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1.  Este caderno de provas contém 60 questões de múltipla escolha com 5 alternativas dispostas em ordem 
numérica, com apenas uma alternativa correta.

2.  Confira seu caderno quando o Fiscal de Sala autorizar, não lhe será entregue outro, exceto no casos apontados 
nos itens 3 e 4.

3.  Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má impressão, levante o braço. 
O Fiscal de Sala trocará seu caderno.

4.  Confira se o caderno de questões corresponde à especialidade que você se inscreveu.

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS

5.  Confira cuidadosamente seus dados na Folha de Respostas, assine-a, e 
comunique ao Fiscal de Sala em caso de alguma divergência, não faça 
qualquer alteração da folha.

6.  Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
7.  As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas.
8.  Preencha todos os espaços corretamente, a leitora óptica é sensível 

a marcas escuras.
9.  Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, 

mais de uma resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão.
10.  Leia atentamente as instruções na Folha de Repostas.
11.  Valem, exclusivamente, as respostas corretamente assinaladas na Folha de Respostas.
12.  Tempo para realização das provas: 4 horas e 30 minutos (tempo total para ambas as provas).

ATENÇÃO

13.  Use para rascunho as partes em branco do caderno.
14.  Não será permitido qualquer outro material sobre carteira, que não seja o da prova.
15.  Após o término do tempo de máximo de prova, é obrigatório a entrega imediata do material 

para o fiscal de sala.
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CONHECIMENTOS GERAIS

Língua Portuguesa

CONSIDERE O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER AS QUATRO 
PRÓXIMAS QUESTÕES

A Verdadeira Renda

Sr. Diretor do Imposto de Renda,

O senhor me perdoe se venho molestá-lo. Não é consulta: é caso de consciência. 
Considerando o formulário para declaração de imposto de renda algo assimilável 
aos textos em caracteres cuneiformes, sempre me abstive religiosamente de 
preenchê-lo. Apenas dato e assino, entregando-o, imaculado como uma virgem, 
a um funcionário benévolo, a quem solicito: “bote aí o que quiser”. Ele me encara, 
vê que não sou nenhum tubarão, rabisca uns números razoáveis, faz umas 
contas, conclui: “É tanto”. Pago, e vivemos in love, o Fisco e eu. Mas este ano 
ocorreu-me uma dúvida, a primeira até hoje, em matéria de renda e de imposto 
devido. O bom funcionário não soube resolvê-la, ninguém na repartição o soube.

Minha dúvida, meu problema, Sr. Diretor, consiste na desconfiança de que sou, 
tenho sido a vida inteira um sonegador do Imposto de Renda. Involuntário, 
inconsciente, mas de qualquer forma sonegador. Posso alegar em minha defesa 
muita coisa: a legislação, embora profusa e até florestal, é omissa ou não explícita; 
os itens das diferentes cédulas não preveem o caso; o órgão fiscalizador jamais 
cogitou disso; todo mundo está nas mesmas condições que eu, e ninguém se 
acusa ou reclama contra si mesmo. Contudo, não me conformo, e venho expor-
lhe lealmente as minhas rendas ocultas.

A lei manda cobrar imposto a quem tenha renda líquida superior a determinada 
importância; parece claro que só tributam rendimentos em dinheiro. A seguir, 
entretanto, a mesma lei declara: “São também contribuintes as pessoas 
físicas que perceberem rendimentos de bens de que tenham a posse, como 
se lhes pertencessem.” E aqui me vejo enquadrado e faltoso. Tenho a posse 
de inúmeros bens que não me pertencem e que desfruto copiosamente. 
Eles me rendem o máximo, e nunca fiz constar de minha declaração tais 
rendimentos.

Esses bens são: o sol, para começar do alto (só a temporada de praia, neste 
verão que acabou, foi uma renda fabulosa); a lua, que, vista do terraço ou da 
calçada da Avenida Atlântica, diante do mar, me rendeu milhões de cruzeiros-
sonho: as árvores do Passeio Público e do Campo de Santana, que alguém 
se esqueceu de cortar; a montanha, as crianças brincando no playground 
ou a caminho da escola; em particular, três meninos que vêm e vão pelo ar, 
tão moleques e tão rendosos para este coração; as mangas, os chocolates 
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comidos contra prescrição médica, um ou outro uísque sorvido com amigos, 
com calma calmíssima; os ventos de três poetas, um francês, um português e 
um brasileiro; certos prazeres como andar por andar, ver figura em edições de 
arte, conversar sem sentido e sem cálculo, um filmezinho como Le petit poison 
rouge, em que o gato salva o peixe para ser gentil com o canário, indicando 
um caminho aos senhores da guerra fria; e isso e aquilo e tudo mais de alta 
rentabilidade ... não em espécie.

Estes os meus verdadeiros rendimentos, senhor; salários e dividendos não 
computados na declaração. Agora estou confortado porque confessei; invente 
depressa uma rubrica para incluir esses lucros e taxe-me sem piedade. Multe, 
se for o caso; pagarei feliz. Atenciosas saudações.

ANDRADE, Carlos Drummond de. Cadeira de balanço. 8 ed. Rio de Janeiro: 
José Olympio, 1976.

QUESTÃO 1
O texto de Carlos Drummond de Andrade apresenta características do seguinte 
gênero textual:

a)  Fábula.

b)  Ensaio.

c)  Poema.

d)  Crônica.

e)  Conto.

QUESTÃO 2
Quanto à coesão textual do trecho em destaque, está INCORRETA a alternativa:

a)  No 1º parágrafo, em “O senhor me perdoe se venho molestá-lo”, o 
pronome oblíquo átono em “molestá-lo” retoma sintaticamente o Senhor 
Diretor do Imposto de Renda.

b)  No 2º parágrafo, em “Contudo, não me conformo, e venho expor-lhe 
lealmente as minhas rendas ocultas.”, encontra-se a ideia de causa, 
de motivação para a confissão do narrador sobre seus rendimentos 
sonegados.

c)  No 3º parágrafo, em “Tenho a posse de inúmeros bens que não me 
pertencem e que desfruto copiosamente.”, o termo “bens” e retomado 
na oração seguinte pela expressão “tais rendimentos”.

d)  No 4º parágrafo, em “as árvores do Passeio Público e do Campo de 
Santana, que alguém se esqueceu de cortar;”, poderia ter a seguinte 
construção: “as árvores do Passeio Público e do Campo de Santana 
cujos galhos não foram cortados”.
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e)  No 5º parágrafo, em “Agora estou confortado porque confessei”, a 
conjunção “porque” surge para ligar frases subordinadas, indicando a 
razão ou o motivo pelo qual o narrador encontra-se confortado.

QUESTÃO 3
Assinale o item que contém a associação semântica INCORRETA.

a)  “imaculado como uma virgem” (1º parágrafo) /isento de qualquer nódoa 
moral.

b)  “não sou nenhum tubarão” (1º parágrafo) / não sou pessoa que age 
sem um princípio moral.

c)  “legislação (...) florestal” (2º parágrafo) / leis complicadas.

d)  “tão moleques e tão rendosos para este coração” (4º parágrafo) / tão 
crianças tão estimadas.

e)  “invente depressa uma rubrica” (5º parágrafo) / elabore apressadamente 
um cálculo.

QUESTÃO 4
São características desse gênero:

I) Publicado em revista ou jornal, aborda acontecimentos cotidianos.

II) Gênero narrativo que trata de fatos históricos em ordem cronológica.

III) A narração em 3ª pessoa e o uso expressivo da pontuação.

IV) A ausência de reflexões de cunho pessoal e o uso de linguagem em prosa 
poética.

V) O emprego de linguagem acessível ao leitor.

a)  I e II.

b)  I e III.

c)  IV e V.

d)  I e V.

e)  III e IV.

QUESTÃO 5
Assinale a alternativa em que a vírgula foi usada para separar orações coordenadas 
ligadas pelo conectivo “e” para separar orações com sujeitos distintos.

a)  Pago, e vivemos in love, o Fisco e eu.

b)  Mas este ano ocorreu-me uma dúvida, a primeira até hoje, em matéria 
de renda e de imposto devido.

c)  Posso alegar em minha defesa muita coisa: a legislação, embora profusa 
e até florestal, é omissa ou não explícita;
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d)  Contudo, não me conformo, e venho expor-lhe lealmente as minhas 
rendas ocultas.

e)  Agora estou confortado porque confessei; invente depressa uma rubrica 
para incluir esses lucros e taxe-me sem piedade.

QUESTÃO 6
No trecho “Tenho a posse de inúmeros bens que não me pertencem e que 
desfruto copiosamente”, a colocação do pronome oblíquo átono atende à 
regra semelhante em:

a)  Alguns me deram bons conselhos.

b)  Jamais me disse a verdade.

c)  Isso me lembra algo.

d)  Deus me dê forças.

e)  Há professores que me marcaram para sempre.

QUESTÃO 7
Quanto à colocação pronominal, pode-se afirmar que:

a)  Na oração “O senhor me perdoe ...”, o pronome oblíquo átono “me” 
encontra-se em posição proclítica, respeitando a norma culta.

b)  O uso da próclise é obrigatório no trecho “... sempre me abstive 
religiosamente ...”, já que os advérbios atraem o pronome para antes 
do verbo.

c)  Nos trechos, “... se venho molestá-lo”, “Apenas dato e assino, 
entregando-o.”, os pronomes oblíquos átonos aqui apresentados 
atendem a uma das regras de colocação pronominal, a saber: a ênclise 
é facultativa quando o verbo estiver no infinitivo não flexionado ou no 
gerúndio.

d)  No trecho “... e venho expor-lhe lealmente as minhas rendas 
ocultas.”, o uso da mesóclise é obrigatório, devido à locução verbal 
com o verbo principal no infinitivo.

e)  Na oração “E aqui me vejo enquadrado e faltoso”, a colocação 
pronominal está em desacordo com a norma culta, pois, segundo a 
norma, a conjunção coordenativa aditiva não atrai o pronome oblíquo 
átono para antes do verbo.

