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de Prova
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2

2 de maio
das 14 às 17 h
3 h de duração*
30 questões

S09 Psicólogo
Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Atenção!

Para fazer a prova você usará:

 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização
da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não
sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.

 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.
Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

.
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Conhecimentos Gerais
Português

5 questões

(10 questões)
3. Baseando-se no texto, analise as afirmativas abaixo:
1. Os pontos e vírgulas ( ; ) foram empregados
para separar itens de uma enumeração.
2. Os travessões isolam uma expressão explicativa.
3. A expressão “através” equivale a também.
4. O pronome “Nela” refere-se à Praia da
Laranjeira.

Texto
A Praia de Laranjeira – uma pequena baía rodeada pelo
verde da Mata Atlântica – é a mais próxima do Centro
de Balneário Camboriú. Extremamente concorrida,
pode ser alcançada por terra, através da Interpraias;
por mar, em barcos que transportam passageiros
desde a Barra Sul; por teleférico, que conta 47 cabines
para 6 pessoas cada. Nela há maricultura de mexilhões,
vendidos nos restaurantes da própria praia.

1. Assinale a alternativa correta.
a. ( ) A expressão “Extremamente concorrida” equivale a Com muitos turistas.
b. ( ) A forma verbal “há”, do final do texto, equivale
a existem.
c. ( X ) A regra de acentuação gráfica de Camboriú
aplica-se a balaústre, saúde, viúvo.
d. ( ) Para serem gramaticalmente corretas, as palavras rainha, fortuito e gratuito devem receber
acento gráfico.
e. ( ) Em “Ofereço a você uma estada na região da
Costa Brava” a expressão sublinhada equivale
a Ofereço-a.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

4. Assinale a alternativa com a frase correta, em todas
as formas verbais apresentadas.
a. (
b.
c.
d.

2. Assinale a alternativa com a frase que apresenta
clareza, lógica e correção gramatical.

( )
(X)
( )
( )
( )

e.

) Assim que eu for à Ponta do Santinho, em
Taquaras, visitaria seus costões de pedra.
( ) Serão três horas quando Luís vai vim ao nosso
balneário.
( ) Teria sido diferente se nós conhecemos a Praia
Brava.
( X ) Se eu vier a Taquaras e vir uma comunidade
de pescadores, ficarei contente.
( ) A Praia dos Amores não tem realmente praia;
se tivesse, é bom.

a. ( ) Camboriú: eis o balneário cujas as praias belas.
b. ( ) Prefiro o Estaleirinho mais que a Praia do Pinho.
c. ( ) Você quer que eu te mostre a Praia das
Laranjeiras?
d. ( ) Ontem fui a região da Costa Brava e a Praia
das Taquaras.
e. ( X ) Ana estava cônscia de que visitava nosso
melhor balneário.
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5. Analise o texto abaixo:
No litoral Norte catarinense, pescadores se mantêm
pela promessa de ganho financeiro, aliada à manutenção da cultura regional; a pesca artesanal resiste e tem
conotação histórica de uma prática que vem sendo
feita há muitos anos.
adapt. de http://diariocatarinense.clicrbs.com.br: 15 maio 2013.

Assinale a alternativa correta, em relação ao texto.
a. ( X ) Em “aliada à manutenção da cultura regional”,
substituindo a expressão “aliada” por associada, o acento de crase permanece.
b. ( ) A “conotação histórica” da pesca artesanal se
deve à promessa de ganho financeiro dessa
prática.
c. ( ) No singular, a expressão “pescadores se mantêm” não recebe acento gráfico.
d. ( ) Em “há muitos anos” a forma verbal pode ser
substituída por fazem, sem prejuízo para a
correção gramatical do texto.
e. ( ) Não existe qualquer ligação entre as expressões “pescadores se mantêm” e “a pesca artesanal resiste”.

Temas Atuais

5 questões

6. O NOAA (centro americano de controle da atmosfera) anunciou recentemente o registro de uma concentração diária maior do que 400 partes por milhão,
de um dos principais causadores do aquecimento
global. Segundo os pesquisadores, a última vez que
os níveis atingiram esse valor ocorreu há milhões de
anos.
Assinale a alternativa que indica o gás cuja concentração atingiu esse triste recorde.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Ozono (O3)
Oxigênio (O2)
Nitrogênio (N2)
Vapor de água (H2O)
Gás carbônico (CO2)
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7. Nos meses da temporada de verão Balneário
Camboriú recebe milhares de visitantes que, junto à
população local, compartilham a beleza natural e as
inúmeras atrações oferecidas pela cidade.
Em relação à população fixa do município, segundo
projeção do IBGE, a cidade contava, em agosto de
2012, com cerca de:
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

86 mil habitantes.
113 mil habitantes.
223 mil habitantes.
343 mil habitantes.
544 mil habitantes.

