua Portuguesa 

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

Eu estava sentado no trem quando entrou um grupo de torcedores de futebol. 

Tinham acabado de sair do jogo − era evidente que o time deles tinha vencido 

− e ocuparam os assentos livres que havia ao meu redor. Um deles pegou um 

jornal que alguém tinha deixado e começou a soltar risinhos de zombaria 

enquanto lia os últimos “fatos alternativos” difundidos por Donald Trump. 

Os outros logo começaram a contribuir com suas ideias a respeito do gosto do 

presidente pelas teorias da conspiração. A conversa não demorou para abordar 

outras conspirações, e desfrutei escutando dissimuladamente enquanto o 

grupo ria sem piedade dos seguidores da teoria da terra plana e da última ideia 

de Gwyneth Paltrow, e repetia as piadas na Internet sobre os supostos rastros 

químicos (chemtrail) deixados por aviões. 

Então ocorreu uma pausa e um deles aproveitou para fazer a seguinte 

contribuição: “Tudo bem que tudo isso é idiotice, mas não venham me dizer 

que a gente pode acreditar nas ideias que costumam colocar na nossa cabeça. 

Por exemplo, as imagens do homem na lua. É óbvio que foram simuladas, e 

além disso, muito mal simuladas. Outro dia vi um blog que dizia para 

repararmos que não havia nem mesmo estrelas em nenhuma das imagens”. 

Para minha surpresa, o grupo concordou, acrescentando mais “provas” que 

reforçavam a tese de que a alunissagem tinha sido uma fraude: as estranhas 

sombras das fotografias, a bandeira que tremula sendo que na Lua não há 

atmosfera, e como puderam gravar Neil Armstrong pondo o pé na superfície se 

não havia ninguém para segurar a câmera.... 

(Mark Lorch, El País, 26/08/2017) 

 

1. Pode-se afirmar que o autor Mark Lorch 

a) lamenta o comportamento dos torcedores por tratarem ironicamente os 

seguidores de teorias alternativas que explicam fenômenos químicos e 

geológicos. 

b) põe em dúvida a alunissagem. 

c) expressa incômodo com os torcedores por zombarem das 

manifestações do presidente norte-americano. 
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d) põe em xeque a racionalidade dos torcedores, pois valorizam provas e 

conclusões lógicas e acreditam ao mesmo tempo em teorias alternativas 

absurdas. 

e) surpreende-se com o conhecimento dos torcedores a respeito das 

provas de que a alunissagem foi uma fraude. 

 

2. O desenrolar da conversa entre os integrantes do grupo de torcedores de 

futebol indica que 

a) apesar de zombarem do presidente norte-americano e de alguns 

seguidores de novas teorias, são suficientemente esclarecidos para não 

acreditarem em fatos alternativos que não podem ser comprovados. 

b) o grupo reconhece a veracidade das imagens do homem na lua, ainda 

que não consiga explicar as estranhas sombras das fotografias, a 

gravação de Neil Armstrong colocando o pé na superfície da lua e o 

tremor da bandeira americana. 

c) os fatos alternativos difundidos por Donald Trump são para os 

torcedores tão fantasiosos quanto a teoria da terra plana e a ideia de 

supostos rastros químicos deixados por aviões. 

d) os fatos alternativos difundidos por Donald Trump sugerem que agências 

secretas internacionais são responsáveis por inúmeras fraudes, tal como 

a alunissagem. 

e) os torcedores são pouco propensos a acreditar em teorias da 

conspiração. 

 

3. A palavra “alunissagem”, que aparece no último parágrafo do texto, pode 

ser classificada como: 

a) Um neologismo, visto tratar-se de uma expressão nova na Língua 

Portuguesa 

b) Uma catacrese, pois representa um “nome” dado a algo que não possui 

nome específico, fazendo referência a outras coisas e objetos. 

c) Uma ironia, pois o termo foi propositalmente utilizado para manifestar o 

sentido oposto do seu significado. 
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d) Uma metáfora, pois expressa uma relação de semelhança com o termo 

“aterrissagem”. 

e) Uma ambiguidade, pois gera duplicidade de sentido ao texto. 

 

4. Assinale a alternativa que substitui, correta e respectivamente, de acordo 

com a norma culta, os termos destacados em: 

....enquanto lia os últimos “fatos alternativos” difundidos  por Donald 

Trump. 

....desfrutei escutando dissimuladamente  enquanto o grupo ria sem 

piedade.... 

Então ocorreu uma pausa  e um deles aproveitou para fazer a seguinte 

contribuição 

a) casos inverossímeis propagados.../ gostei de fingir que escutava.../ o 

trem parou... 

b) notícias falsas espalhadas.../ deliciei-me ouvindo disfarçadamente.../ 

pararam um pouco de conversar... 

c) acontecimentos sucessivos divulgados.../ aproveitei ouvindo 

disfarçadamente.../ depois de um intervalo... 

d) opiniões fantasiosas publicadas.../ apreciei escutando calado.../ deu-

se um intervalo... 

e) versões conflitantes disseminadas.../ diverti-me fingindo ouvir.../ 

ficaram calados... 

 

5. Escolha a alternativa que preenche adequadamente o espaço em branco, 

de acordo com as normas ortográficas da Língua Portuguesa: 

Os outros logo começaram a contribuir com suas ideias 

___________________ do presidente pelas teorias da conspiração 

 

a) à respeito da tendência 

b) no que diz respeito a inclinação 

c) quanto à predileção  

d) sobre à preferência 

e) no que toca a atração 
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6.  Escolha a alternativa que substitui a conjunção “e além disso”, na frase 

abaixo, sem alterar o sentido: 

É óbvio que foram simuladas, e além disso , muito mal simuladas. 

a) e não obstante 

b) contudo 

c) por conseguinte 

d) portanto 

e) mas também  

 

7.  Leia abaixo a letra da musica “Samba do Approach”, de autoria do 

compositor Zeca Baleiro: 

Samba do Approach 

Venha provar meu brunch  

Saiba que eu tenho approach  

Na hora do lunch 

Eu ando de ferryboat  

Eu tenho savoir-faire 

Meu temperamento é light 

Minha casa é hi-tech 

Toda hora rola um insight 

Já fui fã do Jethro Tull 

Hoje me amarro no Slash 

Minha vida agora é cool 

Meu passado é que foi trash 

Fica ligada no link 

Que eu vou confessar, my love  

Depois do décimo drink 

Só um bom e velho engov 

Eu tirei o meu green card 

E fui pra Miami Beach 

Posso não ser pop star 

Mas já sou um nouveau riche  
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Eu tenho sex-appeal 

Saca só meu background  

Veloz como Damon Hill  

Tenaz como Fittipaldi 

Não dispenso um happy end  

Quero jogar no dream team  

De dia um macho man 

E de noite uma drag queen.  

(Zeca Baleiro)  

 

Pode-se afirmar que a intenção de Zeca Baleiro é: 

a) mostrar grande erudição, ao incorporar inúmeras palavras estrangeiras 

em sua canção. 

b) ironizar o costume brasileiro de usar palavras e modismos estrangeiros.  

c) lançar mão de uma engenhosa estratégia de marketing e vender sua 

música no exterior. 

d) reafirmar o seu estilo musical, utilizando-se da miscelânea cultural e de 

estrangeirismos.  

e) buscar visibilidade e maior prestígio para a MPB, inserindo-a no 

processo de globalização. 