QUESTÃO 8
Identifique o único enunciado CORRETO quanto às regras de acentuação gráfica 
conforme o último acordo ortográfico:

a)  Os vocábulos “dúvida”, “líquida” e “pública” são acentuados 
graficamente, uma vez que todas as paroxítonas terminada em “a” 
obrigatoriamente levam acento agudo.

b)  A acentuação do vocábulo “vêm” é facultativa.
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c)  A palavra “uísque” está de acordo com as regras de acentuação gráfica, 
pois é uma palavra paroxítona cujo “i” tônico acompanhado de “s” deve 
ser acentuado.

d)  O vocábulo “órgão” atende a uma das regras de acentuação gráfica, já 
que as proparoxítonas terminadas em til recebem o acento agudo para 
marcar sua tonicidade.

e)  As palavras “assimilável”, “consciência” e “alguém” recebem 
acento agudo, pois as três palavras possuem acento tônico na 
penúltima sílaba.

Matemática e Raciocínio Lógico

QUESTÃO 9
Andreia, Bruno, Carolina, Orlando e Roberto são irmãos. Sabemos que:

• Andreia não é a mais velha

• Carolina não é a mais nova

• Andreia é mais velha que Carolina

• Bruno é mais velho que Orlando

• Roberto é mais velho que Carolina e mais novo que Andreia

A ordem, do mais velho ao mais novo, em que nasceram esses 5 irmãos é:

a)  Bruno, Orlando, Andreia, Roberto e Carolina

b)  Orlando, Carolina, Roberto, Andreia e Bruno

c)  Roberto, Orlando, Bruno, Carolina e Andreia

d)  Bruno, Andreia, Roberto, Carolina e Orlando

e)  Andreia, Roberto, Carolina, Bruno e Orlando

QUESTÃO 10
A dose de um medicamento recomendada para um paciente é de 1mg. O 
medicamento é comercializado na concentração de 2,5mg/ml. Sabendo que 1ml 
corresponde à 20 gotas, indique a alternativa que apresenta a dose (em gotas) 
recomendada para o paciente:

a)  4

b)  10

c)  5

d)  8

e)  3
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QUESTÃO 11
Uma torneira enche completamente um recipiente em 3 horas. Outra torneira enche 
esse mesmo recipiente em 4 horas. As duas torneiras abertas simultaneamente 
encherão esse recipiente em:

a)  1h35min

b)  1h39min

c)  1h43min

d)  1h47min

e)  1h51min

QUESTÃO 12
Uma verba de R$ 500 mil será distribuída para os hospitais A, B e C, a fim de ser 
aplicada em manutenção. O hospital A receberá R$ 10 mil a mais do que o dobro 
que receberá o hospital B, e o hospital C receberá R$ 70 mil a menos que receberá 
o hospital B. Sendo assim, os hospitais A e C receberão juntos o valor total de:

a)  R$ 300 mil

b)  R$ 380 mil

c)  R$ 340 mil

d)  R$ 320 mil

e)  R$ 360 mil

Políticas de Saúde Pública

QUESTÃO 13
Leia o trecho da reportagem e assinale a alternativa que explicita princípios do 
Sistema Único de Saúde (SUS) argumentados no texto: “Processar o Estado 
para garantir o direto à Saúde gratuita, quando este não é cumprido, é uma 
ação comum. Em 2015, segundo dados do governo federal, os gastos do SUS 
por decisões judiciais foram de R$ 1,013 bilhão. Em 2010, os gastos foram de 
R$ 139,6 milhões. Cerca de 99% dos gastos com ações na Justiça em 2015 
foram de processos que diziam respeito à compra de medicamentos. Na maioria 
dos casos, os juízes determinam que o Estado arque com as despesas referentes 
aos tratamentos e medicamentos que não são oferecidos pelo SUS”.

Fonte da reportagem: https://www.uol/noticias/especiais/sus.htm#e-grave-doutor 
acessado em 02/10/2019.

a)  Universalidade e financiamento.

b)  Igualdade e financiamento.

c)  Universalidade e equidade.

d)  Universalidade e igualdade.

e)  Equidade e financiamento.
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QUESTÃO 14
Como diretriz organizativa do sistema de serviços de saúde o sucesso da 
descentralização relaciona-se a uma efetiva regionalização. Sobre regionalização 
de saúde analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta:

I. Processo que visa a organização das ações e serviços de saúde, em uma 
região, promovendo a integralidade da atenção.

II. Racionalização dos gastos e otimização dos recursos são levados em 
consideração na regionalização de saúde.

III. Equidade, na perspectiva da garantia do direito da saúde, é essencial para a 
regionalização de saúde.

a)  Somente as assertivas I e II são corretas.

b)  Somente as assertivas I e III são corretas.

c)  Somente as assertivas II e III são corretas.

d)  Somente a assertiva III é correta.

e)  As assertivas I, II e III são corretas.

QUESTÃO 15
“O Estatuto do Idoso representa um grande avanço da legislação brasileira 
iniciado com a promulgação da Constituição de 1988. Elaborado com intensa 
participação das entidades de defesa dos interesses das pessoas idosas, 
ampliou em muito a resposta do Estado e da sociedade às suas necessidades. 
Trata dos mais variados aspectos, abrangendo desde direitos fundamentais até o 
estabelecimento de penas para os crimes mais comuns cometidos contra essas 
pessoas”.

Fonte: Brasil. Ministério da Saúde. Estatuto do Idoso / Ministério da Saúde. – 
2. ed. rev. – Brasília: Editora do Ministério da Saúde, 2007. 70 p. – (Série E. 
Legislação de Saúde.

De acordo com o Estatuto do Idoso, Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 
2003, assinale a alternativa correta:

a)  A obrigação alimentar não é solidária, sendo exclusivamente obrigação 
dos filhos prover as necessidades do idoso.

b)  Em todo atendimento de saúde, os maiores de oitenta anos terão 
preferência especial sobre os demais idosos.

c)  Aos maiores de 60 (sessenta) anos fica assegurada a gratuidade dos 
transportes coletivos públicos urbanos e semiurbanos, exceto nos 
serviços seletivos e especiais, quando prestados paralelamente aos 
serviços regulares.

d)  As entidades governamentais e não-governamentais de atendimento 
ao idoso serão fiscalizadas exclusivamente pelos Conselhos do Idoso 
como previsto em lei.
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e)  O idoso tem direito a moradia digna, no seio da família natural ou 
substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o 
desejar, ou, ainda, em instituição pública ou privada.

QUESTÃO 16
Sobre o Estatuto do Idoso, Lei Federal nº 10.741, de 01 de outubro de 2003, 
assinale a alternativa correta:

a)  É destinado a regular os direitos assegurados às pessoas com idade 
igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) anos.

b)  É obrigação do Estado, garantir à pessoa idosa a proteção à vida e à 
saúde, mediante efetivação de políticas sociais públicas que permitam 
um envelhecimento saudável e em condições de dignidade.

c)  O envelhecimento é um direito público e a sua proteção um direito 
social, nos termos desta Lei e da legislação vigente.

d)  Ao idoso internado ou em observação é assegurado o direito parcial 
a acompanhante, devendo o órgão de saúde proporcionar quando 
possível as condições adequadas para a sua permanência em tempo 
integral, segundo o critério de agravo à saúde.

e)  Na admissão do idoso em qualquer trabalho ou emprego, é prevista a 
fixação de limite máximo de idade, inclusive para concursos.

QUESTÃO 17
De acordo com o Caderno de Atenção Básica (2014) é correto afirmar:

a)  O trabalho do NASF (Núcleo de Apoio a Saúde da Família) é orientado pelo 
referencial teórico-metodológico do apoio matricial. Constitui-se em uma 
retaguarda especializada para as equipes de Atenção Básica/Saúde da 
Família, atuando no lócus da própria Atenção Básica. O NASF desenvolve 
trabalho compartilhado e colaborativo em pelo menos duas dimensões: 
clínico-assistencial e técnico-pedagógica. Suas ações têm, via de regra, 
dois principais públicos-alvo: as equipes de referência apoiadas (eSF, eAB 
para populações específicas – Consultórios na Rua, equipes ribeirinhas e 
fluviais) e diretamente os usuários do Sistema Único de Saúde.

b)  De acordo com o Caderno de Atenção Básica (2014) existem três modalidades 
de NASF financiados e reconhecidos formalmente pelo Ministério da Saúde. 
Essas modalidades estão divididas conforme o número de equipes de 
estratégia de saúde da família oferecendo carga horária individual de cada 
profissional de no mínimo 20h e máximo 80h semanais.

c)  O trabalho do NASF é orientado pelas diretrizes da Atenção Básica. 
Sua principal função é produzir ou apoiar as equipes na produção de um 
cuidado continuado e longitudinal, próximo da população e na perspectiva 
da integralidade. Outros conceitos que embasam seu trabalho são a 
territorialização e responsabilidade sanitária, o trabalho em equipe, a 
integralidade e a autonomia dos indivíduos e coletivos, considerando 
a realidade epidemiológica, cultural, socioeconômica da população e, 
especialmente, o planejamento conjunto com as equipes que apoiam.
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d)  O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é instrumento de organização do 
cuidado em saúde construído entre a equipe e o usuário, considerando as 
singularidades do sujeito e a complexidade de cada caso. Os instrumentos 
do genograma e do ecomapa são de uso e aplicação privativos do 
enfermeiro e permitem visualização rápida e abrangente da organização 
familiar e suas principais características e o mapeamento de redes, apoios 
sociais e ligações da família com a comunidade, consecutivamente.

e)  As Redes de Atenção à Saúde são arranjos organizativos de ações 
e serviços de saúde, de diferentes densidades tecnológicas, que, 
integrados por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e de gestão, 
buscam garantir a integralidade do cuidado. A construção das redes 
podem proporcionar ao usuário a garantia de um caminho ininterrupto 
de cuidado à sua saúde por meio de linhas de cuidado e redes temáticas 
(são uma noção intermediária entre as linhas de cuidado e as redes de 
atenção em geral).

