
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO 

 

RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE E ÁREAS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE - 2018 

 

Resposta aos recursos – Psicologia 

1 

Inscrição: 70000561        

Programa de Residência Multiprofissional Em Transplante e Captação de Órgãos - Psicologia 

Código 1323 

Nº da Questão: 60 

Detalhamento do recurso: 

Essa questão tinha conteúdo que não constava nas referências bibliográficas dos conhecimentos específicos da 

área de Psicologia. 

Resposta: Deferido 

 

2 

Inscrição: 70001365        

Programa de residência multiprofissional em oncologia pediátrica – psicologia 

Código 1398 

Nº da Questão: 38 

Detalhamento do recurso: 

O GABARITO CORRETO É A LETRA D, VISTO O SIGNIFICADO DE SINDROME DE ABSTINENCIA: 

Sintomas mentais e físicos que ocorrem após a interrupção ou diminuição no consumo de uma substância que 

causa dependência. 

Segue as referências: 

http://www.sistemas.paulinia.sp.gov.br/crdq/sindrome_abstinencia.aspx 

https://www.infoescola.com/drogas/sindrome-de-abstinencia/ 

http://www.scielo.br/pdf/rbp/v22n2/a06v22n2.pdf 

Resposta: Deferido corrigir gabarito 

 

3 

Inscrição: 70000009 

Programa de Residência Multiprofissional Em Urgência e Emergência - Psicologia 

Código 1410 

Nº da Questão: 38 

Detalhamento do recurso: 

Segundo Dalgalarrondo em Psicologia e semiologia dos transtornos mentais na página 345 , síndrome de 

abstinência é o conjunto de sinais e sintomas que ocorrem horas ou dias após o indivíduo cessar ou reduzir a 



ingestão da substância ... que corresponde a letra D da das alternativas e não a letra A que segundo o autor 

corresponde a fissura .  

Resposta: Deferido 

 

4 

Inscrição: 70001206  

Programa de residência multiprofissional em oncologia pediátrica - Psicologia 

Código 1398 

Nº da Questão: 45 

Detalhamento do recurso: 

Gostaria de pedir a revisão da questão 45 da prova de psicologia, uma vez que me lembro que das 4 afirmativas, 

3 delas são práticas vetadas aos psicólogos. E não havia alternativa para isso. (Pode ser um equívoco meu, as 

vezes não me atentei a algo, mas peço por gentileza, que revisem se possível) Agradeço, desde já.  

Resposta: INDEFERIDA 

 

5 

Inscrição: 70001313 

Residência Multiprofissional Em Transplante e Captação de Órgãos – Psicologia 

Código 1323 

Nº da Questão: 38 

Detalhamento do recurso: 

A questão 38 (O que é a Síndrome de Abstinência?) consta no gabarito final publicado pela COREMU que a 

alternativa correta é a alternativa A (O desejo incessante de consumir cada vez mais determinada substância). 

No entanto, tal explicação diz respeito a tolerância, a qual "refere-se à diminuição do efeito de uma substância 

após repetidas administrações. O organismo passa a necessitar de quantidade cada vez maiores da substância 

para que se obtenha o mesmo nível inicial de seu efeito".  

Sendo que a Síndrome de Abstinência "é o conjunto de sinais e sintomas que ocorrem horas ou dias após o 

indivíduo cessar ou reduzir a ingestão da substância que vinha sendo consumida geralmente de forma pesada e 

contínua ( APA, 2002)". Por está razão, a alternativa correta seria a D (O surgimento de sinais e sintomas de 

intensidade variável quando o consumo de substância  cessou ou foi reduzido). 

Em ressalvas, a explicação do assunto encontra-se respaldado no livro Psicopatologia e semiologia dos 

transtornos mentais, do autor Paulo Dalgalarrondo (2008, p. 345). 

Resposta: Deferido 

 

6 

Inscrição: 70001941 

Programa de Residência Multiprofissional em Transplante e Captação de Órgãos  

Código 1323 

Nº da Questão: 38 

Detalhamento do recurso: 

Segundo a referência bibliográfica dada, Paulo Dalgalarrondo diz em seu livro " Psicopatologia e Semiologia 

dos Transtornos Mentais" que a Síndrome de Abstinência  "é o conjunto de sinais e sintomas que ocorre horas 

ou dias após  o indivíduo  que já desenvolveu algum grau de tolerância e uma dependência física  (ou, menos 

frequente, apenas uma dependência psicologica) quando a ingestão  da droga é  interrompida ou reduzida." 



Dessa forma, na questão 38 seria  plausível  que a resposta mais adequada seria a alternativa D e não a 

alternativa A, como sugere o gabarito. Peço, por gentileza, que revisem essa questão. 

Resposta: Deferido – corrigir gabarito 

 

7 

Inscrição: 70000262 

PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ONCOLOGIA PEDIÁTRICA – 

PSICOLOGIA 

Código 1398 

Nº da Questão: 38  

Detalhamento do recurso: 

Penso que a correta seria a alternativa D, pelo fato de uma síndrome ser composta por sinais e sintomas, além 

da abstinência ser uma reação pela diminuição ou retirada de certo estímulo. 

Resposta: Deferido- corrigir gabarito 

8 

Inscrição: 70001415 

Programa de Residência Multiprofissional Em Oncologia Pediátrica – Psicologia 

Código 1398 

Nº da Questão: 34 

Detalhamento do recurso: 

De acordo com o gabarito, a resposta correta para a questão seria a alternativa A: Idealização do terapeuta, 

suposição de igualdade entre terapeuta e paciente, controle onipotente do terapeuta e incapacidade de 

aceitar ajuda do terapeuta. 

No entanto, Gabbard menciona apenas o primeiro item (idealização do terapeuta) como uma das vivências 

transferenciais narcisistas na relação terapêutica. Não citando a "suposição de igualdade entre terapeuta 

e paciente, controle onipotente do terapeuta e incapacidade de 

aceitar ajuda do terapeuta". 

Penso que, de acordo com o contexto da psicologia do self, seria mais adequada a letra 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.   

Segue o trecho que ilustra o ponto: 

“Na transferência especular, o paciente ESPERA DO ANALISTA UMA RESPOSTA CONFIRMATÓRIA E 

VALIDANTE, que  Kohut associava ao ‘brilho do olhar materno’ em resposta às demonstrações de 

exibicionismo da criança apropriadas a cada fase [...], visto que proporcionavam à criança um senso de auto 

valia [...]. O paciente  adulto que ‘representa’ para seu terapeuta em uma TENTATIVA DESESPERADA DE 

OBTER APROVAÇÃO E ADMIRAÇÃO, pode estar desenvolvendo uma transferência especular. A 

transferência idealizadora, conforme indica o termo, refere-se a uma situação na qual o paciente percebe o 

terapeuta como um genitor TODO PODEROSO, cuja presença traz paz e cura. O desejo de banhar-se nesta 

glória refletida do terapeuta idealizado constitui uma manifestação desta transferência.” (p. 52 e 53). 