 

8.  Tendo-se em vista as informações dispostas no Gráfico abaixo, elaborado 

pela European Environment Agency, escolha a única alternativa que 

apresenta análise correta sobre a projeção populacional da Europa, África e 

Ásia para o ano de 2050. 

 

Gráfico: Pirâmides populacionais para a Europa, África e Ásia para 2000 e 

2050 por idade, sexo e educação 
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Fonte: European Environment Agency: Diverging global population trends 
(GMT 1), 2015. 

Legenda: “Educational attainment” = Nível educacional; “Higher education” = 
Educação superior; “Secondary education” = Educação secundária; “Some 
primary education” = Alguma educação primária; “No formal education” = Sem 
educação formal; “European Union” = União Europeia; “Age groups in years”: 
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Grupos etários em anos; “MEN”: Homens; “WOMEN”: Mulheres; “Million 
people”: Pessoas em milhões 

 

a) A projeção para 2050 é de que parte pequena da população dos três 

continentes permaneça sem acesso à educação formal. 

b) A projeção para 2050 é de que Ásia e África tenham níveis crescentes e 

contínuos de fertilidade enquanto a Europa permanece estagnada.  

c) A projeção para 2050 é de envelhecimento populacional nos três 

continentes e elevação mais pronunciada na escolaridade superior 

feminina. 

d) A projeção para 2050 é de que na Europa a sociedade estará mais 

suscetível ao envelhecimento populacional e ao declínio do nível de 

escolarização. 

e) A projeção para 2050 é de elevação da escolaridade e de crescimento e 

envelhecimento contínuos da população nos três continentes. 

 

9. Assinale a alternativa correta, tendo em vista a norma culta da Língua 

Portuguesa: 

a) A relação entre o vírus Zika e a microcefalia, identificada pela Dra. 

Adriana Melo, permitiu aos neonatologisas fixar alternativas de 

prevenção da doença, dando-lhes novas esperanças. 

b) Casos de Zika foram detectados em várias nações do continente 

americano e a Organização Mundial da Saúde lançou alerta de que a 

pandemia lhes afetará profundamente. 

c) Alguns países afetados por epidemias de Zika atribuem o descontrole à 

falta de educação das populações locais, conferindo-as 

responsabilidade pelos risco à saúde pública. 

d) Ao contrair o vírus da Zika, uma criança foi internada em regime de 

urgência e, apesar das dificuldades, o hospital geral do município 

assegurou-a tratamento adequado. 

e) O governo brasileiro firmou compromisso nacional pelo combate à 

epidemia de Zika, entretanto, entidades pernambucanas acusaram-lhe 

de descaso. 
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10. A manchete principal do jornal diário de uma cidade do interior paulista 

informa: "O único hospital especializado em doenças cardíacas que atende 

pelo SUS está superlotado". 

Indique a única alternativa correta: 

a) O único hospital que atende pelo SUS na cidade é especializado em 

doenças cardíacas, porém está superlotado. 

b) Há na cidade apenas um hospital que atende pelo SUS e está 

superlotado. 

c) Na cidade, há vários hospitais especializados em doenças cardíacas, 

mas apenas um está superlotado. 

d) Apenas um dos hospitais especializados em doenças cardíacas da 

cidade atende pelo SUS e está superlotado. 

e) Há na cidade um único hospital especializado em doenças cardíacas 

que está superlotado. 

 

POLÍTICA DE SAÚDE 

Considere o texto a seguir para responder as questõ es: 11 e 12 

 

O Ambulatório do Índio e o Hospital São Paulo da EPM vêm se constituindo ao 

longo desses anos em espaço permanente de reflexão sobre o atendimento 

aos povos indígenas de diferentes etnias que vivem múltiplas realidades 

culturais, linguísticas e de contato com a sociedade brasileira, lançando mão 

das experiências anteriores da EPM/Projeto Xingu no atendimento a essa 

população nos campos da assistência, ensino, pesquisa e extensão. 

As experiências apreendidas no atendimento ao paciente indígena mostraram 

quão complexa e delicada é a permanência deste paciente em um ambiente 

diverso e distante de sua realidade. Este trabalho contribuiu para a reflexão 

sobre a necessidade de os serviços de saúde de média e alta complexidade 

olhar para os sujeitos indígenas a partir de suas diferenças e vulnerabilidades, 

permitindo que o outro se aproxime e que essa aproximação coadune com a 

formação de vínculo e acolhimento.  
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Referencia: Pereira RE et al. A experiência de um serviço de saúde 

especializado no atendimento a pacientes Indígenas. Saúde Soc. São Paulo, 

v.23, n.3, p.1077-1090, 2014 

 

11. Refletindo sobre o texto acima relacionamos com a seguinte política: 

a) Sistema Único de Saúde 

b) Política Nacional de Imunização 

c) Política Nacional da Atenção Básica 

d) Política Nacional de Redução de Danos 

e) Política Nacional de Humanização 

 

12. Com base no texto anterior e relacionando à Política específica seleciona a 

alternativa mais adequada. 

a) Estratégias e programas nas redes de atenção à saúde devem ser 

nacionais para o melhor direcionamento das ações. 

b) É função da atenção primária à saúde desencadear intervenções nas 

comunidades indígenas com vista à promoção da saúde e prevenção de 

doenças e deverá resolver todas as necessidades de saúde. 

c) Os povos indígenas devem ser tratados apenas por profissionais de 

saúde indígenas. 

d) Estratégias e programas nas redes de atenção à saúde devem adaptar-

se às necessidades locais e às possibilidades específicas de cada 

região, levando em conta os diversos sistemas sociais, culturais e 

econômicos.  

e) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 

13. Complete as lacunas: A Política Nacional da Atenção Básica tem como 

principais diretrizes e princípios: Utilização de tecnologias de cuidado 

complexas e variadas que devem auxiliar no manejo das demandas e 

__________de saúde de ________________frequência e relevância em 

seu _______________, observando critérios de risco, vulnerabilidade, 

resiliência e o imperativo ético de que toda demanda, necessidade de 

saúde ou sofrimento devem ser acolhidos. 
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a) Necessidades; menor, ambulatório 

b) Reinvindicações; maior; programa 

c) Necessidades; maior; território 

d) Reinvindicações, maior e território 

e) Necessidades, igual, programa 

 

Considere o texto a seguir para responder as questõ es: 14, 15 e 16 

Carta dos Direito dos Usuários da Saúde 

A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde aprovada pelo Conselho Nacional 

de Saúde (CNS) em 17 de junho de 2009, tem como base seis princípios 

básicos de cidadania. Caracteriza-se como uma importante ferramenta para 

que o cidadão conheça seus direitos e deveres no momento de procurar 

atendimento de saúde, tanto em serviço público como privado. São eles: (1) 

todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e organizado aos sistemas de 

saúde; (2) todo cidadão tem direito a tratamento adequado e efetivo para seu 

problema; (3) todo cidadão tem direito ao atendimento humanizado, acolhedor 

e livre de qualquer discriminação; (4) todo cidadão tem direito a atendimento 

que respeite a sua pessoa, seus valores e seus direitos; (5) todo cidadão 

também tem responsabilidades para que seu tratamento aconteça da forma 

adequada; (6) todo cidadão tem direito ao comprometimento dos gestores da 

saúde para que os princípios anteriores sejam cumpridos.  