QUESTÃO 18
De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é 
correto afirmar:

a)  São garantidos na Constituição os direitos sociais a educação, a saúde, 
a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, 
a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados.

b)  A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto 
direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei podendo 
alista-se como eleitores os estrangeiros e também durante o período do 
serviço militar obrigatório, os conscritos.

c)  A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 
compreende a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
todos autônomos, nos termos da Constituição.

d)  A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos 
Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos a soberania; a 
cidadania; a dignidade da pessoa humana; os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa e o pluralismo político.

e)  Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, 
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade.

QUESTÃO 19
Sobre os princípios e diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH) 
assinale a alternativa correta:

a)  Tem como princípios a transversalidade, a defesa dos direitos dos 
trabalhadores e a indissociabilidade entre atenção e gestão.
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b)  Um dos princípios da PNH é a transversalidade, que significa que as 
decisões da gestão interferem diretamente na atenção à saúde. Por 
isso, trabalhadores e usuários devem buscar conhecer como funciona 
a gestão dos serviços e da rede de saúde, assim como participar 
ativamente do processo de tomada de decisão nas organizações de 
saúde e nas ações de saúde coletiva.

c)  A clínica ampliada e compartilhada é uma ferramenta teórica e prática 
cuja finalidade é contribuir para uma abordagem clínica do adoecimento 
e do sofrimento. Entretanto, por considerar somente a doença, não é 
uma diretriz da PNH.

d)  Tem como diretriz a realização de rodas, colegiados gestores e mesas de 
negociação que coloquem as diferenças em contato, de modo a produzir 
movimentos que favoreçam mudanças nas práticas de gestão e de 
atenção. Tal ação pode ser denominada Gestão Participativa e Cogestão.

e)  Tem como princípio o Acolhimento, conhecido como uma sala, que realiza 
classificação de risco da demanda agendada da unidade de saúde.

QUESTÃO 20
Assinale a alternativa correta de acordo com a Política Nacional de Humanização 
(PNH):

a)  A PNH aposta na inclusão de usuários e trabalhadores na produção e 
gestão do cuidado, entretanto, uma crítica apontada nesta política é a não 
inclusão dos gestores na gestão do cuidado e do processo de trabalho.

b)  A PNH busca por em prática os princípios do SUS no cotidiano dos 
serviços de saúde, produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar.

c)  A PNH é uma estratégia do estado de São Paulo que conta com equipes 
de apoiadores que se articulam com as secretarias municipais de saúde.

d)  As rodas de conversa, o incentivo às redes e movimentos sociais e 
a gestão dos conflitos gerados, são ferramentas importantes para a 
gestão do cuidado, mas não devem ser utilizadas para inclusão das 
diferenças e humanização do trabalho.

e)  Uma deficiência da PNH é a não descrição de como colocar em prática 
as suas diretrizes, o que dificulta a sua implantação nos serviços de 
saúde.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
De acordo com Casanova, Batista, Ruiz-Moreno (2015), a respeito do trabalho 
em equipe nos Programas de Residência Multiprofissional, é possível observar 
que:

a)  Durante o trabalho em equipe os profissionais se sentem pressionados 
a contribuir com seus conhecimentos específicos em detrimento das 
demais profissões.

b)  Durante o trabalho equipe os profissionais conseguem compartilhar e 
aprender entre si, preservando suas especificidades e as do outro.

c)  Durante o trabalho em equipe os profissionais não encontram tempo 
para compartilhar o aprendizado, sendo esse um problema para seu 
desenvolvimento.

d)  Existem diferentes formas de desenvolver o trabalho em equipe, sendo 
a mais correta aquela que valoriza o saber individual.

e)  Não é possível avaliar o trabalho em equipe nos programas de residência 
multiprofissional.

QUESTÃO 22
Entre as estratégias formuladas pelos Ministérios da Educação e da Saúde 
para o desenvolvimento da Educação Interprofissional estão os Programas de 
Residência Multiprofissional em Saúde, que tem como objetivo:

a)  Formar profissionais de saúde, não médicos, com vistas a superar a 
segmentação do conhecimento e do cuidado na atenção a saúde.

b)  Formar profissionais de saúde, não médicos, com vistas a contribuir 
para a atuação individual de cada profissional.

c)  Formar profissionais de saúde, médicos, com vistas a superar a 
segmentação do conhecimento a partir da definição do espaço de 
cuidado de cada profissional.

d)  Formar profissionais de saúde, médicos, com vistas a superar o 
compartilhamento de conhecimento e gestão do cuidado integral a 
saúde.

e)  Formar profissionais de saúde, não médicos, com vistas a superar o 
compartilhamento do cuidado, investindo em estratégias que contribuam 
para a formação específica.

QUESTÃO 23
De acordo com Batista (2012) apud Casanova, Batista, Ruiz-Moreno (2015), a 
Educação Interprofissional contribui para:
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a)  O atendimento em saúde de maneira geral, de forma que cada 
profissão consiga traçar a melhor estratégia de cuidado baseada em 
seus conhecimentos específicos.

b)  A organização do cuidado, de forma que possa ser escolhido um 
representante por profissão e que o mesmo conduza a forma como 
será executado o Projeto Terapêutico Singular.

c)  A formação de profissionais de saúde mais bem preparados para uma 
atuação integrada em equipe, na qual a colaboração e o reconhecimento 
da interdependência das áreas predominam adiante da fragmentação.

d)  A compreensão do cuidado pautado pelo profissional de referência de 
modo que este possa ensinar aos demais profissionais a melhor forma 
de construir o Projeto Terapêutico Singular.

e)  A gestão do cuidado integrado em saúde, na qual os profissionais 
da equipe tenham um meio de comunicação específico para tirarem 
dúvidas com um profissional de referência.

QUESTÃO 24
Leia o seguinte relato: “Uma febre baixa, uma dor de barriga, coisas leves, o 
próprio auxiliar de enfermagem pode orientar ... Uma coisa um pouco mais 
difícil... passa-se para enfermeira, que dá um suporte possível. Somente o caso 
mais grave passa-se para o médico”.

Em uma análise crítica desse relato, na perspectiva da integração entre equipes 
multiprofissionais, é CORRETO afirmar que:

a)  A submissão das diversas profissões de saúde ao comando da medicina 
é algo natural, pois a questão biológica é a mais importante.

b)  A hierarquização na equipe multiprofissional é necessária, a fim de 
possibilitar a organização do fluxo de atendimento.

c)  Os diversos profissionais devem articular as diferenças de saberes, 
evitar a fragmentação e hierarquização das práticas.

d)  Os diversos profissionais devem articular as diferenças de saberes, sob 
o comando do saber biomédico, pois os determinantes biológicos são 
os mais importantes.

e)  Os diversos profissionais devem garantir suas especificidades, 
garantindo que a medicina esteja incumbida dos casos mais graves.

QUESTÃO 25
A partir da compreensão de que a integração entre equipes multiprofissionais 
requer uma disposição para a escuta do desejo, dos receios e inseguranças, 
aponte a ALTERNATIVA CORRETA:

a)  O médico é o profissional que deve se responsabilizar pelos casos que 
incluam aspectos eminentemente biológicos, cabendo aos demais uma 
retaguarda para o caso.
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b)  A comunicação entre dois ou mais profissionais deve ocorrer por meio 
de informes escritos, como pedidos de parecer e formulários.

c)  Os diversos profissionais devem superar as diferenças, articulando 
as competências, não requerendo a submissão das diferenças a uma 
verdade única.

d)  Os profissionais da equipe de saúde requerem, para uma atuação 
competente e resolutiva, a submissão das diferenças a uma verdade 
única.

e)  Os diversos profissionais devem garantir suas especificidades, por meio 
de uma divisão rígida de competências e práticas.

QUESTÃO 26
O MATRICIAMENTO envolve as redes, entendendo-as como “algo que une, 
que entrelaça, que apanha, que amortece, que interconecta, que comunica, 
que vincula por meio de sua ligação, de seus nós, e que por isso, quando bem 
instrumentalizada na saúde, possibilita a melhor visão do sistema, seja do 
indivíduo, de sua família ou de sua comunidade, melhorando a resolubilidade da 
atenção (Chiaverini et al, 2011, p. 199).

Assinale a alternativa correta:

a)  No atual modelo hegemônico, os serviços de saúde da atenção 
primária encaminham para os especialistas nos ambulatórios, CAPS e/
ou hospitais e, na maioria das vezes, sabem e conhecem o resultado 
da consulta ou internação do usuário.

b)  O portador de sofrimento psíquico é encaminhado e, em vários 
momentos, os profissionais da atenção primária não o percebem como 
de sua responsabilidade, apesar de estar no seu território.

c)  No matriciamento, as equipes traçam projetos terapêuticos em separado, 
a partir do que cada equipe conhece sobre aquele indivíduo e definem 
formas de cuidado também em separado.

d)  As redes não são importantes para o matriciamento, pois cada âmbito 
da atenção à saúde (serviços de saúde, setores de educação e 
trabalho, apoio familiar) analisa e define uma ação a partir dos seus 
conhecimentos sobre o indivíduo.

e)  Trabalhar em rede é restringir as oportunidades de atuação dos 
indivíduos, dos profissionais e dos dispositivos de saúde.