Resposta: Indeferido 

Segundo Gabbard, a idealização do terapeuta, suposição de igualdade entre terapeuta e paciente, controle 

onipotente do terapeuta e incapacidade de aceitar ajuda do terapeuta são vivências consideradas como 

transferenciais narcisistas na relação terapêutica. 

GABBARD, G. O. Psiquiatria Psicodinâmica. Porto Alegre: Artmed, pag 372, 2006. 



Toda e qualquer legislação pertinente ao Serviço Social é passível de ser abordada em processos seletivos e/ou 

concursos públicos. 

 

9 

Inscrição: 70001715 

Programa de Residência Multiprofissional Em Transplante e Captação de Órgãos/ Psicologia 

Código 1323 

Nº da Questão: 26 

Detalhamento do recurso: 

A alternativa "C" também deveria ser considerada como correta, visto que o processo de negação pode ser 

entendido como uma defesa contra a angústia e evitação do luto. A questão não deixa clara a diferenciação 

entre "negação ansiosa" e "negação como defesa da angústia". 

Resposta: INDEFERIDA 

A alternativa C está errada pois a negação é uma defesa de angústia mas não é esperado que ela aconteça, assim 

como, a negação não evita o processo de luto.  

A alternativa correta é a B baseada na referencia SIMONETTI, Alfredo. Manual da Psicologia Hospitalar - o 

Mapa da Doença - 6a ed. São Paulo: Casa do Psicologo, 2015. 

 

10 

Inscrição: 70001715 

Programa de Residência Multiprofissional Em Transplante e Captação de Órgãos/ Psicologia 

Código 1323 

Nº da Questão: 38 

Detalhamento do recurso: 

A Síndrome de Abstinência de substâncias psicoativas é caracterizada por um conjunto de sinais e sintomas que 

ocorrem após a interrupção (ou, em alguns casos, diminuição) do uso de determinada substância. Esta assertiva 

está assinalada na alternativa "C", o que diverge da resposta indicada no gabarito, que seria a alternativa "A". 

Esta, por sua vez, traz o conceito de compulsão do uso de determinada droga, ou seja, o desejo incessante de 

consumir cada vez mais a substância (inclusive com o desenvolvimento de tolerância, nos casos de dependência 

química). Neste sentido, a alternativa correta deveria ser a letra "C". 

Resposta: DEFERIDA - ERRATA GABARITO 

 

11 

Inscrição: 70001715 

Programa de Residência Multiprofissional Em Transplante e Captação de Órgãos/ Psicologia 

Código 1323 

Nº da Questão: 42 

Detalhamento do recurso: 

A alternativa "C" apresentada na questão apresenta a seguinte assertiva, a respeito do diagnóstico em psicologia 

hospitalar:"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". Apesar de não ser próprio do campo da psicologia, e sim da psiquiatria, os 

manuais como CID 10 e DSM V são comumente utilizados como recursos para estabelecimento de diagnóstico 



também pelos profissionais da psicologia. A partir do momento em que se inserem em uma equipe 

multiprofissional, os psicólogos valem-se também das terminologias médicas, que facilitam a comunicação 

entre os membros da equipe. Assim dito, a alternativa "C" não deve ser considerada incorreta. 

Resposta: INDEFERIDA 

Segundo Simonetti (SIMONETTI, Alfredo. Manual da Psicologia Hospitalar – o mapa da doença – 6ª ed. São 

Paulo. Casa do Psicólogo, 2015. (p.34)): "Não é preciso descobrir qual 'a verdade' de uma doença para que 

possamos ajudar um paciente a enfrentá-la. Basta descobrir a verdade do paciente sobre essa doença, isso sim é 

essencial. O psicólogo trabalha com o sentido das coisas, não com a verdade das coisas." Assim, a 

sintomatologia criteriosa e o diagnóstico rígido restrito aos manuais vigentes não é a prioridade na avaliação 

hospitalar. 

 

12 

Inscrição: 70001715 

Programa de Residência Multiprofissional Em Transplante e Captação de Órgãos/ Psicologia 

Código 1323 

Nº da Questão: 43 

Detalhamento do recurso: 

A questão diz respeito à "Síndrome da UTI". Segundo o próprio autor indicado no enunciado da questão, 

Alfredo Simonetti, em seu livro "Manual de Psicologia Hospitalar", na página 154, em citação a outro autor, 

Sebastiani (2001), tal quadro clínico é caracterizado pela "perda inicial de tempo cronológico que, aos poucos, 

vai se agravando com a perda da consciência de tempo e de espaço físico de tal forma que comportamentos 

estranhos começam a aparecer". A partir desta citação, depreendemos que a Síndrome da UTI é marcada tanto 

por perda da orientação temporal, quanto perda da orientação espacial, o que contemplaria duas alternativas da 

questão, "A" e "B", o que inviabiliza uma resposta única e indicaria anulação da questão. 

 Resposta: ERRATA GABARITO 

 

13 

Inscrição: 70000720 

Programa de residência multiprofissional em oncologia pediátrica – Psicologia 

Código 1398 

Nº da Questão: 30 

Detalhamento do recurso: 

Na questão 30, a alternativa 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) está correta, pois a questão não diz que os componentes biológicos e psíquicos são os únicos 

existentes no processo do adoecimento, apenas coloca esses dois como existentes. 

Resposta: DEFERIDO - ERRATA GABARITO 

 

14 

Inscrição: 70000720 

Programa de residência multiprofissional em oncologia pediátrica – Psicologia 

Código 1398 

Nº da Questão: 30 

Detalhamento do recurso: 



Na questão 30, a alternativa 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) está correta, pois a questão não diz que os componentes biológicos e psíquicos são os únicos 

existentes no processo do adoecimento, apenas coloca esses dois como existentes.  

Resposta: DEFERIDO - ERRATA GABARITO 

 

15 

Inscrição: 70000396 

Programa de Residência Multiprofissional Em Transplante e Captação de Órgãos - Psicologia    

Código 1323 

Nº da Questão: 22 

Detalhamento do recurso: 

Rosa (2012) relata que devido à imprevisibilidade que ocorre no pronto socorro nunca se sabe ao certo quantos 

pacientes procurarão este local e que tipos de atendimento estes irão precisar. Quando nos referimos à prática 

do psicólogo acerca dos atendimentos realizados aos pacientes internados neste local, o que se pretende é 

resguardar o paciente na medida do possível, pois em muitos casos os atendimentos são breves, focais no 

intuito de minimizar o sofrimento dos pacientes e seus familiares. 

Ao lidar com o paciente, o psicólogo o atenderá em linha de apoio, procurando primeiramente tomar 

conhecimento dos fatores psíquicos e somáticos que se articulam na base da enfermidade que se manifesta e 

como percebe e recebe os procedimentos a que está sendo submetido na unidade. É necessário avaliar os 

recursos psíquicos que dispõe para lidar com essa situação bem como, facilitar sua adaptação a ela. A 

intervenção deve acontecer num atendimento “único”, pois a permanência na unidade tende a ser muito rápida. 