(Ministério da Saúde,2011) 

 

14. Em consonância com o primeiro princípio da carta dos direitos dos usuários 

da saúde, as políticas públicas, as ações e os serviços de saúde no Brasil 

vêm avançando para um novo sistema organizado em Redes de Atenção à 

Saúde (RAS). É característica diferencial da RAS: 

a) O serviço de urgência e emergência como porta de entrada preferencial 

do usuário ao sistema de saúde. 

b) Alcançar a qualidade dos serviços, sem levar em conta uma avaliação 

econômica. 

c) As intervenções de saúde planejadas e executadas a partir de 

demandas preestabelecidas, voltadas à cura e reabilitação. 
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d) Centralização das ações em saúde com base nas doenças crônicas não 

transmissíveis (DCNT), responsáveis por mais de 70% das causas de 

óbito no Brasil. 

e) Considerar o paciente agente corresponsável pela sua própria saúde. 

 

 

15. O usuário de saúde tem como direito o tratamento adequado e efetivo para 

seu problema, para isso é fundamental: 

a) Respeitar sua autonomia durante o tratamento, cabendo ao médico 

decidir se seus familiares e acompanhantes deverão ser informados 

sobre seu estado de saúde. 

b) Em caso de encaminhamento para outra unidade ou serviço de saúde é 

dispensável o preenchimento de documento que contenha o resumo da 

história clínica e motivo do encaminhamento. 

c) Que as informações sobre o estado de saúde sejam registradas no 

prontuário do usuário com caligrafia legível, sendo recomendada a sua 

atualização constante. 

d) Realizar atendimento em tempo oportuno, com tecnologia de saúde 

apropriada, por equipe multiprofissional capacitada, mesmo sem 

condições adequadas de atendimento. 

e) Realizar atendimento em tempo oportuno, com tecnologia de saúde 

apropriada, por equipe multiprofissional capacitada, cabendo aos 

profissionais de saúde decidir o melhor tratamento. 

 

16. Não é incomum após o atendimento de saúde o usuário ter dúvidas sobre o 

seu diagnóstico e tratamento, para evitar esse problema tem sido 

preconizado: 

a) Que o usuário de saúde receba atendimento humanizado, com 

acolhimento baseado exclusivamente na sua queixa de origem física. 

b) Valorizar a autonomia, identificar as potencialidades e desenvolver a 

capacidade do usuário, possibilitando escolhas inconscientes sobre sua 

saúde. 
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c) Promover a participação social, ao considerar no planejamento das 

intervenções em saúde a visão de diferentes atores, grupos e coletivos 

na identificação de problemas e solução de necessidades. 

d) Desenvolver redes de apoio intersetoriais, de forma a fragmentar as 

ações e serviços em saúde, tornando-as resolutivas. 

e) Que as ações de saúde sejam planejadas com base em evidências 

científicas e o usuário de saúde respeitado em sua individualidade, 

sendo questionável considerar os determinantes sociais relacionados ao 

processo de adoecimento.  

 

17. É de responsabilidade de todos: usuários, profissionais e gestores da 

saúde, a consolidação do Sistema Único de Saúde (SUS). Não pode ser 

entendido como princípio e diretriz do SUS: 

a) Política de saúde redistributiva. 

b) Controle social. 

c) Conjunto articulado e contínuo das ações e serviços em todos os níveis 

de complexidade do sistema de saúde. 

d) Descentralização e regionalização na gestão do Sistema Único de 

Saúde (SUS) oferta serviços organizados a partir da constituição de 

redes assistenciais. 

e) Garantia do acesso aos serviços de saúde baseando-se no conceito de 

cidadania regulada. 

 

18. O processo de construção de uma política pública envolve diferentes 

momentos passíveis de análise e intervenção sobre o processo político. 

Nesse sentido, assinale a alternativa que apresenta fases de uma política 

pública de modo cíclico. 

 

a)  (1) Montagem da agenda; (2) Tomada de decisão; (3) Implementação; 

(4) Adaptação; e (5) Encerramento da política; 

b) (1) Identificação de prioridades; (2) Avaliação; (3) Financiamento; (4) 

Tomada de decisão; e (5) Correções da política. 
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c) (1) Reconhecimento de um problema; (2) Formulação da política; (3) 

Tomada de decisão; (4) Implementação; e (5) Avaliação da política. 

d)  (1) Identificação de minorias; (2) Eleição de prioridades; (3) Tomada de 

decisão; (4) Planejamento estratégico; e (5) Montagem da agenda. 

e) (1) Identificação de lacunas assistenciais; (2) Reconhecimento de um 

problema econômico; (3) Planejamento orçamentário; (4) Avaliação; e 

(5) Implementação. 

 

19. No século XX, na área das políticas sociais, observou-se uma emergência 

de políticas estatais configuradas em sistemas de proteção social 

conhecidos como Estados de Bem-Estar Social (Welfare States).  No Brasil, 

o Sistema Único de Saúde está vinculado a que tipo de sistema de proteção 

social?  

a) Residual 

b) Seguro sócio-empresarial 

c) Meritocrático 

d) Corporativista 

e) Seguridade social 

 

20.  “A cidadania é considerada um atributo central da democracia, uma vez 

que a igualdade é ampliada pela expansão do escopo da cidadania e cada 

vez mais pessoas têm acesso a essa condição”. A partir dessa 

consideração, assinale a alternativa que apresenta princípios coerentes ao 

status político da cidadania. 

 

a) Individualismo e liberdade. 

b) Solidariedade e assistencialismo. 

c) Justiça, direitos e deveres. 

d) Diferenciação de classes sociais e meritocracia. 

e) Propriedade privada e competitividade 
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Conhecimento especifico 

Leia o caso clínico a seguir e assinale a alternativa correta: 

21. Paciente do sexo masculino, 32 anos, casado, natural e procedente de São 

Paulo, professor universitário. Está internado há 15 dias por quadro 

diarréico, caracterizado por dor abdominal em cólica, fezes com muco e 

sangue. Está sendo submetido a investigação clínica, e faz uso de 

meticorten, ciclosporina, enalapril, amilodipina e omeprazol. O médico 

responsável solicitou avaliação psicológica para o paciente por considerá-lo 

confuso. No atendimento, o paciente referiu ter depressão há 1 ano. Conta 

ter feito transplante renal há dois anos (doador vivo – irmão), decorrente de 

um quadro prévio de nefropatia hipertensiva. Na época, perdeu o emprego 

e há três meses começou a trabalhar como professor universitário. Conta 

que sempre foi uma pessoa nervosa, que se cobra muito e “estressado” 

com problemas do trabalho. Ao se tornar professor, todos estes sintomas 

pioraram, chegando muitas vezes a ter crises de choro intenso, falta de ar e 

sensação de desespero, chegando até ter desejo de morrer. Acredita que 

não irá dar conta de ensinar seus alunos e corresponder às expectativas do 

coordenador do curso. Enquanto o paciente relatava estes dados, ele 

chorava muito e mostrou-se muito inseguro. Algumas perguntas do 

psicólogo tiveram de ser repetidas, pois o paciente pedia desculpas por não 

ter ouvido ou não saber o que responder. 

 

a) O paciente apresentava déficit de atenção espontânea e 

voluntária, sem rebaixamento de consciência, com lentificação do 

curso do pensamento e humor exaltado. 

b) O paciente apresentava déficit de atenção espontânea e 

voluntária, pensamento de curso acelerado, discreta 

desagregação do conteúdo e humor ansioso. 

c) O paciente apresentava aumento da atenção espontânea e 

voluntária, alteração da consciência com aceleração do curso do 

pensamento e humor eutímico. 
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d) O paciente apresentava diminuição da atenção voluntária, sem 

rebaixamento de consciência, humor depressivo com ideação de 

ruínas. 

e) O paciente apresentava déficit de atenção espontânea e 

voluntária, com pensamento desagregado com conteúdo 

depreciativo e humor exaltado. 