QUESTÃO 27
Segundo Chiaverini et al (2011) “O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é um 
recurso de clínica ampliada e da humanização em saúde. Segundo Carvalho e 
Cunha (2006), o uso do termo “singular” em substituição a “individual”, outrora 
mais utilizado, baseia-se na premissa de que nas práticas de saúde coletiva – e 
em especial na atenção primária – é fundamental levar em consideração não só 
o indivíduo, mas todo o seu contexto social. “(p. 21)
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A partir da compreensão de Projeto Terapêutico Singular (PTS) acima descrita, 
analise as assertivas abaixo:

I. ainda que o centro de um projeto terapêutico singular seja, de fato, um indivíduo 
apenas, olhar para os cuidados de alguém – em especial na saúde mental – 
exige um foco abrangente que incluiu o seu entorno familiar e territorial.

II. em toda discussão devemos buscar uma formulação diagnóstica, lembrando 
que na saúde mental os diagnósticos são frequentemente temporários e que, 
mais importante do que acertar o código diagnóstico, é compreender a situação 
em suas várias facetas.

III. um bom diagnóstico centra-se no componente biológico, sem esquecer dos 
cuidados que podem ser ofertados por outras esferas de atenção, caso sejam 
necessárias.

IV. uma boa prática é a retomada periódica dos PTS para atualizar o caminhar 
dos casos, repactuar e reformular os novos PTS e, também, para avaliar o que 
deu certo e o que não deu.

Assinale a ALTERNATIVA CORRETA:

a)   Apenas as assertivas I e III são corretas.

b)  Apenas as assertivas II, III e IV são corretas.

c)  Apenas as assertivas I, II e III são corretas.

d)  Apenas as III e IV são corretas.

e)  Apenas as assertivas I, II e IV são corretas.

QUESTÃO 28
Compreende-se o MATRICIAMENTO como:

a)  encaminhamento ao especialista.

b)  atendimento individual pelo profissional de saúde mental.

c)  intervenção psicossocial coletiva realizado apenas pelo profissional de 
saúde mental.

d)  retaguarda especializada da assistência, um suporte técnico-
pedagógico, um vínculo interpessoal e o apoio institucional.

e)  atendimento realizado, exclusivamente, por um especialista dentro de 
uma unidade de atenção primária tradicional.

QUESTÃO 29
A partir da compreensão de que MATRICIAMENTO é um novo modo de produzir 
saúde em que duas ou mais equipes, num processo de construção compartilhada, 
criam uma proposta de intervenção pedagógico-terapêutica, analise as assertivas 
abaixo:

I. Os sistemas de saúde, tradicionalmente, se organizam de uma forma vertical 
(hierárquica), com uma diferença de autoridade entre quem encaminha um caso e 
quem o recebe, havendo uma transferência de responsabilidade ao encaminhar.
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II. Historicamente, a comunicação entre dois ou mais níveis hierárquicos ocorre, 
geralmente por meio de informes escritos, como pedidos de parecer e formulários 
de contrarreferência que não oferecem uma boa resolubilidade.

III. O matriciamento visa transformar a lógica tradicional dos sistemas de saúde: 
encaminhamentos, referências e contrarreferências, protocolos e centros de 
regulação.

IV. O matriciamento se propõe a superar e/ou atenuar os efeitos burocráticos e 
pouco dinâmicos da lógica tradicional por meio de ações horizontais que integrem 
os componentes e seus saberes nos diferentes níveis assistenciais.

Assinale a alternativa correta:

a)  Todas as assertivas estão corretas.

b)  Apenas a assertiva III está correta.

c)  Apenas as assertivas I e IV são corretas.

d)  Apenas a assertiva II está correta.

e)  Apenas assertiva I, II e III estão corretas.

QUESTÃO 30
Sobre cuidado em saúde mental para as pessoas com o transtorno do espectro 
do autismo e suas famílias no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa 
correta:

a)  É definido pelo documento lançado pela Coordenação Nacional de 
Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas em 2001 que define a localização 
privilegiada para a atenção a estas pessoas no Centro Especializado 
em Reabilitação (CER).

b)  É definido pelo documento lançado em 2016 pela Coordenação Geral 
de Saúde da Pessoa com Deficiência que garante o respaldo e direitos 
legais como pessoa com deficiência.

c)  Deve estar direcionado para o diagnóstico e encaminhamento dos 
casos à rede privada, filantrópica ou estatal.

d)  Vários debates sobre a atenção em saúde a estas pessoas têm 
apontado que as redes de atenção à pessoa com deficiência e as redes 
de atenção psicossocial devem compartilhar o cuidado de crianças e 
adolescentes com autismo e superar o debate sobre qual diagnóstico 
deveriam atender.

e)  A regulamentação legal da pessoa com autismo como pessoa com 
deficiência, publicada em 2014, abarca as questões clínicas e de 
subjetividade envolvidas no tratamento e no cuidado, pois o potencial 
intelectual da pessoa com autismo depende da articulação entre 
elementos clínicos e biológicos.
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QUESTÃO 31
Para operar em rede na atenção psicossocial a crianças e adolescentes no 
sentido da direcionalidade da ação, Couto e Delgado (2015, In: Lauridsen-Ribeiro 
e Lykouropoulos, 2016) propõem que o conceito de rede:

I. Supõe um processo e a rede é aberta, depende de uma presença viva, tem 
“nós” e é sempre ampliada.

II. Supõe necessariamente a existência de serviços formalmente implantados 
para a garantia da sustentação e do compartilhamento do cuidado.

III. Supõe que a rede está sempre inacabada pois não sabemos de antemão o 
que um determinado caso demandará no processo do tratamento e do cuidado.

IV. Supõe que normas, protocolos e fluxos estruturam o funcionamento e as 
ações dos profissionais em rede.

V. É constituída por diferentes discursos e pode esclarecer os limites dos saberes 
ante a complexidade da experiência humana.

Assinale a alternativa correta:

a)  Apenas os itens I, II e III estão corretos.

b)  Apenas os itens I, II e V estão corretos.

c)  Apenas os itens I, III e V estão corretos.

d)  Apenas os itens I, II, III e IV estão corretos.

e)  Apenas os itens I, II e IV estão corretos.

QUESTÃO 32
A ambiência no CAPS infantojuvenil é considerada como espaço de sociabilidade 
entre profissionais, crianças, adolescentes e famílias. Este espaço torna o CAPS 
infantojuvenil um lugar que favorece a todos os envolvidos possibilidades de 
experiências de conforto, privacidade, acolhimento, segurança e expressão de 
subjetividades, estratégicos para ações da atenção psicossocial.

Assinale a alternativa correta:

a)  A ambiência como dispositivo de cuidado não inclui as situações de 
crise, que necessitam de intervenções especializadas restritas ao 
pessoal médico e de enfermagem.

b)  A ambiência como dispositivo busca a homogeneização das condutas 
profissionais nos espaços informais do Caps infantojuvenil, reservando 
aos atendimentos clínicos questões singulares dos usuários e seus 
familiares.

c)  A ambiência, enquanto dispositivo, considera a singularidade, 
favorecendo o encontro não programado e a construção de relações de 
proximidade e construção de vínculo.

d)  A ambiência envolve os profissionais do serviço em suas ações com 
crianças adolescentes e famílias que estão orientados para a construção 
de um bom ambiente, sem agressividade dentro do serviço.

e)  A ambiência foi abordada pelo Ministério da saúde em 2010 dirigindo-se 
aos CAPS adulto e CAPS infantojuvenil.
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QUESTÃO 33
Nas práticas da atenção psicossocial com crianças, adolescentes e famílias as 
ações intersetoriais tem como objetivo a integralidade do cuidado, orientada pela 
garantia dos direitos da criança e do adolescente. Nesse sentido, os principais 
desafios para a consecução de uma rede intersetorial, segundo Couto, Duarte e 
Delgado (2008), são:

I. A presença desarticulada de serviços públicos para a infância e adolescência.

II. A ausência de recursos públicos.

III. A criação de estratégias de cuidado à saúde mental infantil e juvenil que 
possam ser articuladas nas diferentes ações setoriais.

IV. A criação de uma linha de ação comum, pactuada, partilhada e verificada em 
diferentes programas.

V. O grande contingente da população de crianças e adolescentes portadores de 
transtornos mentais.

Assinale a alternativa correta:

a)  Apenas as afirmações I, II e III estão corretas.

b)  Apenas as afirmações I, II e V estão corretas

c)  Apenas as afirmações I, III e IV estão corretas.

d)  Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas.

e)  Apenas as afirmações I, III e V estão corretas.

QUESTÃO 34
O acesso de crianças e famílias ao CAPSi é um princípio norteador para as 
práticas em saúde mental infantojuvenil e move todo sistema de saúde para 
garantia de direitos e ainda pode redimensionar o conhecimento sobre estigmas 
e segregações desta população.

A acessibilidade ao CAPSi na Rede de Atenção Psicossocial:

I. Está determinada pelas possibilidades de uso do transporte público municipal.

II. Envolve fatores que favorecem ou dificultam o processo de busca e obtenção 
do cuidado.

III. Inclui aspectos geográficos, socioculturais, econômicos e organizacionais.

IV. Está definida pela pronta resposta dada durante o acolhimento no CAPSi.

Assinale a alternativa correta:

a)  Apenas as afirmações I, II e III estão corretas.

b)  Apenas afirmações I e II estão corretas.

c)  Apenas as afirmações II e III estão corretas.

d)  Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas.

e)  Apenas as afirmações I e III estão corretas.
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QUESTÃO 35
É possível afirmar que a prevalência de transtornos mentais na infância e 
adolescência não constituem um fenômeno__________ no Brasil. Entre_____ 
e ______ de crianças e adolescentes no Brasil apresentam algum transtorno 
mental, segundo critérios do DSM IV.

Assinale a alternativa que completa a frase corretamente:

a)  frequente/ 0,1% / 2,3%.

b)  frequente/ 0,5% / 44,3%.

c)  raro/ 12,7% / 19,9%.

d)  raro/ 1,5% / 0,8%.

e)  frequente/ 5,5% / 2,8%.