Diante dos argumentos mencionados acima, pode-se verificar as atribuições de um psicólogo no contexto de um 

pronto-socorro, diferentemente apresentada pela opção A, tida como correta, na qual as atribuições são 

pertinentes a um profissional inserido em um CAPS ou em uma unidade básica de saúde. 

Resposta: Indeferido 

Alternativa correta é A baseado na referencia: JORGE, M. A. S, CARVALHO, M. C. A., DA SILVA, P. R. F. 

(orgs.). Políticas de cuidado em saúde mental: contribuições para a prática profissional. Rio de Janeiro: Editora 

Fiocruz, 2014. 

 

16 

Inscrição: 70001906 

Programa de Residência Multiprofissional Em Aleitamento Materno e Banco de Leite Humano – Psicologia 

Código 1964 

Nº da Questão: 38 

Detalhamento do recurso: 

A alternativa correta é a letra D. A alternativa A, que consta como correta no gabarito, se refere ao fenômeno da 

Tolerância (p. 345, em Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais, Paulo Dalgalarrondo).  

Resposta: ERRATA GABARITO 

 

17 

Inscrição: 70001415 

Residência Multiprofissional Em Oncologia Pediátrica – Psicologia 

Código 1398 



Nº da Questão: 35 

Detalhamento do recurso:  

Segundo Gabbard (00, pp. 79 e 80), as SETE (e não oito) intervenções feitas por um terapeuta são: 

"1- Interpretação 

2- Confrontação 

3- Clarificação 

4- Encorajamento para elaborar 

5- Validação Empática  

6- Conselho e elogio 

7- Afirmação" 

Sendo assim, a alternativa B não corresponde com o material apresentado pelo autor, pois não menciona os 

itens "observação" e "intervenções psico educacionais" 

Resposta: Indeferido 

Segundo Gabbard, as intervenções feitas por um terapeuta podem ser divididas em oito categorias: 

Interpretação, observação, confrontação, clarificação, encorajamento para elaboração, validação empática, 

intervenções psicoeducacionais e aconselhamento e elogios. 

GABBARD, G. O. Psiquiatria Psicodinâmica. Porto Alegre: Artmed, pag 84, 2006. 

 

18 

Inscrição: 70001415 

Programa Residência Multiprofissional Em Oncologia Pediátrica – Psicologia 

Código 1398 

Nº da Questão: 38 

Detalhamento do recurso: 

Segundo Dalgalarrondo (00, p. 345): "A síndrome de abstinência é o conjunto de sinais e sintomas que ocorrem 

horas ou dias após o indivíduo cessar ou reduzir a ingestão da substância que vinha sendo consumida 

geralmente de forma pesada e contínua". 

Sendo assim, a alternativa correta é a letra D. 

Resposta: ERRATA GABARITO 

 

19 

Inscrição: 70001415 

Programa de Residência Multiprofissional Em Oncologia Pediátrica – Psicologia 

Código 1398 

Nº da Questão: 43 

Detalhamento do recurso: 

Segundo Sebastiani (01, apud Simonetti, 04, p. 154): "A cadência de atividades constantes na UTI, nas 24 horas 

do dia, a rotina repetida inúmeras vezes, o acordar e dormir intermitente do enfermo, a ausência do contato com 

o mundo externo, a falta de uma conversa, de orientação acaba trazendo para a pessoa, com mais de três dias de 

UTI, uma PERDA INICIAL DE TEMPO CRONOLÓGICO, QUE, AOS POUCOS, VAI SE AGRAVANDO 

COM A PERDA DA CONSCIÊNCIA DE TEMPO E DE ESPAÇO FÍSICO, DE TAL FORMA, QUE 

COMPORTAMENTOS ESTRANHOS COMEÇAM A APARECER. FRASES DESARTICULADAS, FUGA 



DE IDEIAS, ATITUDES OBSESSIVAS, OCORRENDO NÃO RARO DERIVAÇÃO PARA QUADROS 

DELIRANTES E DESCONFIGURAÇÕES DA IMAGEM PERSPECTIVA REAL." 

Sendo assim, a alternativa correta é a letra E (todas as anteriores). 

Resposta: ERRATA GABARITO 

 

20 

Inscrição: 70001851 

Programa de Residência Multiprofissional Em TRANSPLANTE E CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS – 

PSICOLOGIA 

Código 1323 

Nº da Questão: 30 

Detalhamento do recurso: 

A alternativa "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." não 

está errada. De acordo com Simonetti em seu livro "Manual da Psicologia Hospitalar", um dos eixos do 

Diagnóstico é o Eixo II - Diagnóstico Médico, ou seja, é preciso levar em conta a dimensão do adoecer como 

processo biológico e psíquico para um diagnóstico adequado. A questão deve ser Anulada pois não há uma 

alternativa adequada a ser marcada. 

Solicitação: Questão ANULADA. 

Resposta: DEFERIDO  

 

21 

Inscrição: 70001851 

Programa de Residência Multiprofissional Em TRANSPLANTE E CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS – 

PSICOLOGIA 

Código 1323 

Nº da Questão: 38 

Detalhamento do recurso: 

A resposta correta para essa questão é a letra 'D' - SINDROME DE ABSTINÊNCIA: O surgimento de sinais e 

sintomas de intensidade variável quando o consumo de substância cessou ou foi reduzido. Inclusive, essa frase 

pode ser localizada na internet fazendo referência direta à Síndrome de Abstinência. A alternativa 'A' que 

consta no gabarito refere-se à fissura e não à Síndrome de Abstinência. 

Solicitação: Resposta correta letra D. 

Resposta: ERRATA GABARITO 

 

22 

Inscrição: 70001851 

Programa de Residência Multiprofissional Em TRANSPLANTE E CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS – 

PSICOLOGIA 

Código 1323 

Nº da Questão: 43 

Detalhamento do recurso: 



A alternativa correta é 'E'. Na página 154 do livro Manual de Psicologia Hospitalar essa questão é abordada: "A 

cadência de atividades constantes na UTI, nas 24 horas do dia, a rotina repetida inúmeras vezes, o acordar e 

dormir intermitente do enfermo, a ausência do contato com o mundo externo, a falta de uma conversa, de 

orientação acaba trazendo para a pessoa, com mais de três dias de UTI, uma PERDA INICIAL DE TEMPO 

CRONOLÓGICO, que, aos poucos, vai se agravando com a PERDA DE CONSCIÊNCIA DE TEMPO E 

ESPAÇO FÍSICO, de tal forma que comportamentos estranhos começam a aparecer. Frases desarticuladas, fuga 

de ideias, atitudes obsessivas, ocorrendo não raro DERIVAÇÃO PARA QUADROS DELIRANTES e 

desconfigurações da imagem perspectiva real. É perceptível que a ALTERAÇÃO SENSO-PERCEPTIVA se 

inicia com a ausência de estímulos simples [...]".Portanto, conforme o livro mostra, na Síndrome da UTI existe 

tanto perda de orientação temporal, espacial, como quadros delirantes. 