 

22. Maria, 20 anos, solteira, estudante de psicologia é trazida ao pronto socorro 

de um hospital público por seus pais devido aos cortes profundos que Maria 

fez em suas pernas depois de término de namoro. Os pais relatam que ela 

estava muito triste nos últimos 2 meses, com dificuldade de ir à faculdade, 

dormindo muito e se alimentando pouco e foi quando iniciou tratamento 

psiquiátrico com diagnósticos de transtorno de personalidade borderline e 

depressão leve. Maria refere não ter mais interesse em nada. Conta que se 

sente muito angustiada e está só diminui após cortar suas pernas com a 

gilete.  

Segundo as atuais políticas de saúde mental do SUS, assinale a alternativa 

correta: 

 

a) O psicólogo do pronto socorro deve acolher o sofrimento psíquico 

da Maria e de sua família, estabelecendo um bom vinculo e 

relação de confiança com a mesma. Poder escutar sua história e 

sua compreensão sobre o seu adoecimento, assim como, 

identificar a rede psicossocial e os recursos do território e 

construir um projeto terapêutico de cuidado para a Maria e sua 

família.   

b) O psicólogo do pronto socorro deve acionar o psiquiatra para 

acolher o sofrimento da Maria e estabelecer os recursos que eles 

têm no território para um tratamento integral em saúde, entrando 

em contato com o psiquiatra que está a tratando há 2 meses para 

juntos decidirem se a melhor conduta para o tratamento de Maria. 

c) O psiquiatra do pronto socorro deve chamar a psicóloga e a 

assistente social para realizarem avaliação e atendimento da 

Maria através de uma escuta ativa. Estabelecendo uma relação 
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de confiança com a mesma e oferecendo um cuidado integrado 

em saúde. 

d) O psiquiatra do pronto socorro deve tratar os cortes da Maria. 

Escutar a história referente a sua queixa, solicitar avaliação da 

equipe multiprofissional. Visto que ela não está apta nesse 

momento para participar da melhor decisão para seu tratamento. 

Assim, a equipe poderá oferecer um cuidado integral em saúde.   

e) O psiquiatra do pronto socorro deve tratar os cortes da Maria e 

solicitar avaliação do psicólogo sobre o sofrimento psíquico da 

Maria, focando no fato ocorrido que a levou aos cortes nas pernas 

que a trouxeram para o pronto-socorro. Oferecendo assim um 

cuidado integrado em saúde. 

 

23. Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta: 

I – Considera-se Embotamento Afetivo, o desaparecimento significativo de 

qualquer tipo de vivência afetiva, com mudanças visíveis na fisionomia e no 

jeito de agir do paciente. 

II – Alucinações são alterações quantitativas da sensopercepção, ou seja, 

percepções alteradas de um objeto real e presente, comumente presentes em 

esquizofrenias. 

III – Considera-se Delirium uma compreensão infundada a respeito da 

realidade, um falso juízo da realidade, mas que é considerado como verdadeiro 

pelo paciente. 

IV – Humor deprimido, apatia, sentimento de culpa e/ou menos-valia, ideias de 

ruína são sintomas comumente presentes em transtornos depressivos. 

a) II e IV estão corretas 

b) II, III e IV estão corretas 

c) I, II e IV estão corretas 

d) I e IV estão corretas 

e) Todas estão corretas 

 

24. Gilda, 24 anos, havia sido diagnosticada há 2 anos com depressão psicótica 

e estava em um sofrimento psíquico intenso. Seu irmão gêmeo havia se 

suicidado e depois de sua morte, ela tinha tentado se matar duas vezes. 
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Sua doença era refratária à medicação antidepressiva e antipsicóticos. 

Tornou-se identificada de forma psicótica com o irmão a ponto de 

identificar-se como um homem com o nome do irmão. Ela sentia não poder 

continuar a viver na ausência de seu irmão. Por fim, Gilda, cometeu suicídio 

no aniversário de morte de seu irmão.  

 

Segundo Gabbard podemos afirmar que: 

a) Não há como identificar fatores de risco de curto e longo prazo, 

assim como, estabelecer motivações conscientes para tentar 

predizer um suicídio. 

b) O risco de suicídio está sempre associado a preditores como uma 

depressão refratária ao tratamento medicamentoso e clínico. 

c) Na abordagem do risco de suicídio com todos os pacientes, os 

aspectos psicodinâmicos devem ser situados no contexto de 

preditores de risco de suicídio. 

d) As motivações consciente e inconsciente para o suicídio são 

variadas e, portanto, não podem ser situadas no contexto de 

preditores de risco de suicídio. 

e) Na abordagem do risco de suicídio podemos compreender que Gilda 

não cometeria suicídio se estivesse tomando a dose correta de 

medicação. 

 

25. Leia as afirmações abaixo e assinale a alternativa correta: 

I – Propensão a dor ou alexitimia são traços que podem ser encontrados 

nos pacientes com dor crônica. 

II – A dor psicogênica é um tipo de dor que não depende de uma lesão 

tecidual atual ou pregressa.  

III – Alexitimia é um distúrbio afetivo e cognitivo em que há um 

empobrecimento de vida, de fantasia e incapacidade de identificar e 

descrever sentimentos. 

IV – A depressão está associada aos casos de alexitimia e dor psicogênica. 

a) I e II estão corretas 

b) I e III estão corretas 

c) II e IV estão corretas 
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d) III e IV estão corretas  

e) Todas estão corretas 

 

26. Lívia, 5 anos, é trazida ao pronto socorro pela diretora e enfermeira de sua 

escola devido acidente ocorrido. Lívia subiu no parapeito da escola e caiu 

da altura de 2 andares. A equipe médica intervê, porém, ela vem a falecer. 

O médico consulta ao psicólogo para orientação e auxilio em fazer a 

comunicação de más notícias aos pais que estão a caminho. Porém, o 

médico fica muito nervoso e conta para a família sobre a morte de Lívia da 

seguinte forma: “Fizemos tudo o que pudemos, mas Lívia evoluiu para 

óbito. ” A mãe começa a agradecer para todos os Santos pela evolução de 

sua filha e pergunta quando poderá vê-la. Já o pai comenta que sabia que 

ela ficaria bem e agradece a equipe médica por salvá-la e questiona quando 

poderá leva-la para a casa. É correto  afirmar que: 

 

a) Após a comunicação de morte, os pais de Lívia entram em um 

processo de luto, no qual podemos observar culpa, negação, 

barganha, ira e revolta. 

b) A comunicação abrupta e de forma inadequada realizada pelo 

médico que não conhecia os pais de Lívia propiciaram esta negação 

ansiosa que eles apresentaram. 

c) Diante da morte abrupta e inesperada que os pais de Lívia enfrentam 

é esperado que apresentem a negação como defesa da angústia da 

situação, evitando o processo de luto. 

d) Mãe e Pai de Lívia, enfrentam um processo de luto inesperado com 

intenso sofrimento psíquico e buscam utilizar seus recursos 

psicológicos como a negação e a barganha. 

e) A negação parcial e a barganha que os pais de Lívia apresentaram, 

demonstram o início de um processo de luto patológico advindo de 

uma comunicação ruim de más notícias. 