QUESTÃO 36
Assinale a alternativa que define, na concepção de Rotelli, o trabalho terapêutico:

a)  É o trabalho que considera, para a ação no campo interventivo, as duas 
grandes metafísicas complementares: a “idealística”, da alma com todas 
as suas variações religiosas, morais, psicológicas; e a “materialística”, 
do corpo com os seus prolongamentos biológicos e sociológicos.

b)  É aquele que parte de uma concepção biopsicossocial do sujeito para 
concepção de seus modos de intervenção.

c)  É aquele que se pauta em projetos que consideraram historicamente o 
universo das instituições e as particularidades singulares dos indivíduos 
inseridos em um determinado contexto sociocultural.

d)  É o trabalho de desinstitucionalização voltado para reconstruir as 
pessoas como atores sociais, para impedir-lhes o sufocamento sob o 
papel, o comportamento, a identidade estereotipada e introjetada que é 
a máscara que se sobrepõe à dos doentes.

e)  O trabalho terapêutico baseia-se no olhar médico, aquele que 
frequentemente não encontra o doente, mas a sua doença e que no 
corpo do paciente não lê uma biografia, mas uma patologia na qual 
a subjetividade deste desaparece atrás da objetividade dos sinais 
sintomáticos.

QUESTÃO 37
De acordo com Rotelli, assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas no excerto abaixo:

O problema se tornará não a cura, mas a_______________; não se trata 
de___________, mas de reprodução social das pessoas; outros diriam, o 
processo de _______________e ressingularização.

a)  Emancipação, reparação, singularização.

b)  Emancipação, ajuste, personificação.
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c)  Desinstitucionalização, conserto, identificação.

d)  Desinstitucionalização, reparação, singularização.

e)  Emancipação, reparação, identificação.

QUESTÃO 38
Rotelli trata de uma mudança de objeto e, por conseguinte também de paradigma 
dentro do contexto da desinstitucionalização e diferencia o que ele chama de 
verdadeira desinstitucionalização e falsa desinstitucionalização.

Dentre as alternativas abaixo, assinale a que define corretamente o que Rotelli 
chama de verdadeira desinstitucionalização.

a)  É aquela que tenta mumificar o objeto da psiquiatria, deslocando apenas 
as formas e os modos da gestão, mais que qualquer outra coisa, os 
lugares, o look.

b)  É aquela na qual o processo prático-crítico reorienta instituições e 
serviços, energias e saberes, estratégias e intervenções em direção a 
este tão diferente objeto.

c)  É aquela que pretende estabelecer uma nova relação entre os sujeitos 
e os modos de abordagem, buscando centrar o sujeito como objeto 
principal da intervenção.

d)  É aquela que surge para substituir os antigos paradigmas da doença, 
do modelo clínico e do modelo psicológico.

e)  É aquela que se pauta nos parâmetros da psiquiatria clássica como 
balizadora de suas propostas de intervenção social.

QUESTÃO 39
De acordo com Rotelli complete adequadamente as lacunas no excerto abaixo:

Mas se o objeto muda, se as antigas ___________ são demolidas, as novas 
instituições devem estar à altura do objeto, que não é mais um objeto em equilíbrio, 
mas está, por definição (a existência-sofrimento de um corpo em relação com 
o corpo social), em estado de não_____________: esta é a base da instituição 
inventada (e nunca dada).

a)  Estruturas, equilíbrio.

b)  Instituições, equilíbrio.

c)  Concepções, equilíbrio.

d)  Instituições, balanceamento.

e)  Construções, equiparação.

QUESTÃO 40
Para Franco Rotelli, o objeto da psiquiatria não deve ser a periculosidade ou a 
doença, mas sim:

a)  A relação mecânica causa-efeito na análise da constituição da loucura.
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b)  O reforço da causalidade linear e a reconstrução de uma concatenação 
de possibilidade-probabilidade.

c)  O desmantelamento do manicômio.

d)  O paradigma clínico.

e)  A existência-sofrimento dos pacientes e sua relação com o corpo social.

QUESTÃO 41
Segundo texto do CREPOP/CFP 2013 - CAPS, a psiquiatria democrática italiana, 
que tem como um de seus principais expoentes o psiquiatra Franco Basaglia, 
dentre as suas principais propostas e pautas de discussão e reforma, tinha como 
principal diretriz o que o texto denomina de projeto essencial. Assinale dentre 
as alternativas abaixo aquela que traz esse projeto essencial que balizou a 
psiquiatria democrática italiana.

a)  Apontar a instituição psiquiátrica como uma instituição de violência e 
violadora permanente dos direitos humanos e de cidadania.

b)  Devolver aos sujeitos sua condição de cidadania e participação social.

c)  Colocar em questão a existência da instituição psiquiátrica no centro da 
discussão do processo de reforma.

d)  Questionar a posição centralizadora do médico psiquiatra no modelo 
vigente.

e)  Trazer à tona o abuso procedimentos muito utilizados na época, tais 
como ECT (eletroconvulsoterapia) e que na visão de Basaglia eram 
legítimos atentados à integridade física e psíquica dos pacientes.

QUESTÃO 42
De acordo com CREPOP/CFP 2013 - CAPS, assinale a alternativa que completa 
adequadamente as lacunas no excerto abaixo:

A partir do golpe civil-militar de 1964, até os anos 1970, proliferaram 
amplamente clínicas psiquiátricas privadas conveniadas com o poder público, 
obtendo_______________por meio da_________________dos problemas 
sociais de uma ampla camada da população brasileira. Criou-se assim a 
chamada__________________.

a)  Lucro fácil, desmistificação, indústria da loucura.

b)  Financiamento público, psiquiatrização, indústria manicomial.

c)  Lucro fácil, naturalização, indústria da loucura.

d)  Lucro fácil, psiquiatrização, indústria da loucura.

e)  Financiamento público, naturalização, indústria manicomial.

QUESTÃO 43
O Texto CREPOP/CFP 2013 – CAPS aponta algumas experiências de 
contestação em relação ao modelo hegemônico até então existente, dentre os 
quais o trabalho de Nise da Silveira (1905-1999) que, no hospital de Engenho de 
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Dentro no Rio de Janeiro, produz uma importante tensão e contestação marcada 
de modo contundente na criação da Seção de Terapêutica Ocupacional (que deu 
origem ao Museu de Imagens do Inconsciente). Considerando o texto, assinale 
dentre as alternativas abaixo a que apresenta a principal contestação de Nise da 
Silveira ao modelo posto naquele momento.

a)  Ampliou a organização assistencial para serviços abertos e 
ambulatoriais, opondo-se à visão organicista e enfatizando fatores 
psicológicos e sociais como determinantes dos processos psíquicos.

b)  Criticou fortemente o tratamento dado aos internos das alas psiquiátricas, 
pautando sua luta no acesso a cultura, lazer e participação efetiva dos 
familiares desses internos.

c)  Nise contestou o saber médico psiquiátrico como balizador dos cuidados 
aos internos dos hospitais psiquiátricos apoiada, sobretudo por uma ala 
mais progressista da psiquiatria.

d)  Ao criar a seção de terapêutica ocupacional ela acabou, sem intenção 
direta, descobrindo a arte e a cultura como instrumentos potenciais no 
tratamento dos internos do hospital.

e)  Crítica permanente à redução do sujeito à doença e a possibilidade 
de dar voz, expressão, circulação e estabelecer relação a partir dos 
sentidos e significados escondidos e sufocados pelo tratamento 
psiquiátrico.

QUESTÃO 44
O Texto CREPOP/CFP 2013 – CAPS compreende a saúde mental como um 
lócus da Reforma Psiquiátrica e aponta diferenças significativas entre ambas. 
Sobre essa diferenciação apontada no texto, assinale a alternativa CORRETA:

a)  Tanto a saúde mental quanto a reforma psiquiátrica, na resposta que dão 
à demanda social, dificilmente correm o risco de servir à normalização 
dos sujeitos, pois sempre questionam os discursos que em nome da 
boa saúde propõe a anulação das diferenças.

b)  A principal diferença entre a saúde mental e a Reforma Psiquiátrica é 
que enquanto a primeira trata de cuidado efetivo, a segunda se encaixa 
fundamentalmente no âmbito legislativo, ou seja, define parâmetros 
para as práticas em saúde mental.

c)  Muitos autores tratam a saúde mental e a Reforma Psiquiátrica como 
similares, não apontando diferenças significativas entre ambas.

d)  A saúde mental pode ser compreendida como inscrição de diferentes 
estratégias que visam a produção de algum modo de inclusão de 
questões subjetivas na produção de bem-estar e de saúde, alcançando 
a diferentes sujeitos e situações. A Reforma Psiquiátrica refere-se a um 
processo político de transformação da assistência pública ofertada aos 
portadores de sofrimento mental.



PSICOLOGIA

24
UNIFESP – FAP 2019/2020

e)  O texto aponta diferenças radicais entre saúde mental e Reforma 
Psiquiátrica, enquanto a primeira se encaixa nas políticas  implementadas 
pelo SUS (Sistema Único de Saúde), a segunda diz respeito estritamente 
a uma luta pelos direitos dos usuários dos serviços psiquiátricos que 
atuavam primordialmente na lógica manicomial.

QUESTÃO 45
Sobre os componentes listados a seguir: Atenção Básica, Atenção Psicossocial 
Especializada, Urgência e Emergência, Atenção Residencial de Caráter 
Transitório, Atenção Hospitalar, Estratégias de Desinstitucionalização e 
Reabilitação Psicossocial, seguem as seguintes afirmações:

1. As Comunidades Terapêuticas constituem-se em dispositivos fundamentais 
e mais adequados para o tratamento de pacientes usuários de crack, álcool e 
outras drogas, conforme estabelecido na Portaria GM/MS nº 3.088/2011.

2. Trata-se da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) estabelecida pela Portaria 
GM/MS nº 3.088/2011.

3. No contexto da Reforma Psiquiátrica, os serviços substitutivos devem ter a 
missão de superar o paradigma manicomial, direcionados por novas bases e 
valores éticos que venham a produzir uma nova forma de convivência solidária 
e inclusiva.