Resposta: DEFERIDO - ERRATA GABARITO 

 

23 

Inscrição: 70001851 

Programa de Residência Multiprofissional Em TRANSPLANTE E CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS – 

PSICOLOGIA 

Código 1323 

Nº da Questão: 42 

Detalhamento do recurso: 

A alternativa correta para essa questão é letra 'A'. Na página 33 do livro de Simonetti - Manual da Psicologia 

Hospitalar, podemos ler no segundo parágrafo: "Sendo assim, na psicologia hospitalar não diagnosticamos 

doenças, mas o que acontece com as pessoas relativamente à doença e ele, o nosso diagnóstico, não é expresso 

em termos de nomes de doenças, mas sim por uma descrição abrangente dos processos que influenciam e são 

influenciados pela doença. Não oferecemos rótulos, e sim uma visão panorâmica". Dessa forma, a letra 'C' que 

consta no gabarito é totalmente oposta ao que o autor fala sobre diagnóstico, sendo a letra 'A' a alternativa que, 

inclusive, consta como citação direta do livro. 

Resposta: INDEFERIDO  

Segundo Simonetti (SIMONETTI, Alfredo. Manual da Psicologia Hospitalar – o mapa da doença – 6ª ed. São 

Paulo. Casa do Psicólogo, 2015. (p.34)): "Não é preciso descobrir qual 'a verdade' de uma doença para que 

possamos ajudar um paciente a enfrentá-la. Basta descobrir a verdade do paciente sobre essa doença, isso sim é 

essencial. O psicólogo trabalha com o sentido das coisas, não com a verdade das coisas." Assim, a 

sintomatologia criteriosa e o diagnóstico rígido restrito aos manuais vigentes não é a prioridade na avaliação 

hospitalar. 

 

24 

Inscrição: 70001415 

Programa de Residência Multiprofissional Em Oncologia Pediátrica – Psicologia 

Código 1398 

Nº da Questão: 51 

Detalhamento do recurso: 

Impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. Proporciona serviços de atenção contínua, 

com funcionamento vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e 

acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental, inclusive CAPS AD. Indicado para municípios ou 

regiões de saúde com população acima de cento e cinquenta mil habitantes. 

CAPS AD - atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam intenso SOFRIMENTO PSÍQUICO 

decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas. Indicado para municípios ou regiões de saúde com 

população acima de setenta mil habitantes. 



CAPS AD III - atende pessoas de todas as faixas etárias que apresentam intenso SOFRIMENTO PSÍQUICO 

decorrente do uso de crack, álcool e outras drogas. Proporciona serviços de atenção contínua, com 

funcionamento vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana, ofertando retaguarda clínica e 

acolhimento noturno. Indicado para municípios ou regiões com população acima de cento e cinquenta mil 

habitantes. 

CAPS i.- atende crianças e adolescentes que apresentam prioritariamente intenso SOFRIMENTO PSÍQUICO 

decorrente de transtornos mentais graves e persistentes, incluindo aqueles relacionados ao uso de substâncias 

psicoativas, e outras situações clínicas que impossibilitem estabelecer laços sociais e realizar projetos de vida. 

Indicado para municípios ou regiões com população acima de setenta mil habitantes." 

Resposta: INDEFERIDA 

Segundo o material “Referências técnicas para atuação de psicólogas(os) no CAPS” , os CAPS são: instituições 

destinadas a acolher pessoas com sofrimento psíquico GRAVE e PERSISTENTE, estimulando sua integração 

social e familiar, apoiando-os em suas iniciativas de busca da autonomia”(pág.28), o que torna incorreta a 

alternativa E . 

Este mesmo material relata que o acolhimento nesta instituição (CAPS) deve ser “feito por um profissional de 

nível superior da equipe, que poderá necessitar de apoio imediato de outro profissional, ou deverá ele próprio 

tomar as primeiras decisões quanto às condutas a serem adotadas”(pág. 114). 

 

25 

Inscrição: 70001415 

Programa de Residência Multiprofissional Em Oncologia Pediátrica – Psicologia 

Código 1398 

Nº da Questão: 57 

Detalhamento do recurso: 

Segundo a bibliográfica constada no edital, Zimerman (00, p. 56) menciona QUATRO classificações grupais, e 

não cinco, como afirma a questão. Sendo elas: I- pelo grupo, II- em grupo, III- do grupo, IV- de grupo. Não 

citando a modalidade "com o grupo" referida na pergunta. 

Fonte: ZIMERMAN, D. E. Fundamentos Básicos das Grupoterapias. 2000. 

Resposta: DEFERIDO 

 

26 

Inscrição: 70001851 

Programa de Residência Multiprofissional Em TRANSPLANTE E CAPTAÇÃO DE ÓRGÃOS – 

PSICOLOGIA 

Código 1323 

Nº da Questão: 34 

Detalhamento do recurso: 

A alternativa correta para essa questão é letra 'A'. Na página 33 do livro de Simonetti - Manual da Psicologia 

Hospitalar, podemos ler no segundo parágrafo: "Sendo assim, na psicologia hospitalar não diagnosticamos 

doenças, mas o que acontece com as pessoas relativamente à doença e ele, o nosso diagnóstico, não é expresso 

em termos de nomes de doenças, mas sim por uma descrição abrangente dos processos que influenciam e são 

influenciados pela doença. Não oferecemos rótulos, e sim uma visão panorâmica". Dessa forma, a letra 'C' que 

consta no gabarito é totalmente oposta ao que o autor fala sobre diagnóstico, sendo a letra 'A' a alternativa que, 

inclusive, consta como citação direta do livro. 

Resposta: INDEFERIDO  



Segundo Simonetti (SIMONETTI, Alfredo. Manual da Psicologia Hospitalar – o mapa da doença – 6ª ed. São 

Paulo. Casa do Psicólogo, 2015. (p.34)): "Não é preciso descobrir qual 'a verdade' de uma doença para que 

possamos ajudar um paciente a enfrentá-la. Basta descobrir a verdade do paciente sobre essa doença, isso sim é 

essencial. O psicólogo trabalha com o sentido das coisas, não com a verdade das coisas." Assim, a 

sintomatologia criteriosa e o diagnóstico rígido restrito aos manuais vigentes não é a prioridade na avaliação 

hospitalar. 

 

27 

Inscrição: 70001442 

Programa de Residência Multiprofissional Em ALEITAMENTO MATERNO E BANCO DE LEITE 

HUMANO - PSICOLOGIA 

Código 1964 

Nº da Questão: 38 

Detalhamento do recurso: 

Resposta A incorreta. Pois  a Síndrome de Abstinência é caracterizado por sintomas mentais e físicos que 

ocorrem após a interrupção ou diminuição no consumo de uma substância que causa dependência. 