 

27. Leia as afirmativas e assinale a alternativa correta: 

I – Para Jung, o pensamento e o sentimento são funções psíquicas racionais 

pois utilizam a razão, o julgamento, a abstração e a generalização. 
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II – Para Freud, os primeiros anos de vida são decisivos para a formação da 

personalidade. 

III – Para Rogers, a aprendizagem de novos métodos para reduzir a tensão, 

lidar com frustrações e conflitos são os métodos de desenvolvimento da 

personalidade. 

IV – Para Skinner, a personalidade se desenvolve em resposta as 

contingências que o comportamento do sujeito está inserido. 

a) I e II estão corretas 

b) II e IV estão corretas 

c) II, III e IV estão corretas 

d) I, II e IV estão corretas 

e) Todas as alternativas estão corretas 

 

28. João, 34 anos, casado, analfabeto, está internado há 3 dias na Unidade de 

Terapia Intensiva. Ele está consciente, porém faz uso de ventilação 

mecânica, impedindo o de falar. 

Segundo Simonetti, nesse caso qual a atitude correta do psicólogo: 

 

a) O psicólogo deve buscar reconstruir a história do João através de 

fotos trazidas por seus familiares, incentivando-o a continuar 

enfrentando o adoecimento. 

b) O psicólogo deve buscar o contato com o João com outras formas de 

comunicação, como libras, oferecendo-lhe um espaço terapêutico de 

escuta e troca afetiva. 

c) O psicólogo deve buscar o contato com o João com outras formas de 

comunicação visual, como construir tabelas com letras que facilitarão 

a comunicação, oferecendo-lhe um espaço terapêutico de troca 

afetiva. 

d) O psicólogo deve buscar conhecer o João entrando o contato com os 

demais membros da família e equipe. O psicólogo deve buscar o 

contato com o João, comunicando que sabe que não consegue falar, 

buscando outros meios de comunicação, evitando dar lhe notícias 
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sobre o seu tratamento e incentivando-o a continuar enfrentando o 

adoecimento.  

e) O psicólogo deve buscar conhecer o João entrando o contato com os 

demais membros da família e equipe. Deve buscar o contato com o 

João, comunicando que sabe que não consegue falar, dando lhe 

notícias sobre o seu tratamento, buscando outros meios de 

comunicação e incentivando-o a continuar enfrentando o 

adoecimento. 

 

29. Cristina, 89 anos, viúva, 4 filhos. Encontra-se internada em unidade de 

cuidados paliativos devido a dor e desconforto respiratório importante. Em 

reunião de equipe multiprofissional foi discutido a possibilidade de alta para 

a paciente vir a falecer em sua casa. O psicólogo responsável pela paciente 

refere que Cristina prefere passar seus últimos dias de vida com sua família 

no hospital.  

Segundo Simonetti, assinale a alternativa correta: 

 

a) O psicólogo conversa com a equipe e juntos tentam orientar a família 

e a paciente que seria mais confortável levarem Cristina para a sua 

casa e poder assim despedir-se de tudo o que viveu. 

b) O psicólogo conversa com a família sobre a decisão de Cristina e 

juntos fazem uma escala de familiares que poderão estar com ela 

durante a internação, evitando os familiares com quem a paciente 

tenha conflitos. 

c) O psicólogo conversa com a Cristina e sua família junto com a 

equipe multiprofissional e traçam um plano de ações de cuidado 

buscando oferecer conforto, livra-la da dor, resolver conflitos 

passíveis de ser manejados e permitir que despeça de seus 

familiares e amigos. 

d) O psicólogo conversa com a Cristina e comunica a equipe 

multiprofissional um plano de ações de cuidado buscando oferecer 

conforto, livra-la da dor, permitir que despeça de seus familiares e 

amigos. 
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e) O psicólogo conversa com a Cristina e sua família junto com a 

equipe multiprofissional e traçam um plano de ações de cuidado 

buscando oferecer conforto, livra-la da dor, permitir que despeça de 

seus familiares e amigos, podendo assim, morrer feliz. 

 

30. Leia as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 

I – O Diagnóstico em psicologia da saúde leva em conta diversas 

dimensões do sujeito, desde seu diagnóstico médico, as dimensões 

biopsicossocial e cultural e as dimensões relacionais e transferenciais. 

II- O Diagnóstico em psicologia da saúde considera o adoecer como um 

processo biológico e psíquico que tem sua importância na compreensão de 

como o sujeito se relaciona com seu adoecimento. 

III – As estratégias e as técnicas não podem ser entendidas como 

ferramentas ou instrumentos aplicados de fora sobre um objeto. 

IV – As estratégias terapêuticas devem ser entendidas como 

recomendações técnicas e devem ser adequadas a cada situação. 

a) Alternativa II, III e IV são corretas 

b) Alternativa I, III e IV são corretas 

c) Alternativa I, II e IV são corretas 

d) Alternativa I e III são corretas 

e) Alternativa II e IV são corretas 

 

31. “Em um hospital geral, quando um paciente precisa de uma intervenção 

psicoterápica, elas podem ser brevíssimas, de um só encontro ou quantos 

que sejam precisos; ou podem ocorrer durante um longo tempo de 

internação. ” 

Nesse contexto, segundo Mello Filho as etapas da psicoterapia breve são: 

a) Levantamento de informações - Avaliação diagnóstica - 

Estabelecimento de foco - Avaliação da família 

b) Registro de informações - Avaliação diagnóstica - Foco na 

Transferência - Avaliação de Resultados. 

c) Levantamento de informações - Registro de informações - Foco na 

contratransferência - Avaliação de Resultados. 



PSICOLOGIA 
 

UNIFESP – FAP 2018 

22 

d) Registro de informações - Avaliação diagnóstica - Escolha de Táticas 

- Avaliação de Resultados. 

e) Registro de informações - Estabelecimento de foco - Entrevista 

motivacional - Avaliação de Resultados. 

 

32. Geralmente, os transtornos de personalidade manifestam a tendência de 

um indivíduo em manter um conjunto de comportamentos e reações 

afetivas que geram um certo grau de sofrimento para o mesmo, assim 

como, prejuízo ocupacional, social e relacional. Trata-se de tendências 

características, do modo de reagir, de sentir e de atuar ao longo dos anos 

nas diversas situações de vida.  

 

Dalgalarrondo, define traços mais claramente presentes de cada estilo de 

personalidade. Assinale a associação correta das colunas abaixo: 

 

a) A - 3, B - 1, C - 5, D - 4, E – 2 

b) A - 2, B - 1, C - 4, D - 5, E – 3 

c) A - 1, B - 2, C - 3, D - 4, E – 5 

d) A - 1, B - 3, C - 2, D - 5, E – 4 

e) A - 1, B - 2, C - 5, D - 4, E – 3 

 

33. Gabbard ao falar sobre a teoria do vínculo de Bowlby, esclarece que ele 

compreende o vínculo da criança com sua mãe como necessário para a 

sobrevivência. Quando o vínculo é rompido pela perda de um dos pais ou 
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quando o vínculo é instável com um dos pais, o que pode ocorrer com a 

criança segundo a teoria do vínculo de Bowlby? 