4. Impulsionada pelo Movimento de Luta Antimanicomial, foi implementada uma 
nova política de saúde mental, com o foco prioritário na construção de uma rede 
substitutiva aos hospitais psiquiátricos.

Assinale a alternativa correta:

a)  Somente a afirmativa II está correta.

b)  Somente as afirmativas III e IV estão corretas.

c)  Somente a afirmativa I está incorreta.

d)  Todas as afirmativas estão corretas.

e)  Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 46
Constituem-se como locais de atuação do psicólogo da saúde:

a)  Organizações não governamentais.

b)  Unidades básicas de saúde.

c)  Centros de atenção psicossocial.

d)  Ambulatórios e hospitais.

e)  Todas as alternativas anteriores.
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QUESTÃO 47
Ao problematizar o institucionalismo na atualidade, Gregorio Baremblitt reconhece 
que a heterogeneidade social, conceitual e operativa das diversas correntes do 
movimento institucionalista e aponta os problemas, as polêmicas e os impasses 
colocados ao próprio movimento e aos agentes institucionais. Contudo o autor 
sustenta que a principal virtude do institucionalismo deve ser:

a)  O interesse pelas críticas negativas tanto internas quanto externas ao 
movimento institucionalista.

b)  A afirmação de sua positividade, considerando sua capacidade de 
apropriar-se da sua prática e remetê-la à sua função e funcionalidade.

c)  A orientação pela cientificidade e profissionalidade.

d)  A afirmação pelo seu caráter político-partidário.

e)  A afirmação pela sua identidade universal.

QUESTÃO 48
Na intervenção institucional,

I. existe uma sequência programada pelos analistas contratados, que, em casos 
específicos, reconhecem as observações do grupo dirigente que contratou a 
intervenção.

II. o campo de análise não pode coincidir com o campo de intervenção, pois, 
diante de um campo concreto e definido de intervenção, recorre-se a um campo 
de análise que agrega os processos sócio-históricos e as relações institucionais.

III. o interventor ou a equipe de intervenção deve analisar cuidadosamente as 
demandas que surgem no decorrer de todo o processo, como meio de evitar, por 
exemplo, uma parceria com dirigentes que querem conter uma resistência a uma 
gestão autoritária.

IV. os analisadores históricos e os analisadores construídos propiciam acesso à 
dinâmica institucional e às suas tensões, produzindo material rico para análise 
coletiva.

V. a análise de implicação é fundamental para os institucionalistas localizarem as 
suas motivações pessoais e compromissos sociais com a intervenção, a fim de 
reforçar a adesão do coletivo a tais motivações e compromissos.

Assinale a alternativa correta:

a)  Apenas as afirmações I, IV e V estão corretas.

b)  Apenas as afirmações II, III e IV estão corretas.

c)  Apenas as afirmações II, IV e V estão corretas.

d)  Apenas as afirmações I, III e V estão corretas.

e)  Apenas as afirmações I, II, III estão corretas.

QUESTÃO 49
Conforme Rotelli, Leonardis e Mauri (2001), a desinstitucionalização requer um 
trabalho extramuros, por meio de:
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I - Ambulatórios, nos quais se promovam a emancipação e novas possibilidades 
para os usuários.

II – Laboratórios, uma estrutura complexa na qual se promovam cultura e o 
intercâmbio de relações destinadas a pessoas doentes.

III – Laboratórios, uma estrutura complexa na qual se promovam cultura e o 
intercâmbio entre artistas, artesãos, pessoas doentes ou não.

IV - Laboratórios, nos quais se promovam a emancipação e novas possibilidades 
para os usuários.

V – Laboratórios, onde os papeis são intercambiáveis, com o objetivo de 
experimentar práticas inovadoras.

Assinale a alternativa correta:

a)  Somente os itens I, II e IV estão corretos.

b)  Somente os itens I, III e IV estão corretos.

c)  Somente os itens I, III e V estão corretos.

d)  Somente os itens I, IV e V estão corretos.

e)  Somente os itens I, II e III estão corretos.

QUESTÃO 50
Leia o caso:

“Sr. João de 61 anos – com alta recente do hospital psiquiátrico – chega a um 
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), exatamente na hora que a equipe de 
profissionais está de saída para almoço. Uma psicóloga escuta o usuário dizer 
que havia lido no jornal uma notícia sobre o extermínio das pessoas maiores 
de 60 anos, que utilizavam gratuitamente o transporte público, ficou com muito 
medo, preferia ser internado novamente”.

Rotelli, Leonardis e Mauri (2001) discorrem sobre a “Instituição Inventada”, 
propondo que a desinstitucionalização é muito mais que o desmantelamento 
do manicômio. Inclui algumas práticas a favor da produção da vida. Escolha 
a alternativa na qual a psicóloga apresenta uma proposta antimanicomial, 
compatível com os autores mencionados.

a)  A psicóloga conversa por pouco tempo com o Sr. João, faz uma escuta 
cuidadosa de alguns minutos; fica sabendo que o Sr João gosta de 
trabalhos manuais e artesanais, o que lhe permite fazer uma proposta 
extramuro, numa parceria com a rede de apoio intersetorial, uma 
Oficina de Mosaico, coordenado por um profissional de saúde mental e 
um oficineiro da Secretaria de Cultura. Marca um atendimento na sua 
agenda, para acompanhar o caso.

b)  A psicóloga não conversa com o Sr. João, preenche uma ficha protocolar, 
marca um atendimento para o próximo dia vago de sua agenda: na 
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próxima semana. Entende que o caso precisa de uma avaliação pelas 
vias do olhar clínico, assim como de uma investigação do ponto de vista 
psicopatológico.

c)  A psicóloga não conversa com Sr. João, pois não poderia realizar 
um atendimento completo naquele momento, pede para a recepção 
marcar um horário na sua agenda, a fim de realizar uma avaliação 
pormenorizada do ponto de vista clínico e psicológico.

d)  A psicóloga resolve debater com o psiquiatra o caso, pois este é o 
profissional responsável para resolver situações de crise.

e)  A psicóloga volta para a sala de reunião na qual só havia ficado o 
psiquiatra, com o qual ela agenda um atendimento para o Sr. João, no 
dia em que o médico teria vaga, uma semana depois. Volta na recepção 
e pede que avisem o usuário, que já havia ido embora.

QUESTÃO 51
Leia o caso abaixo:

“Um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) desenvolve uma Oficina de Coral, 
na perspectiva preconizada pela Reforma Psiquiátrica, amparada pela Lei 
Federal 10.216, ainda em curso no país. Depois de um ano de funcionamento da 
oficina, a coordenadora, musicista e psicóloga, percebeu que precisava transpor 
os muros da instituição, possibilitando uma inserção efetiva dos pacientes na 
vida cultural da cidade”.

Conforme Rotelli, Leonardis e Mauri (2001), além de desospitalizar, é preciso 
ofertar possibilidades desinstitucionalizantes, por meio de lugares de produção 
de cultura, arte, intercâmbios entre os usuários e pessoas da comunidade, 
artistas, artesãos. Nesse sentido, o prosseguimento das atividades da Oficina 
de Coral, num direcionamento extramuros, deveria ser:

I. Entrar em contato com um grupo de coral, coordenado por um Oficineiro da 
Secretaria de Cultura, para que o grupo de pacientes do CAPS participasse do 
coral do bairro, possibilitando integração com a comunidade.

II. Agendar ensaios “abertos” em salas de espera de outras unidades de saúde 
do bairro, possibilitando a integração dos usuários com outras pessoas da 
comunidade.

III. Estabelecer uma agenda de apresentações de forma gradativa, incluindo 
primeiramente lugares conhecidos dos usuários.

IV. Elaborar um laudo técnico, conceitual e explicativo sobre o quadro 
psicopatológico dos usuários participantes da oficina de Coral, a fim solicitar a 
continuidade da atividade na própria unidade do CAPS.

V. Recorrer a uma avaliação do hospital psiquiátrico da cidade, pois concluiu 
que alguns necessitam de um acompanhamento intensivo, medicamentoso, 
impreterivelmente hospitalizados.

Assinale a alternativa correta:
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a)  Apenas os itens I, II e IV estão corretos.

b)  Apenas os itens I, III e V estão corretos.

c)  Apenas os itens II, IV e V estão corretos.

d)  Apenas os itens I, IV e V estão corretos.

e)  Apenas os itens I, II e III estão corretos.

QUESTÃO 52
O mínimo comum entre as diferentes escolas institucionalistas é:

a)  O interesse pelo funcionamento autoanalítico e autogestivo.

b)  A fidelidade à definição psicanalítica de desejo e inconsciente.

c)  O entendimento de sujeito como uma peça alienada no processo de 
produção.

d)  A compreensão dos aspectos psíquicos da vida organizacional.

e)  O rigor científico embasado nas teorias Freud e Marx.