Resposta: ERRATA GABARITO 

 

28 

Inscrição: 70001442 

Programa de Residência Multiprofissional Em ALEITAMENTO MATERNO E BANCO DE LEITE 

HUMANO - PSICOLOGIA 

Código 1964 

Nº da Questão: 43 

Detalhamento do recurso: 

Resposta A incorreta. Segundo o livro Manual  de  Psicologia  Hospitalar a resposta correta é E.  

Resposta: ERRATA GABARITO 

 

29 

Inscrição: 70001488 

Programa de Residência Multiprofissional Em Transplante e Captação de Órgãos - Psicologia 

Código 1323 

Nº da Questão: 38 

Detalhamento do recurso: 

O gabarito consta como correta  a opção A , porém  a resposta correta de acordo com o enunciado é a opção D, 

conforme consta na literatura original:  " A Síndrome de abstinência ou de retirada é o conjunto de sinais e 

sintomas que ocorre horas ou dias após o indivíduo que já desenvolveu algum grau de tolerância e uma 

dependência física(ou, menos frequentemente, apenas uma dependência psicológica) quando a ingestão da 

droga é interrompida ou reduzida". ( DALGALARONDO,P. Psicopatologia e Semiologia dos transtornos 

mentais. pagina 212)) 

Resposta: ERRATA GABARITO 

 

 



30 

Inscrição: 70001488 

Programa de Residência Multiprofissional Em Transplante e Captação de Órgãos - Psicologia 

Código 1323 

Nº da Questão: 43 

Detalhamento do recurso: 

No gabarito oficial a resposta dada como correta é a OPÇÃO A.  Porém, segundo Sebastiani (2001) a Síndrome 

da UTI é caracterizada " a cadência de atividades constantes na UTI, nas 24 horas do dia, a rotina repetida 

inúmeras vezes, o acordar e dormir intermitente do enfermo, a ausência do contato com o mundo externo, a 

falta de uma conversa, de orientação acaba trazendo para a pessoa, com mais de três dias de UTI, uma  PERDA 

INICIAL DE TEMPO CRONOLÓGICO, que aos poucos,  vai se agravando com a perda da CONSCIÊNCIA 

DE TEMPO E ESPAÇO FÍSICO, de tal forma que comportamentos estranhos começam a aparecer. FRASES 

DESARTICULADAS, FUGA DE IDEIAS, ATITUDES OBSESSIVAS, OCORRENDO NÃO RARO 

DERIVAÇÃO PARA QUADROS DELIRANTES e desconfiguração da imagem perspectiva real. ( Simonetti, 

A. p.154). Logo a resposta correta é a opção E: Todas as anteriores. Ou a anulação da questão devido a opção D 

citar " apenas B e C. Afinal, não há como ser apenas UMA OU OUTRA. sugiro a revisão da formulação dessa 

questão. 

Resposta: ERRATA GABARITO 

 

31 

Inscrição: 70000314 

Programa de Residência Multiprofissional Em Saúde Mental - Psicologia 

Código 1320 

Nº da Questão: 51 

Detalhamento do recurso: 

O gabarito diz que a alternativa correta é a letra D, mas, sobre o acolhimento, segundo o Ministério da Saúde,  

"o acolhimento é uma diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH), que não tem local nem hora certa 

para acontecer, nem um profissional específico para fazê-lo: faz parte de todos os encontros do serviço de 

saúde. O acolhimento é uma postura ética que implica na escuta do usuário em suas queixas, no 

reconhecimento do seu protagonismo no processo de saúde e adoecimento, e na responsabilização pela 

resolução, com ativação de redes de compartilhamento de saberes. Acolher é um compromisso de resposta às 

necessidades dos cidadãos que procuram os serviços de saúde". 

Fonte: Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde http://bvsms.saude.gov.br  

Resposta: INDEFERIDO 

Segundo o material “Referências técnicas para atuação de psicólogas(os) no CAPS” , os CAPS são: instituições 

destinadas a acolher pessoas com sofrimento psíquico GRAVE e PERSISTENTE, estimulando sua integração 

social e familiar, apoiando-os em suas iniciativas de busca da autonomia”(pág.28), o que torna incorreta a 

alternativa E . 

Este mesmo material relata que o acolhimento nesta instituição (CAPS) deve ser “feito por um profissional de 

nível superior da equipe, que poderá necessitar de apoio imediato de outro profissional, ou deverá ele próprio 

tomar as primeiras decisões quanto às condutas a serem adotadas”(pág. 114). 

 

32 

Inscrição: 70000314 

Programa de Residência Multiprofissional Em Saúde Mental - Psicologia 

Código 1320 



Nº da Questão: 51 

Detalhamento do recurso: 

O gabarito diz que a alternativa correta é a letra D, mas, sobre o acolhimento, segundo o Ministério da Saúde,  

"o acolhimento é uma diretriz da Política Nacional de Humanização (PNH), que não tem local nem hora certa 

para acontecer, nem um profissional específico para fazê-lo: faz parte de todos os encontros do serviço de 

saúde. O acolhimento é uma postura ética que implica na escuta do usuário em suas queixas, no 

reconhecimento do seu protagonismo no processo de saúde e adoecimento, e na responsabilização pela 

resolução, com ativação de redes de compartilhamento de saberes. Acolher é um compromisso de resposta às 

necessidades dos cidadãos que procuram os serviços de saúde". 

Fonte: Biblioteca Virtual em Saúde do Ministério da Saúde http://bvsms.saude.gov.br 

Resposta: ERRATA GABARITO 

 

33 

Inscrição: 70000042 

Programa de Residência Multiprofissional Em Saúde Mental - Psicologia 

Código 1320 

Nº da Questão: 60 

Detalhamento do recurso: 

A respectiva questão faz alusão a RESOLUÇÃO CFP N.º 007/2003, que trata sobre a elaboração dos 

documentos inscritos produzido pelos psicólogos, tal resolução não era apresentada na lista de referencias 

bibliográficas apresentada no Edital. Dessa maneira, questiono se e valido a elaboração de questões que não 

eram contempladas pela respectiva bibliografia.  

Resposta: DEFERIDO – ANULAR 

 

34 

Inscrição: 70002474 

Programa de Residência Multiprofissional Em URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PSICOLOGIA - 

Código 1410 

Nº da Questão: 22 

Detalhamento do recurso: 

De acordo com o gabarito oficial a alternativa correta seria a A, entretanto não cabe ao psicólogo do pronto 

socorro construir um plano terapêutico singular para a paciente, isso é realizado pelos profissionais do CAPS. 

Na alternativa A, como foi formulada, dá a falsa impressão de que é o psicólogo do PS que deveria fazer tal 

procedimento. 

Resposta: INDEFERIDO 

Alternativa correta é A baseado na referencia: JORGE, M. A. S, CARVALHO, M. C. A., DA SILVA, P. R. F. 