 

a) Dependendo da idade da criança o vínculo ausente ou instável não 

interfere na psique infantil. A criança na vida adulta, pode vir a se 

tornar independente e criativa com potencial a assumir riscos. 

b) A criança passa a registrar as figuras parentais como ameaçadoras e 

ter sentimento de insegurança que irão acompanha-la ao longo de 

toda sua vida adulta. Podendo vir a desenvolver sintomas ansiosos e 

sentimento de persecutoriedade. 

c) A criança passa a considerar que não pode depender de suas figuras 

parentais, o que a impulsiona a desenvolver defesas maníacas. E na 

vida adulta, pode vir a sentir-se independente e segura para cuidar 

de si mesmo.   

d) A criança passa a se considerar não merecedora de amor e vê sua 

cuidadora como pessoa da qual não pode depender e que abandona. 

E na vida adulta, pode vir a deprimir sempre que vivenciarem uma 

perda, por essa reativar os sentimentos de ser um fracasso e de 

abandono. 

e) A criança passa a considerar sua cuidadora como pessoa da qual 

não pode depender e que abandona. E na vida adulta, pode 

desenvolver defesas maníacas com a finalidade de salvar e restaurar 

os objetos amados perdidos e negar os objetos internos maus. 

 

34. Gabbard relaciona as seguintes vivências como transferenciais narcisistas 

na relação terapêutica: 

 

a) Idealização do terapeuta, suposição de igualdade entre terapeuta 

e paciente, controle onipotente do terapeuta e incapacidade de 

aceitar ajuda do terapeuta. 

b) Necessidade de admiração e afirmação por parte do terapeuta, 

culpa por impulsos sádicos direcionados ao terapeuta, 

pensamento mágico de poder do terapeuta sobre ele. 
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c) Necessidade de atenção e cuidado por parte do terapeuta, 

negação da autonomia do terapeuta, racionalização e sublimação 

das interpretações do terapeuta. 

d) Tendência a sentir-se humilhado e perseguido pelo terapeuta, 

negação da dependência do terapeuta, racionalização dos 

sentimentos despertados pela relação terapêutica. 

e) Necessidade de ser ajudado pelo terapeuta, sentimentos de 

inveja que levam ao desprezo e desqualificação do terapeuta, 

dependência do terapeuta. 

 

35. As intervenções feitas por um terapeuta podem ser divididas em oito 

categorias, sendo elas: 

 

a)  (1)Interpretação, (2)pontuação, (3)confrontação, (4)clarificação, 

(5)elaboração, (6)escuta empática, (7)intervenções 

psicoeducacionais e (8)acolhimento 

b) (1)Interpretação, (2)observação, (3)confrontação, (4)clarificação, 

(5)encorajamento para elaboração, (6)validação empática, 

(7)intervenções psicoeducacionais e (8)aconselhamento e elogios 

c)  (1)Interpretação, (2)observação, (3)confrontação, (4)clarificação, 

(5)encorajamento para elaboração, (6)validação empática, 

(7)intervenções motivacionais e (8)acolhimento 

d) (1)Interpretação, (2)confrontação, (3)clarificação, (4) encorajamento 

para elaboração, (5)escuta ativa, (6)validação empática, 

(7)intervenções motivacionais e (8)aconselhamento e elogios 

e) (1)Interpretação, (2)pontuação, (3)observação, (4)clarificação, 

(5)elaboração, (6)escuta seletiva, (7)intervenções psicoeducacionais 

e (8)aconselhamento e elogios 

 

36. Assinale a alternativa correta: 

I - Projeção, formação reativa, dissociação, idealização e negação são 

considerados mecanismos de defesa do ego. 
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II – Identidade, crises de identidade e confusão de identidade são os conceitos 

mais conhecidos de Erikson. 

III – Skinner propôs que podemos alterar o comportamento, modificando as 

contingências que o mantem e levando em conta a história de reforço do 

indivíduo.   

a) Todas as alternativas estão incorretas 

b) I e III estão corretas 

c) Apenas I está correta 

d) Todas as alternativas estão corretas 

e) I e II estão corretas 

 

 

37. Rafael tem 20 anos, trabalha de atendente de telemarketing e todos finais 

de semana frequenta festas com seus amigos. Nestes dias toma mais de 5 

latas de cerveja, toma Wisky, Vodka. No final da noite costuma se envolver 

em brigas tendo sido detido pela polícia em uma destas ocasiões. Durante a 

semana trabalha normalmente e não faz uso de álcool e de nenhuma droga. 

Pensando no Caso do Rafael, como você classificaria seu padrão de 

consumo: 

 

a) dependência do álcool 

b) uso casual do álcool 

c) uso recreativo do álcool 

d) uso abusivo do álcool 

e) Todas as alternativas estão corretas 

 

38. O que é a Síndrome de Abstinência? 

 

a) O desejo incessante de consumir cada vez mais determinada 

substância. 

b) A necessidade de doses crescentes de uma determinada substância 

para alcançar efeitos originalmente obtidos com doses mais baixas. 
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c) Quando o consumo de uma substância se torna prioridade na vida da 

pessoa. 

d) O surgimento de sinais e sintomas de intensidade variável quando o 

consumo de substância cessou ou foi reduzido. 

e) A fissura pelo uso da substância devido ao uso reduzido da mesma. 

 

39. Segundo Simonetti, considere a frase a seguir e complete as lacunas da 

frase com a alternativa que contém as palavras apropriadas: 

A ___________ é um pedido para que o psicólogo hospitalar atenda alguém, e 

esse pedido poder ser feito pelo __________, pelo médico, pela equipe de 

saúde e pela __________. A ___________ é um estado psicológico 

caracterizado por um incômodo da própria pessoa, em relação à maneira que 

está vivenciando seu adoecimento, implicando a existência de certo nível de 

______________________. 

a) demanda - familiar - paciente - solicitação - energia psíquica 

b) solicitação - paciente - família - interconsulta - energia psíquica 

c) solicitação - paciente - família - demanda - trabalho psíquico 

d) demanda - paciente - família - solicitação - trabalho psíquico 

e) solicitação - familiar - psicólogo - demanda - trabalho psíquico 

 

40. Considerando o que Simonetti fala sobre o setting terapêutico no hospital 

assinale a alternativa correta: 

 

a) O hospital precisa se adaptar para a atividade psicoterapêutica. 

b) O psicoterapeuta deve buscar um local reservado para realizar o 

atendimento e preservar o sigilo. 

c) O psicólogo deve manter uma postura receptiva e aguardar ser 

procurado pelo paciente. 

d) O psicólogo no hospital deve manter uma postura flexível e criativa 

buscando contornar as dificuldades, como a falta de privacidade, 

tempo curto e interrupções. 

e) O local inadequado, os barulhos e as interrupções são impeditivos do 

trabalho do psicólogo no hospital. 
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41. Segundo Simonetti (2015), “o adoecimento se dá quando o sujeito humano, 

carregado de subjetividade, esbarra em um ‘real’, de natureza patológica, 

denominado ‘doença’, presente em seu próprio corpo, produzindo uma 

infinidade de aspectos psicológicos que podem se evidenciar no paciente, 

na família, ou na equipe de profissionais”. Neste sentido, qual tipo de 

doença pode beneficiar-se do trabalho da psicologia hospitalar? 