QUESTÃO 53
No contexto hospitalar, quando a subjetividade do paciente é desconsiderada ou 
recalcada, o psicólogo deve:

a)  Identificar os mecanismos de defesa do Ego do paciente, bem como 
os motivos de conflito (consciente e inconsciente) e comunicar isso 
à equipe de saúde, pois o paciente pode causar problemas para a 
assistência.

b)  Realizar um grupo focal com a equipe de enfermagem, trabalhando 
a importância do acolhimento dos problemas familiares do paciente e 
instrumentalizando a equipe para parar de desrespeitar o paciente.

c)  Considerar que o conhecimento biomédico considera a subjetividade 
do paciente, por isso é importante que toda equipe tenha a presença de 
um psicólogo hospitalar.

d)  Reconhecer que o processo da separação mente/corpo tem suas raízes 
nas concepções cartesianas de ciência, o que interfere na forma como 
o saber biomédico trabalha na modernidade.

e)  Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 54
Quanto ao saber médico, assinale a alternativa correta:

a)  A medicina moderna exclui a subjetividade de seu campo epistêmico 
(do paciente e do médico) de forma sistemática em função da busca 
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de uma objetividade que considera importante para essa concepção de 
ciência moderna.

b)  A medicina tem como ideal a abordagem objetiva do adoecimento não 
enviesada por sentimentos e desejos.

c)  Ainda hoje, há uma expectativa do campo médico em delegar à psicologia 
hospitalar a atenção e o cuidado da subjetividade dos pacientes.

d)  Os processos de especialização e hiperespecialização do campo da 
saúde, ao ignorar a subjetividade e trabalhar com o corpo como se nele 
não houvesse um sujeito, levam a uma fragmentação do saber que 
perde de vista a totalidade da pessoa.

e)  Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 55
Assinale a alternativa CORRETA:

a)   A Psicologia Hospitalar não se ocupa de um diagnóstico psicopatológico, 
exclusivamente, mas busca também avaliar oncontexto situacional do 
paciente e sua influência na subjetividade do mesmo.

b)  A hipótese diagnóstica deve ser rapidamente elaborada e informada à 
equipe de saúde e, para não gerar questionamentos, nunca deve ser 
alterada, garantindo a manutenção do semblant do psicólogo.

c)  O setting de atendimento em Psicologia Hospitalar é muito importante 
e deve ser mantido intacto para garantir que o inconsciente do paciente 
possa se manifestar.

d)  Na teoria lacaniana, o diagnóstico estrutural não é importante para 
conduzir e manejar o atendimento psicanalítico no contexto hospitalar.

e)  O psicanalista só deve realizar atendimentos mediante solicitação 
formal da equipe de saúde.

QUESTÃO 56
A respeito da Psicologia Hospitalar, assinale a alternativa CORRETA:

a)  O trabalho com a abordagem psicanalítica é impossível no hospital, pois 
não há como garantir o setting e o número mínimo de atendimentos 
necessários.

b)  A Psicologia Hospitalar deve ajudar o trabalho do campo médico, como 
um auxiliar qualificado.

c)  O psicólogo hospitalar deve trabalhar com foco no paciente, na família 
e na equipe de saúde.

d)  O estatuto do sintoma para a Psicologia Hospitalar é o mesmo que da 
Medicina.
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e)  Independentemente do setting hospitalar, o trabalho do psicólogo 
deve adotar sempre um manejo e um roteiro pré-determinado pela 
sua formação acadêmica, pois somente assim ele pode garantir bons 
resultados.

QUESTÃO 57
Interconsulta é:

a)  O principal instrumento do trabalho em psicologia hospitalar.

b)  A principal atividade realizada por psicólogos hospitalares.

c)  O mesmo que matriciamento.

d)  O mesmo que psicologia hospitalar.

e)  É uma das modalidades de intervenção em psicologia hospitalar.

QUESTÃO 58
Considerando os aspectos éticos do atendimento a pessoas vivendo com HIV/
Aids, leia a vinheta a seguir:

“O psicólogo que trabalha em um hospital geral recebe o pedido de atendimento 
de um paciente internado na enfermaria de pneumologia. O médico solicitou a 
sorologia para HIV sem explicar para o paciente do que se tratava e, quando 
o resultado veio positivo, relatou a situação no prontuário e solicitou que 
equipe de infectologia venha ‘dar o diagnóstico’. Também solicitou atendimento 
psicológico, pois está preocupado com o comportamento do paciente. A família 
do paciente (esposa e mãe) também está muito angustiada e interpela a equipe 
de enfermagem perguntando o que está acontecendo”.

Como o psicólogo deve proceder? Assinale a resposta correta:

a)  Deve comunicar o diagnóstico para o paciente, na medida em ele é a 
melhor pessoa para acolher as angústias do paciente. Nesse sentido, 
aproveita para falar o que está acontecendo para os familiares, ajudando-
os a lidar com os conflitos que surgirem e, além disso, ajuda a equipe 
de enfermagem a lidar com a abordagem insistente de informações 
pela família.

b)  Deve atender o paciente em psicoterapia individual, pois somente assim 
poderá abordar os verdadeiros conflitos inconscientes do paciente.

c)  Deve orientar a equipe de saúde a tomar precauções de contágio, pois 
o vírus HIV é muito resistente, colocando o paciente em isolamento 
imediatamente.

d)  Deve conversar com a equipe de saúde, trabalhando a necessidade do 
sigilo e a importância de que o médico seja a pessoa que vai comunicar o 
diagnóstico. Deve avaliar os recursos emocionais do paciente para lidar 
com o diagnóstico e comunicar isso ao médico e à equipe, se dispondo 
a ajudar no momento em que este for conversar com o paciente.

e)  Poderá orientar a equipe de enfermagem a comunicar a família sobre o 
diagnóstico e, assim, ajudar a preparar a paciente para receber a notícia.
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QUESTÃO 59
A partir das nomenclaturas fornecidas por Baremblitt (2002):

I. O hospital é uma instituição, pois estabelece normas para regular o modo de 
vida dos sujeitos ao longo da história da humanidade.

II. O psicólogo de uma unidade básica de saúde é um agente, pois mobiliza 
instituições e organizações por meio das práticas.

III. O Ministério da Saúde é uma organização, pois promove um arranjo que 
materializa os conhecimentos, práticas e normas da saúde.

Assinale a alternativa correta:

a)  Todas afirmações estão corretas.

b)  As afirmações I e II estão corretas.

c)  As afirmações II e III estão corretas.

d)  As afirmações I e III estão corretas.

e)  Nenhuma das afirmações está correta.

QUESTÃO 60
“Há mais de seis meses, a equipe de um Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) 
apresenta diversos conflitos, rupturas de parcerias e um aumento significativo do 
número de adoecimento entre os profissionais. O psicólogo, que ocupa o cargo 
de gestor deste serviço, solicitou a presença de gestores hierarquicamente 
superiores nas reuniões de equipe para tratar dos problemas evidenciados, mas 
o silêncio foi predominante nestas reuniões”. Para lidar com esta situação por 
meio de uma intervenção institucionalista, o gestor deste CAPS deveria:

a)  Promover diversas oficinas com a equipe para construir um ambiente 
de trabalho mais harmônico e coeso, demonstrando importância dos 
cumprimentos cotidianos e da motivação para o trabalho.

b)  Criar dispositivos para fazer os profissionais falarem mais nas reuniões, 
o que permitiria explicitar as demandas dessa equipe e, partir daí, 
convidar um expert na área para direcionar o processo de mudança.

c)  Contratar um especialista em conflito organizacional e outro em 
adoecimento no trabalho para estabelecer um plano de ação a ser posto 
em prática pela gestora do CAPS em parceria com os seus superiores.

d)  Convidar um expert que, a partir de uma posição de horizontalidade 
em relação a essa equipe, potencialize todos os seus membros, 
trabalhadores e gestor, a assumir o protagonismo na análise e na 
gestão do estabelecimento.

e)  Acionar gestores hierarquicamente superiores para uma avaliação 
geral da equipe, com a finalidade de localizar os membros da equipe 
responsáveis pelos conflitos e adoecimento dos colegas.
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PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

CONFIRA O SEU CADERNO DA PROVA TEÓRICO-PRÁTICA

1.  Este caderno de provas contém 5 questões de múltipla escolha com 5 alternativas dispostas em ordem 
numérica, com apenas uma alternativa correta.

2.  Confira seu caderno quando o Fiscal de Sala autorizar, não lhe será entregue outro, exceto no casos apontados 
nos itens 3 e 4.

3.  Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má impressão, levante o braço. 
O Fiscal de Sala trocará seu caderno.

4.  Confira se o caderno de questões corresponde à especialidade que você se inscreveu.

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS

5.  Confira cuidadosamente seus dados na Folha de Respostas, assine-a, e 
comunique ao Fiscal de Sala em caso de alguma divergência, não faça 
qualquer alteração da folha.

6.  Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
7.  As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas.
8.  Preencha todos os espaços corretamente, a leitora óptica é sensível 

a marcas escuras.
9.  Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, 

mais de uma resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão.
10.  Leia atentamente as instruções na Folha de Repostas.
11.  Valem, exclusivamente, as respostas corretamente assinaladas na Folha de Respostas.
12.  Tempo para realização das provas: 4 horas e 30 minutos (tempo total para ambas as provas).

ATENÇÃO

13.  Use para rascunho as partes em branco do caderno.
14.  Não será permitido qualquer outro material sobre carteira, que não seja o da prova.
15.  Após o término do tempo de máximo de prova, é obrigatório a entrega imediata do material 

para o fiscal de sala.

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO   Nº Inscrição:

Nome por extenso

PSICOLOGIA

COMO RESPONDER

Preencha totalmente o 
círculo da sua resposta:

A B C D E1

A B C D E2

A B C D E3

A B C D E4

A B C D E5

Este gabarito será destacado somente pelo Fiscal de Sala no momento da entrega da Prova
....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

01  ____ 02  ____ 03  ____ 04  ____ 05  ____
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Tereza, 64 anos, natural do Rio de Janeiro, mora atualmente em São Paulo com 
o marido e a filha mais nova. É costureira, muito conhecida no bairro onde mora 
pelo perfeccionismo e rapidez na entrega. Seus filhos são: Carolina, de 45 anos, 
Antonio de 39 e Laura de 24 anos. Os filhos mais velhos possuem cada um 2 
filhos, os quais são cuidados por Tereza durante a semana.

Há 6 meses Tereza começou a relatar fortes dores nas costas, atribuindo a isso 
a posição em que ficava na máquina de costura. Foram feitas mudanças em 
sua cadeira, na mesa, porém as dores continuavam. Numa noite, Tereza relata 
sentir fortes pontadas, “como se algo tivesse cortando suas costas”, e é então 
levada por seu marido ao Pronto Socorro de um Hospital Geral próximo a sua 
residência.