(orgs.). Políticas de cuidado em saúde mental: contribuições para a prática profissional. Rio de Janeiro: Editora 

Fiocruz, 2014. 

 

35 

Inscrição: 70000183 

Programa de Residência Multiprofissional Em REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PSICOLOGIA 

Código 1867 

Nº da Questão: 37 



Detalhamento do recurso: 

Este pedido de interposição de recurso se justifica tendo em vista que não há elementos no texto que presumem 

a associação direta entre o uso da substância alcoólica com o abuso. O texto abre brechas de interpretação para 

que se entenda que o caso de Rafael diz respeito a um uso recreativo da substância alcoólica, estando 

correlacionado com suas idas às festas em finais de semana. Outro ponto: não é possível afirmar, com base nos 

subsídios dados pelo texto, que as agressões são culminadas pelo uso do álcool. Impossibilita-se, assim, o juízo 

no que diz respeito ao teor abusivo da sua relação com a bebida alcoólica. 

Resposta: INDEFERIDO 

A resposta correta é D. Baseado nas referencias: JORGE, M. A. S, CARVALHO, M. C. A., DA SILVA, P. R. 

F. (orgs.). Políticas de cuidado em saúde mental: contribuições para a prática profissional. Rio de Janeiro: 

Editora Fiocruz, 2014. 

DALGALARRONDO, P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. São Paulo: Artmed, 2000. 

 

36 

Inscrição: 70000183 

Programa de Residência Multiprofissional Em REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PSICOLOGIA 

Código 1867 

Nº da Questão: 38 

Detalhamento do recurso: 

Este pedido de interposição de recurso se justifica pelo fato de que a Síndrome de Abstinência não se resume ao 

"desejo incessante de consumir cada vez mais determinada substância." Esta síndrome é caracterizada por um 

conjunto de sintomas que estão correlacionados com a interrupção do uso da substância na qual antes 

observava-se o quadro de dependência, ou seja, a resposta mais apropriada é a de letra D. 

Resposta: DEFERIDO 

 

37 

Inscrição: 70000183 

Programa de Residência Multiprofissional Em REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PSICOLOGIA 

Código 1867 

Nº da Questão: 42 

Detalhamento do recurso: 

Esta interposição de recurso se justifica pelo fato da alternativa 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" ser verídica, ou seja, possui relação com o trabalho de diagnóstico em psicologia 

hospitalar, opondo-se à solicitação da questão que pede para que seja marcada a alternativa incorreta. 

Resposta: INDEFERIDO 

Segundo Simonetti (SIMONETTI, Alfredo. Manual da Psicologia Hospitalar – o mapa da doença – 6ª ed. São 

Paulo. Casa do Psicólogo, 2015. (p.34)): "Não é preciso descobrir qual 'a verdade' de uma doença para que 

possamos ajudar um paciente a enfrentá-la. Basta descobrir a verdade do paciente sobre essa doença, isso sim é 

essencial. O psicólogo trabalha com o sentido das coisas, não com a verdade das coisas." Assim, a 

sintomatologia criteriosa e o diagnóstico rígido restrito aos manuais vigentes não é a prioridade na avaliação 

hospitalar. 

 

 



38 

Inscrição: 70000705 

Programa de Residência Multiprofissional Em REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PSICOLOGIA 

Código 1320 

Nº da Questão: 45 

Detalhamento do recurso: 

Não há alternativa correspondente 

Resposta: INDEFERIDO 

Segundo o Código de ética do psicólogo, é vedado ao psicólogo: "Emitir documentos SEM fundamentação e 

qualidade técnico-científica" e não "Emitir documentos com fundamentação e qualidade técnico-científica" 

como dia a assertiva II; e "Desviar para serviço particular ou de outra instituição, visando BENEFÍCIO 

PRÓPRIO, pessoas ou organizações atendidas por instituição com a qual mantenha qualquer tipo de vínculo 

profissional", e não "Desviar para serviço particular ou de outra instituição, visando benefício do cliente, 

pessoas ou organizações atendidas por instituição com  

 

39 

Inscrição: 70001240 

Programa de Residência Multiprofissional Em Rede de Atenção Psicossocial - Psicologia 

Código 1867 

Nº da Questão: 38 

Detalhamento do recurso: 

A crise de abstinência está relacionada a interrupção ou diminuição do uso de álcool e outras drogas. Portanto a 

resposta correta deveria ser a D. A resposta correta indicada no gabarito, opção A, refere-se à tolerância. 

Resposta: ERRATA GABARITO 

 

40 

Inscrição: 70000051 

Programa de Residência Multiprofissional Em Transplante E Captação de Órgãos/Psicologia 

Código 1323 

Nº da Questão: 38 

Detalhamento do recurso: 

A questão pergunta sobre "síndrome de abstinência". O gabarito dá como resposta a alternativa A - "O desejo 

incessante de consumir cada vez mais determinada substância". Entretanto, síndrome de abstinência é definida 

como "um conjunto característico de sinais e sintomas que ocorrem após a interrupção (ou, em alguns casos, 

diminuição) do consumo de uma droga, seja ela um medicamento ou uma droga de abuso" ou "Conjunto de 

sinais e sintomas que geram sensações de mal-estar e diferentes graus de sofrimento mental e físico, 

particulares para cada tipo de droga. que se dão em razão da suspensão brusca do consumo de droga geradora 

de dependência química". Sendo assim, a resposta que descreve a síndrome de abstinência seria a D - "O 

surgimento de sinais e sintomas de intensidade variável quando o consumo de substância cessou ou foi 

reduzido". Referências: https://pt.wikipedia.org/wiki/Síndrome_de_abstinência e 

http://www.sistemas.paulinia.sp.gov.br/crdq/sindrome_abstinencia.aspx 

Resposta: ERRATA GABARITO 

 

 

http://www.sistemas.paulinia.sp.gov.br/crdq/sindrome_abstinencia.aspx


41 

Inscrição: 70001365 

Programa de Residência Multiprofissional Em oncologia pediátrica - psicologia 

Código 1398 

Nº da Questão: 51 

Detalhamento do recurso: 

A questão versa sobre o CAPS. A alternativa intitulada como correta D)  O acolhimento pode ser realizado por 

qualquer profissional da equipe desde que tenha nível superior completo.  

O HumanizaSus relata a importância de todos os profissionais de saúde fornecerem um atendimento com 

acolhimento. Então, caso a secretaria do Caps não tenha ensino superior ela não pode tratar os pacientes com 

acolhimento? Visto que na resposta somente é possível se você tiver curso superior. E se for um estagiária de 

psicologia ?  