 

a) Doenças psicossomáticas 

b) Doenças terminais 

c) Doenças psiquiátricas 

d) Doenças crônicas 

e) Todas 

 

42. Em relação ao diagnóstico em psicologia hospitalar, assinale a alternativa 

INCORRETA:  

 

a) É uma descrição abrangente dos processos que influenciam e são 

influenciados pela doença. 

b) É uma hipótese de trabalho, não uma verdade absoluta. 

c) Deve ser criterioso quanto a sintomatologia e utilizar classificações 

comuns a outros profissionais como CID 10 e DSM V para facilitar a 

comunicação entre a equipe. 

d) É a organização de queixas, relatos, sintomas, defesas, história de 

vida, dores físicas e psíquicas de forma a orientar a conduta do 

psicólogo. 

e) Não é necessário descobrir a verdade absoluta sobre uma doença 

para que possamos ajudar um paciente a enfrentá-la. 

 

43. Características das Unidades de Terapia Intensiva, como movimento 24h 

por dia, rotina repetida, perturbação do sono, entre outros, podem contribuir 

para o desenvolvimento da “Síndrome da UTI”, descrita por Sebastiani 
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(2001), e mencionada por Simonetti no Manual de Psicologia Hospitalar. 

Dentre as características da síndrome, podem ocorrer: 

 

a) Perda da orientação temporal 

b) Perda da orientação espacial 

c) Quadros delirantes 

d) Apenas B e C 

e) Todas as anteriores 

 

44. De acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo, quais 

afirmativas estão corretas sobre os deveres dos psicólogos: 

I) Assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as 

quais esteja capacitado pessoal, teórica e tecnicamente. 

II) Fornecer, a quem solicitar, na prestação de serviços psicológicos, 

informações concernentes ao trabalho a ser realizado e ao seu 

objetivo profissional.  

III) Ter, para com o trabalho dos psicólogos e de outros profissionais, 

respeito, consideração e solidariedade, e, quando solicitado, 

colaborar com estes, salvo impedimento por motivo relevante. 

Jamais sugerir serviços de outros psicólogos. Quando assume um caso, 

o profissional deve conduzi-lo até seu encerramento. 

 

a) Todas as anteriores 

b) I e III 

c) Nenhuma alternativa 

d) II e IV 

e) I, II e III 

 

45. Entre as opções, quais práticas são vedadas ao psicólogo de acordo com o 

Código de Ética Profissional do Psicólogo: 

I) Ser conivente com erros, faltas éticas, violação de direitos, crimes ou 

contravenções penais praticadas por psicólogos na prestação de 

serviços profissionais. 
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II) Emitir documentos com fundamentação e qualidade técnico-científica. 

III) Desviar para serviço particular ou de outra instituição, visando benefício 

do cliente, pessoas ou organizações atendidas por instituição com a qual 

mantenha qualquer tipo de vínculo profissional. 

IV) Pleitear ou receber comissões, empréstimos, doações ou vantagens 

outras de qualquer espécie, além dos honorários contratados, assim 

como intermediar transações financeiras. 

a) I e III 

b) I e II 

c) II e III 

d) I e IV 

e) Todas as anteriores 

 

46. O delirium é um “quadro sindrômico causado por alteração do nível de 

consciência, em pacientes com distúrbios cerebrais agudos” (Dalgalarrondo, 

2000). São características do delirium as seguintes alternativas, EXCETO: 

 

a) Agitação ou lentificação psicomotora 

b) Fala incongruente, conteúdo absurdos e sem articulação lógica 

c) Alteração do juízo da realidade 

d) Desorientação temporo-espacial 

e) Ilusões e/ou alucinações visuais 

 

47. Alteração da linguagem comumente associada a acidentes vasculares 

cerebrais, tumores cerebrais e malformações arterio-venosas, em que 

ocorre perda da linguagem, falada e escrita, por incapacidade de 

compreender e utilizar os símbolos verbais é chamada de: 

 

a) Parafasia 

b) Afasia 

c) Dislalia 

d) Disartria 

e) Disfonia 
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48. Associe os conceitos sobre uso de substâncias psicoativas às definições 

listadas abaixo: 

(1) Intoxicação 

(2) Abuso 

(3) Uso nocivo 

(4) Fissura 

(5) Dependência 

(6) Síndrome de abstinência 

(  )Desejo intenso de usar uma substância. 

( )Síndrome reversível (alterações comportamentais ou mentais, prejuízo do 

nível de consciência, agressividade, humor instável) causada por substância 

psicoativa recém ingerida. 

(  )Uso lesivo ou mal-adaptativo, recorrente ou contínuo, de uma substância 

psicoativa. 

( )Estado de adaptação do corpo manifestado por distúrbios físicos quando o 

uso da substância é interrompido. 

(  )Padrão de uso de substância psicoativa que causa danos à saúde física ou 

mental. 

(  )Padrão mal adaptativo de uso de substâncias em que há repercussões 

psicológicas, físicas e sociais. 

 

a) 3-6-2-1-4-5 

b) 4-1-2-6-3-5 

c) 1-3-5-2-4-6 

d) 6-2-5-4-3-1 

e) 4-2-1-3-5-6 

 

49. Sobre a técnica no atendimento hospitalar, segundo Simonetti, assinale a 

alternativa CORRETA:  
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a) O psicólogo faz perguntas sobre o que no momento parece o 

tema mais acessível (doença, internação, política, futebol...) A fim 

de colocar a fala em andamento. 

b) O psicólogo deve direcionar a fala do paciente para o tema do 

adoecimento, valorizando exclusivamente conteúdos relacionados 

à doença. 

c) Os momentos de silêncio devem sempre ser preenchidos por uma 

fala do psicólogo. 

d) É responsabilidade do psicólogo mudar a reação de 

enfrentamento do paciente. 

e) Se o paciente ou a família estão esperançosos em uma situação 

de prognóstico ruim, é função do psicólogo fornecer dados de 

realidade para que ele não se frustre posteriormente. 

 

50. Após fechar um diagnóstico de uma doença maligna ou incurável, é 

necessário passar a informação para o paciente e a família. Sobre a 

comunicação de más notícias, assinale a alternativa INCORRETA:  

 

a) Um modo simplificado de dar a notícia ao paciente pode favorecer 

um enfrentamento mais adaptativo. 

b) A equipe deve estar preparada para lidar com quem não quer saber 

sobre seu diagnóstico. 

c) O psicólogo não deve participar desse momento, sendo responsável 

apenas pelo atendimento posterior. 

d) Estudos demonstram que, em geral, saber a verdade sobre seu 

quadro clínico não causa perturbação psicológica adicional ao 

paciente. 

e) Não é papel da equipe discutir se o paciente será informado sobre 

sua doença, mas como será informado. 

 

51. O CAPS é um serviço estratégico na concretização da atual política de 

Saúde Mental do Brasil. Em relação a este equipamento é correto afirmar: 
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a) Cabe ao psicólogo somente atendimentos de acolhimento, discussão 

de casos em equipe, atendimento às crises, psicoterapias, e 

participação nas reuniões de equipe. 

b) Devido à escassez de recursos humanos nos equipamentos há a 

necessidade de improvisação e por isso alguns profissionais da área 

da saúde ou administrativa desenvolvem atividades artísticas e 

lúdicas nos CAPS. 

c) Mesmo com a mudança ocasionada pela reforma psiquiátrica, o 

objetivo maior do atendimento psicológico nos CAPS continua sendo 

o tratamento do transtorno mental apresentado pela pessoa. O 

grande diferencial é que desta forma eles não precisam estar 

institucionalizados. 

d) O acolhimento pode ser realizado por qualquer profissional da equipe 

desde que tenha nível superior completo. 

e) O público alvo de atendimento nos CAPS abrange todas as pessoas 

que apresentam algum sofrimento psíquico. 