Chegando ao Pronto Socorro, Tereza passa pela triagem onde a Enfermeira 
entende que não há urgência para o atendimento e dessa forma o atendimento 
não precisa ser imediato. Na sala de espera enquanto espera ser chamada para 
a consulta as dores aumentam e Tereza, chorando, grita de dor ao dizer que “não 
é atendida pois querem matá-la e estão cortando seus órgãos”. O marido tenta 
acalmá-la sem sucesso. A equipe pede que ela por favor não grite e que seu 
atendimento será em breve.

O médico entende que Tereza possui diagnóstico psiquiátrico, prescreve um 
analgésico e faz um encaminhamento para o Pronto Socorro Psiquiátrico, sugerindo 
ao marido que a levasse imediatamente uma vez que as dores tratavam-se na 
verdade de um delírio e que naquele lugar eles não poderiam ajudar.

No atendimento realizado, nesse momento já no Pronto Socorro Psiquiátrico, 
o médico psiquiatra entende que ela precisa ficar em observação para um 
melhor cuidado. A equipe multiprofissional, formada por psiquiatra, enfermeiro, 
psicólogo, terapeuta ocupacional e assistente social, entende que é necessário 
investigar a dor e as causas que poderiam ter contribuído para o quadro atual. 
Solicitam-se exames laboratoriais e de imagem, e a família é convidada para 
acolhimento junto à equipe.

O psiquiatra e a psicóloga da equipe explicaram a forma como a equipe 
multiprofissional pensou o cuidado, entendendo a importância de realizar exames 
para maior investigação e se colocaram a disposição da família, deixando 
previamente acordado um novo encontro para falar sobre o resultado dos 
exames. A psicóloga e a terapeuta ocupacional propuseram à equipe o contato 
com a Unidade Básica de Referência para entender que tipo de acompanhamento 
Tereza realizou nos últimos anos e como o cuidado havia sido pensado para ela.

Na reunião da equipe do Pronto Socorro Psiquiátrico, após a leitura dos exames, 
entendeu-se que se tratava de um possível caso de pielonefrite, pelo elevado nível 
de creatinina e uréia no sangue. Foi realizado encaminhamento da paciente com 
urgência para o Hospital Geral para conduta específica onde, após investigação, 
foi detectada a necessidade da internação para tratamento e continuidade do 
cuidado ambulatorialmente. A equipe que realizou o encaminhamento sugeriu a 
continuidade do cuidado com a família, e a possibilidade de acompanhamento 
psicológico da paciente durante a internação.
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Responda as cinco questões seguintes sobre os processos de trabalho 
em saúde nos quais a psicóloga esteve inserida como membro da equipe 
multiprofissional de saúde que atende Tereza.

QUESTÃO 1
Para a construção do plano de cuidado de Tereza, foi importante realizar o 
acolhimento a família e convidá-los a contar a história de vida da paciente.

A consulta conjunta é um recurso utilizado no apoio matricial. Podem participar 
da Consulta Conjunta:

a)  Profissionais da atenção primária à saúde, Profissionais da equipe de 
Saúde Mental e Outros profissionais, não sendo recomendado que 
pacientes, familiares e acompanhantes participem da consulta conjunta.

b)  Profissionais da atenção primária à saúde, Profissionais da equipe de 
Saúde Mental, Familiares e acompanhantes e Outros profissionais, não 
sendo recomendado que pacientes participem da consulta conjunta.

c)  Profissionais da atenção primária à saúde, Profissionais da equipe de 
Saúde Mental, Pacientes e Outros profissionais, não sendo recomendado 
outros participantes.

d)  Profissionais da atenção primária à saúde, Profissionais da equipe 
de Saúde Mental, Pacientes, Familiares e Acompanhantes e Outros 
profissionais.

e)  Profissionais da atenção primária à saúde e Profissionais da equipe de 
Saúde Mental, sem a participantes de outros sujeitos.

QUESTÃO 2
No caso de Tereza, o profissional psicólogo atuou em conjunto com a equipe 
multiprofissional de trabalho em saúde. A partir da análise do caso e considerando 
que o Código de Ética Profissional e a Resolução nº 01/2009 do Conselho Federal 
de Psicologia, o REGISTRO DO ATENDIMENTO quando a(o) psicóloga(o) está 
inserido em um serviço/equipe multiprofissional caracteriza-se por ser:

a)  em prontuário específico do serviço de Psicologia, armazenado em 
local seguro, com boas condições de sigilo e guardado por um período 
mínimo de cinco anos, ou de acordo com a legislação vigente.

b)  em prontuário específico do serviço de Psicologia, armazenado em 
local seguro, com boas condições de sigilo e guardado por um período 
mínimo de dez anos, ou de acordo com a legislação vigente.

c)  em prontuário único da equipe, armazenado em local seguro, com boas 
condições de sigilo e guardado por um período mínimo de cinco anos, 
ou de acordo com a legislação vigente.

d)  em prontuário único da equipe, armazenado em local seguro, com boas 
condições de sigilo e guardado de acordo com a legislação vigente, 
independente de um período mínimo.
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e)  Não é necessário realizar o registro deste tipo de atendimento uma 
vez que o trabalho em equipe multiprofissional pressupõem o diálogo 
permanente entre os profissionais.

QUESTÃO 3
Espera-se que no Hospital Geral a equipe tenha dado continuidade ao cuidado 
inicialmente proposto para que, no momento do retorno para casa a rede de 
apoio de Tereza esteja organizada para recebê-la e assim fazer o monitoramento 
adequado de seu quadro.

Em que situações o matriciamento deve ser solicitado?

a)  Nos casos em que as equipes possuem problemas interpessoais e não 
conseguem conduzir a construção de um projeto terapêutico singular ou 
nos casos, como o de Tereza, que a queixa demanda o envolvimento 
de várias especialidades médicas.

b)  Quando se necessita de suporte para realizar qualquer tipo de intervenção 
psicossocial, além da necessidade de centrar o atendimento em uma 
especialidade médica.

c)  Para apoiar pacientes na adesão ao projeto terapêutico e na aquisição 
de medicamentos de alto custo na Rede de Atenção a Saúde, centrando 
o cuidado nos aspectos medicamentosos da queixa apresentada, como 
no caso de Tereza.

d)  Quando a equipe de referência sente necessidade de apoio para 
resolver questões pessoais do paciente, como, por exemplo, separação, 
problemas judiciais e quitação de dívidas.

e)  Nos casos em que a equipe de referência sente necessidade de apoio da 
saúde mental para abordar e conduzir um caso que exige, por exemplo, 
esclarecimento diagnóstico, estruturação de um projeto terapêutico e 
abordagem da família.

QUESTÃO 4
No primeiro atendimento realizado, é possível observar condutas uniprofissionais 
que no desenvolvimento da história não aproximam Tereza da resolutividade do 
caso e aumentam o tempo de espera para o início do tratamento adequado. 
É também, possível identificar movimentos de um trabalho em equipe mais 
articulado, buscando olhar para Tereza de uma forma mais abrangente e menos 
estigmatizadora, buscando a promoção da saúde a partir de diferentes olhares.

Podemos afirmar sobre o trabalho em equipe:

a)  O esforço da equipe em traduzir e atender, da melhor forma possível, 
necessidades, muitas vezes complexas, captadas em sua expressão 
individual, resulta na “integralidade focalizada”, esforço de cada um dos 
trabalhadores e da equipe como um todo.

b)  Os membros da equipe devem preservar suas funções específicas e 
colocar-se como responsáveis pelo cuidado de forma uniprofissional.
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c)  O cuidado no trabalho em equipe deve priorizar a sintomatologia, 
sempre atento à possibilidade e à potencialidade de agregação de 
outros saberes, preservando as práticas tradicionais.

d)  O atendimento de cada profissional deverá manter o compromisso com 
sua formação específica, não sendo possível o desenvolvimento de um 
mesmo projeto com diferentes profissões.

e)  É importante que os profissionais de saúde sejam capazes de 
simultaneamente identificar os pontos fortes de cada membro da equipe 
de assistência e utilizá-los para lidar com os problemas mais complexos 
apenas do paciente, sem incluir a família.

QUESTÃO 5
De acordo com o Conselho Federal de Psicologia, através da publicação “A 
Regulação dos serviços de saúde mental no Brasil: Inserção da Psicologia no 
Sistema Único de Saúde e na Saúde Suplementar”, no SUS, “é reconhecida a 
necessária multiprofissionalidade da atenção à saúde, o que impõe a adequada 
inclusão da psicologia e de outras profissões da saúde nos serviços de saúde, 
inclusive no que tange ao atendimento ambulatorial, hospitalar e de emergência.” 
(p. 132)

Desta forma, e de acordo com o que orienta o CFP e o Código de Ética Profissional, 
na equipe multiprofissional que cuidou de Tereza, a psicóloga deverá:

a)  considerar as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos 
dessas relações sobre as suas atividades profissionais, posicionando-
-se de forma crítica e em consonância com os demais princípios do 
Código de Ética Profissional.

b)  atuar com responsabilidade social, analisando crítica e historicamente 
a realidade política, econômica, social e cultural, a partir da construção 
um projeto de cuidado uniprofissional e individual.

c)  atuar com responsabilidade, por meio do contínuo aprimoramento 
profissional, contribuindo para o desenvolvimento da Psicologia como 
campo científico de conhecimento e de prática, entendendo que a 
psicologia é a profissão mais importante no cuidado ao paciente 
hospitalizado.

d)  contribuir para a promoção da universalização do acesso da população 
às informações, ao conhecimento da ciência psicológica, através da 
construção de projetos que contemplem apenas os saberes específicos 
da psicologia, sem a inserção das demais profissões.

e)  trabalhar visando a promoção a saúde, por meio do contato exclusivo 
com profissionais da psicologia que já tenham atendido a paciente ou 
psicólogos que possam contribuir para a construção do cuidado.