Já a resposta letra C) fala sobre o objetivo do Caps o qual é atender o paciente com transtorno mental e o grande 

diferencial que está relacionado a reforma sanitária è que os pacientes não precisam estar institucionalizados. E 

o objetivo da crianças do Caps foi desinstitucionalizar o paciente com transtorno mental e inseri-lo na sociedade 

oferecendo a ele o tratamento necessário. 

http://m.sermelhor.com.br/espaco/centros-de-atencao-psicossocial-caps-como-dispositivos-da-reforma-

psiquiatrica.html 

Resposta: ERRATA GABARITO 

 

42 

Inscrição: 70000042 

Programa de Residência Multiprofissional Em Transplante E Captação de Órgãos/Psicologia 

Código 1320 

Nº da Questão: 38 

Detalhamento do recurso: 

No gabarito a resposta correta e a alternativa “A” - afirmando dessa forma que Síndrome de abstinência é  “o 

desejo incessante de consumir cada vez mais determinada”. Questiono qual referencial teórico faz alusão a tal 

definição, principalmente se contrapormos com a questão 48, que trata da mesma temática (e segundo o 

gabarito) definiria a Síndrome de abstinência como - 

 Síndrome reversível (alterações comportamentais ou mentais, prejuízo do 

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

psicoativa recém ingerida. - Favor rever a resposta correta da alternativa 38!  

Resposta: ERRATA GABARITO 

 

43 

Inscrição: 70000183 

Programa de Residência Multiprofissional Em REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PSICOLOGIA 

Código 1867 

Nº da Questão: 35 

Detalhamento do recurso: 

Este pedido de interposição de recurso é justificado pelo fato de da alternativa C também estar de acordo com 

as classificações acerca das possibilidades de intervenção do terapeuta. 



Resposta: INDEFERIDO 

Segundo Gabbard, as intervenções feitas por um terapeuta podem ser divididas em oito categorias: 

Interpretação, observação, confrontação, clarificação, encorajamento para elaboração, validação empática, 

intervenções psicoeducacionais e aconselhamento e elogios. 

GABBARD, G. O. Psiquiatria Psicodinâmica. Porto Alegre: Artmed, pag 84, 2006. 

 

44 

Inscrição: 70000705 

Programa de Residência Multiprofissional Em REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - PSICOLOGIA 

Código 1320 

Nº da Questão: 60 

Detalhamento do recurso: 

Gabarito incorreto 

Resposta: DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 

 

45 

Inscrição: 70000608 

Programa de Residência Multiprofissional Em Rede de Atenção Psicossocial/Psicologia 

Código 1867 

Nº da Questão: 38 

Detalhamento do recurso: 

Síndrome de abstinência é um conceito que está consolidado na literatura, sendo definido como "um grupo de 

sintomas de configuração e gravidade variáveis que ocorrem após a cessação ou redução do uso de uma 

substância psicoativa que vinha sendo usada repetidamente e geralmente após um longo período e/ou em altas 

doses" (Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas, 2010) ou "grupo de sintomas de configuração e 

gravidade variáveis que ocorrem após a cessação ou redução do uso de uma substância psicoativa que vinha 

sendo usada repetidamente e geralmente após um longo período e/ou em altas doses" (Secretaria de Estado da 

Saúde, 2003) ou "pessoas que bebem de forma excessiva, quando diminuem o consumo ou se abstêm 

completamente, podem apresentar um conjunto de sintomas e sinais, denominados Síndrome de Abstinência do 

Álcool (SAA)" (Laranjeira, 2000). Tendo isso em vista, a alternativa A não pode ser a correta, sendo a 

alternativa D a que mais se aproxima das definições supracitadas. 

Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas. Glossário de álcool e drogas/ Tradução e notas: J. M. Bertolote, 

2010. 

Santa Catarina, Secretaria de Estado da Saúde. Diretoria Vigilância Epidemiológica. ABC Redução de Danos. – 

Florianópolis: SES, 2003. 

LARANJEIRA, R.; NICASTRI, S.; JERONIMO, C. Consen 

Resposta: ERRATA GABARITO 

 

46 

Inscrição: 70000862 

Programa de Residência Multiprofissional Em URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PSICOLOGIA 

Código 1320 

Nº da Questão: 60 



Detalhamento do recurso: 

No edital da psicologia um dos conteúdos cobrados foi a Resolução CFP 010/2005 que estabelece o código de 

Ética Profissional do Psicólogo. O código é divido em apresentação, princípios fundamentais, Das 

responsabilidades do Psicólogo e Das Disposições Gerais.  Conforme descrito no próprio Código de Ética “A 

missão primordial de um código de ética profissional não é de normatizar a natureza do trabalho técnico...”.. 

Entretanto a questão 60 pede resposta quanto a norma do preenchimento de documentos psicológicos. A 

resolução CFP 010/2005 que faz parte da Bibliografia do edital de seu inicio ao fim não fala a respeito do 

preenchimento de documentações . A resolução que as retrata é a resolução  CFP 07/2003 que não foi 

evidenciada em nenhum momento do edital, por isso me sinto lesado ao ser cobrado por algo não acordado e 

isto me prejudica pois não havia meios de me preparar como deveria para essa questão. Por isso peço por favor 

que avaliem com precisão da melhor forma possível esta situação que me prejudica quanto a questão realizada e 

as divergências encontradas. Muito obrigado.   

Resposta: DEFERIDO QUESTÃO ANULADA 

 

47 

Inscrição: 70000238 

Programa de Residência Multiprofissional Em Aleitamento Materno e Banco de Leite Humano - Psicologia 

Código 1964 

Nº da Questão: 38 

Detalhamento do recurso: 

A resposta d está correta, uma vez que na mesma avaliação, na questão 48 a mesma definição para Síndrome de 

Abstinência é tomada como correta: Estado de adaptação do corpo manifestado por distúrbios físicos quando o 

uso da substância é interrompido (o que corresponde, corretamente segundo o gabarito, à alternativa b). Essa 

definição é claramente semelhante à definição da alternativa (d) da questão 38, que diz: o surgimento de sinais 

e sintomas de intensidade variável quando o consumo de substância cessou ou foi reduzido. 

Resposta: ERRATA GABARITO 

 

48 

Inscrição: 70000862 

Programa de Residência Multiprofissional Em URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PSICOLOGIA 

Código 1410 

Nº da Questão: 38 

Detalhamento do recurso: 

Sobre a Síndrome de Abstinência. O gabarito trouxe como opção correta a alternativa "A". Que traz descrição 

como “o desejo incessante de consumir mais determinada substância”, entretanto Dalgalarrondo, autor 

solicitado em bibliografia, descreve no livro Psicopatologia e Semiologia dos transtornos mentais na pagina 345 

que essas características apontadas na alternativa "A" condizem com a Fissura. A Abstinência é retratada  a  

seguinte forma pelo autor:  "é o conjunto de sinais e sintomas que ocorrem horas ou dias após o individuo 

cessar ou reduzir ingestão da substancia que vinha sendo consumida geralmente de forma pesada e continua.” 

Esta descrição não condiz com a alternativa dada como certa no gabarito, ela se encaixa na descrição da 

alternativa "D" que resume o que Dalgalarrondo descreveu sobre e abstinência  na pagina 345. Assim peço por 

gentileza para analisarem essa questão.  