 

52. Em relação aos Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), é correto 

afirmar: 

 

a) São atendimentos realizados por diferentes categorias profissionais 

àqueles que têm mobilidade reduzida. Podem ser realizados a 

diferentes populações: seja pessoas com grave comprometimento 

orgânico ou mental. 

b) São casas constituídas para responder às necessidades de moradia 

de pessoas com sofrimento psíquico graves, egressas de hospitais 

psiquiátricos ou de custódia e tratamento psiquiátrico, que perderam 

os vínculos familiares e sociais. 

c) São atendimentos realizados por equipe multiprofissional no 

ambiente em que reside a pessoa. É realizada uma avaliação por 

cada profissional, e então elaborada um plano terapêutico em 

conjunto de acordo com as necessidades individuais. 
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d) São parte do projeto terapêutico singular (PTS) estabelecidos nos 

CAPS, mas devido aos objetivos propostos, sua execução se dá no 

ambiente residencial, seja pela relevância do ambiente físico, seja 

pela implicação da família. 

e) São casas constituídas para responder a necessidade de 

desenvolvimento de habilidades. Neste modelo, pessoas com grave 

comprometimento psíquico frequentam o ambiente de acordo com o 

período estipulado no projeto terapêutico singular (PTS) com o 

objetivo de desenvolver maior autonomia no ambiente doméstico. 

 

53. Em Dezembro de 2011, o governo brasileiro estabelece entre suas 

prioridades na saúde, a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Ela é 

composta por diferentes equipes para atender as demandas de pessoas em 

sofrimento mental. Assinale a alternativa abaixo que NÃO compõe a RAPS: 

 

a) Programa de volta para casa 

b) CAPS 

c) Centro de Convivência 

d) CRAS 

e) Urgência e emergência 

 

54. Atualmente a Rede de Saúde Mental é composta por um conjunto de 

equipamentos e serviços. Um deles é o Consultório na Rua, que pode ser 

definido por: 

 

a) Equipe multiprofissional que atua de forma itinerante na tentativa de 

sensibilização da população habitante de diferentes territórios do 

município em relação a questões relativas aos transtornos mentais. 

b) Equipe multiprofissional que atua de forma itinerante e programada 

em diferentes bairros do município ofertando ações e cuidados de 

saúde para a população. 

c) Equipe multiprofissional itinerante que se desloca de forma 

programada a diferentes bairros/ regiões rurais dos municípios para 
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atender a população que devido sua localização tem dificuldade de 

acesso aos serviços de saúde. 

d) Equipe multiprofissional que atua de forma itinerante ofertando ações 

e cuidados de saúde para a população em situação de rua, 

considerando suas diferentes necessidades. 

e) Equipe multiprofissional itinerante que se instala em diferentes 

regiões do município ofertando ações e cuidados em saúde para o 

objetivo de verificar as demandas emergentes das diferentes regiões. 

 

55. Para se fazer um diagnóstico clínico é necessário uma análise sobre como 

se articulam as estruturas psíquicas. Os distúrbios psicopatológicos e as 

doenças mentais podem ser classificados em 5 grandes grupos; assinale 

aquela cuja descrição está INCORRETA: 

 

a) Neuroses: de angústia, de histeria, obsessiva compulsiva, fóbica, 

depressiva. 

b) Psicoses: compreendem as condições psicóticas, estados psicóticos 

e psicoses propriamente ditas. 

c) Transtornos de conduta: psicopatia e perversões. 

d) Doenças psicossomáticas: conversões, hipocondria e somatizações. 

e) Patologias do vazio: autismo psicogênico, observável somente em 

crianças. 

 

56. Quer seja de natureza operativa ou terapêutica, há alguns requisitos que 

caracterizam um grupo. Assinale a alternativa que NÃO o define: 

 

a) Deve haver a instituição de um enquadre (setting) e o cumprimento 

de combinações nele feitas. 

b) Todos os integrantes estão reunidos em torno de uma tarefa e 

objetivo comum. 

c) O tamanho do grupo não pode exceder o limite que ponha em risco a 

indispensável preservação da comunicação, tanto a visual como a 

auditiva, a verbal e a conceitual. 
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d) Em todo grupo deve existir a força tendente à coesão. Caso surja 

outra força contrária a esta (coesão), o grupo não conseguirá atingir 

seu objetivo. 

e) É inerente a conceituação de grupo a existência entre os seus 

membros de uma interação afetiva, a qual costuma ser de natureza 

múltipla e variada. 

 

57. De acordo com a técnica empregada pelo coordenador e com o tipo de 

vínculo que ele estabeleceu com os indivíduos integrantes podemos fazer 

diferentes 5 classificações. Faça as correlações em relação as modalidades 

grupais:  

 

a) 1-III, 2-V, 3-I, 4-IV, 5-II 

b) 1-I, 2-IV, 3-III, 4-II, 5-V 

c) 1-I, 2-IV,  3-V, 4-II, 5-III 

d) 1-II, 2-V, 3-I, 4-IV, 5-III 

e) 1-V, 2-II, 3-IV, 4-I, 5-III 

 

58. Considerando um grupo terapêutico de base analítica heterogêneo, há 

algumas situações em que há a contraindicação de participação. Em 

relação a contraindicação, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) egressos de hospital, borderline, deprimidos graves, somatizadores 

contumazes, etc. 

b) pessoas que no momento da entrevista referem preferir tratamento 

grupal, demonstrando resistência a mudanças psíquicas. 

c) excessivamente deprimidos, paranóides ou narcisistas. 
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d) apresentam um déficit intelectual ou uma elevada dificuldade de 

abstração. 

e) estão no cume de uma situação crítica aguda e por isso representam 

 risco de uma impossibilidade em partilhar os interesses em comum 

com os demais. 

 

59. Baseando-se no critério das finalidades a que se propõe o grupo, podemos 

afirmar que: 

 

a) São 3 os grandes ramos genéricos: operativos, autoajuda, 

terapêuticos. 

b) É importante que o terapeuta tenha claro o objetivo do grupo pois os 

benefícios proporcionados se restringem ao objetivo proposto. 

c) Os grupos comunitários se restringem aos cuidados primários e 

secundários à saúde. 

d) Nos grupos de reflexão, implica um trabalho com as seguintes 

funções do ego: pensamento, sentimento, percepção e comunicação. 

e) De acordo com a teoria dos vínculos, todo vínculo bicorporal é 

tripessoal. 

 

60. De acordo com o Manual de Elaboração de Documentos decorrentes de 

avaliação psicológica, podemos afirmar que: 

 

a) Na declaração pode constar sintomas e estado psicológico, para 

justificar faltas ou impedimentos da pessoa atendida. 

b) O relatório psicológico é composto pelos seguintes itens: 

identificação, descrição da demanda, análise, conclusão. 

c) No atestado psicológico pode se solicitar afastamento e/ ou 

dispensa do solicitante, desde que de forma subsidiada. 

d) O parecer é composto pelos seguintes itens: identificação, 

exposição dos motivos, análise, resultado, conclusão. 

e) Os documentos que fundamentam uma avaliação psicológica 

deverão ser guardados por um prazo mínimo de 3 anos, podendo 
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este prazo ser ampliado nos casos previstos em lei, por 

determinação judicial ou em casos específicos em que seja 

necessária a manutenção da guarda por mais tempo. 
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