Resposta: ERRATA GABARITO 
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Inscrição: 70000314 



Programa de Residência Multiprofissional Em Saúde Mental – Psicologia 

Código 1320 

Nº da Questão: 43 

Detalhamento do recurso: 

Questão 43 

Segundo o livro citado de referência na questão (Manual de Psicologia Hospitalar), o autor discorre sobre a 

"Síndrome da UTI" (trecho transcrito abaixo- ver mais em pág. 154), onde a teoria invalida a resposta do 

gabarito (A) colocada como correta: 

 "...perda inicial de tempo cronológico, que, aos poucos, vai se agravando com a parte da consciência do tempo 

e espaço físico, de tal forma que comportamento estranhos começam a parecer. Frases desarticulas, fuga de 

ideias, atitudes obsessivas, ocorrendo, não raro, derivação para quadros delirantes..." (pág. 154).  

Sendo assim, a resposta correta não seria a letra A.  

Resposta: ERRATA GABARITO 

 

50 

Inscrição: 70001415 

Programa de Residência Multiprofissional Em Oncologia Pediátrica - Psicologia 

Código 1398 

Nº da Questão: 31 

Detalhamento do recurso: 

Segundo a questão 31, as etapas da psicoterapia breve encontram-se citadas por Mello Filho em seu livro 

Psicossomática Hoje, indicado no edital. No entanto, após uma busca exaustiva na obra, não encontrei menção 

do autor sobre a frase citada no enunciado e atribuída a ele. Sendo assim, foi difícil construir o embasamento 

para refutar o gabarito, e por isso, me senti à vontade para ir em outras fontes e mostrar que, a alternativa 

correta é a letra E. O que me fez chegar primeiramente nesta alternativa foi ela conter o "estabelecimento de 

foco", bem como a letra A. No entanto, eliminei logo a letra A por sua menção à "avaliação familiar". 

"Os objetivos são estabelecidos a partir de uma compreensão diagnóstica do paciente e da delimitação de um 

FOCO. [...] Assim, as PB estão, em termos técnicos, alicerçadas num triplé: FOCO, estratégias e objetivos." 

(OLIVEIRA, 1999, p. 9 e 10). 

"A psicoterapia breve adquiriu particularidades que passaram a identificá-las. São seus conceitos fundamentais: 

atividade, flexibilidade, duração, planejamento, FOCALIDADE e MOTIVAÇÃO." (MAIA & GUARULHOS, 

s/d, p. 6). 

MAIA, S. S. S. PSICOTERAPIA BREVE: CONSIDERAÇÕES SOBRE SUA UTILIZAÇÃO NA 

CLÍNICA-ESCOLA DE PSICOLOGIA. s/d. 

OLIVEIRA, I. T. PSICOTERAPIA PSICODINÂMICA BREVE: DOS 

PRECURSORES AOS MODELOS ATUAIS. 1999. 

Resposta: INDEFERIDO 

Segundo Julio de Mello Filho, as etapas de psicoterapia breve são: Registro de informações - Avaliação 

diagnóstica - Escolha de Táticas - Avaliação de Resultados. 

MELLO FILHO, J. Psicossomática hoje. 2a ed. Porto Alegre: Arted, pag 366, 2010. 
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Inscrição: 70000862 

Programa de Residência Multiprofissional Em URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - PSICOLOGIA 



Código 1410 

Nº da Questão: 43 

Detalhamento do recurso: 

O enunciado da questão pede para assinalar o que pode ocorrer diante de uma “Síndrome de UTI” conforme 

Sebastiani (2001) citado por Simonetti. No livro Manual de Psicologia Hospitalar em sua segunda parte  no 

capitulo “o paciente na UTI” a descrição dessa Síndrome aponta sintomas de perda de tempo cronológico, 

perda da consciência e espaço físico e não raras derivações de quadros delirantes além de outros sintomas. 

Tanto a alternativa “A”, “B” e “C”  estão corretas uma vez que se enquadram nos sintomas descritos, a 

alternativa “D” informa que só alternativa “A” e “B” são verdadeiras, o que é um equívoco conforme a 

bibliografia. Assinalei alternativa “E” por aproximação em  coerência do autor citado  pois essa alternativa diz 

que “todas as anteriores estão corretas”. Peço por gentileza que avaliem essa questão da melhor forma possível, 

uma vez que nenhuma alternativa responde corretamente ao enunciado questão sobre o que é dito nessa 

bibliografia. Obrigado.  

Resposta: ERRATA GABARITO 
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Inscrição: 70002282 

Programa de Residência Multiprofissional Em urgência e emergência- Psicologia 

Código 1410 

Nº da Questão: 38 

Detalhamento do recurso: 

A resposta correta da questão 38 é a letra D. 

 De acordo com Dalgalarrondo (2008, p.345) a síndrome de abstinência é o conjunto de sinais e sintomas que 

ocorrem horas ou dias após o individuo cessar ou reduzir a ingestão da substancia que vinha sendo consumida 

geralmente de forma pesada e continua. 

Livro consultado: DALGALARRONDO,P. Psicopatologia e semiologia dos transtornos mentais. Porto Alegre: 

Artmed,2008. 

Resposta: ERRATA GABARITO 
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Inscrição: 70000095 

Programa de Residência Multiprofissional Em Oncologia Pediátrica - Psicologia 

Código 1398 

Nº da Questão: 38 

Detalhamento do recurso: 

A questão 38, pede a definição de Síndrome de Abstinência que se define como o surgimento de sinais e 

sintomas de intensidade variável quando o consumo de substância cessou ou foi reduzido. Porém, segundo o 

gabarito da prova, Síndrome de Abstinência é o desejo incessante de consumir cada vez mais determinada 

substancia; tal definição, caracteriza a Síndrome de Tolerância. 

Resposta: ERRATA GABARITO 

 

54 

Inscrição: 70000314 

Programa de Residência Multiprofissional Em Saúde Mental - Psicologia 



Código 1320 

Nº da Questão: 56 

Detalhamento do recurso: 

Questão 56 

A questão coloca como alternativa correta a letra 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”, porém, segundo 

Zimerman, “Em todo grupo coexistem duas forças contraditórias permanentemente em jogo: uma tentende a 

sua coesão e a outra, à sua desintegração” (pág. 53), sendo assim, podemos concluir que uma "força contrária" a 

coesão existirá sempre no grupo, se alternando com a força de coesão.  

Fonte: Fundamentos Básicos das Grupoterapias – David Zimerman 

Resposta: INDEFERIDO 

No livro “Fundamentos básicos das grupoterapias” Zimerman coloca que: “Em todo grupo coexistem duas 

forças contraditórias permanentemente em jogo: uma tende a sua coesão e a outra, à sua desintegração” (pág. 

53), o que torna a alternativa D incorreta pois lá refere que caso surja outra força contraditória o grupo não 

atingirá seu objetivo. 

 