8. A diplomacia brasileira obteve, recentemente,
importante vitória com a eleição do embaixador brasileiro Roberto Azevêdo para a direção geral de um
importante órgão das Nações Unidas.
O órgão em questão é o (a):
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Secretariado Geral das Nações Unidas.
Organização dos Estados Americanos (OEA).
Organização Mundial do Comércio (OMC).
Fundo das Nações Unidas para a Infância.
Fundo das Nações Unidas para a Agricultura
(FAO).

9. O Paraguai foi suspenso do Mercosul, instituição da
qual foi um dos fundadores, em virtude da aprovação
do impeachment do ex-presidente Fernando Lugo.
Assinale a alternativa que indica os países que impuseram a referida exclusão.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Brasil, Argentina e Uruguai.
Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela.
Bolívia, Brasil, Argentina e Venezuela.
Bolívia, Brasil, Argentina, Uruguai e Venezuela.
Bolívia, Brasil, Argentina, Estados Unidos,
Uruguai e Venezuela.
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10. O noticiário volta a registrar atentados na Líbia,
principalmente nas cidades de Bengahzi e Tripoli.
Assinale a alternativa que indica outro acontecimento
ocorrido naquele país e que teve grande repercussão
mundial.
a. ( ) A insurreição civil contra o presidente Bashar
al Assad.
b. ( ) A derrubada do ditador Hosni Mubarak.
c. ( ) O golpe de estado que tirou do poder o presidente Laurent-Désiré Kabila.
d. ( X ) A derrubada do ditador Muamar Kadafi.
e. ( ) A eleição de Shimon Peres, ex-presidente e
aliado de Israel.

Coluna
em Branco.
(rascunho)
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Conhecimentos Específicos
11. O processo de avaliação psicológica pode ser
realizado pelo psicólogo que atua em diversos
âmbitos para responder a diferentes solicitações.
Independentemente do âmbito e da solicitação, o processo de avaliação psicológica é composto por etapas
bem definidas.

12. O Código de Ética Profissional do Psicólogo, lançado em julho de 2005, apresenta os princípios fundamentais da prática do Psicólogo.
Analise as afirmativas abaixo quanto aos princípios
fundamentais da Profissão do Psicólogo.
1. O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da integridade do ser
humano, apoiado nos valores que embasam a
Declaração Universal dos Direitos Humanos.
2. O psicólogo trabalhará visando promover a
saúde e a qualidade de vida das pessoas e das
coletividades e contribuirá para a eliminação de
quaisquer formas de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão.
3. O psicólogo atuará com responsabilidade
social, analisando crítica e historicamente a
realidade política, econômica, social e cultural.
4. O psicólogo contribuirá para promover a
universalização do acesso da população às
informações, ao conhecimento da ciência
psicológica, aos serviços e aos padrões éticos
da profissão.
5. O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja efetuado com dignidade, apoiando
situações em que a Psicologia esteja sendo
aviltada.

Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e as
falsas ( F ) sobre o processo de avaliação psicológica.
( ) São possíveis demandas do processo de avaliação psicológica: classificação simples, descrição, classificação nosológica, diagnóstico
diferencial, avaliação compreensiva, entendimento dinâmico, prevenção, prognóstico,
perícia forense.
( ) Ao final de um processo de avaliação psicológica o profissional deve emitir um informe
psicológico. De acordo com a Resolução
no 007/2003 do Conselho Federal de Psicologia,
são documentos decorrentes de avaliação
psicológica o atestado, o relatório psicológico,
a declaração e o parecer psicológico.
( ) A autopsia psicológica é um tipo de avaliação
psicológica utilizada para delinear as características psicológicas de vítimas de morte
violenta, sendo utilizada durante o processo
de investigação de morte de um indivíduo,
especialmente em casos duvidosos.
( ) São testes psicológicos possíveis de serem
utilizados em processos de avaliação psicológica atualmente Z-test (individual e coletivo), Rorschach, Grafologia, Teste de AC Suzy
Cambraia e R-1.
Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

V–F–V–V
V–F–V–F
V–F–F–F
F–V–V–V
F–V–V–F
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(20 questões)

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.
São corretas as afirmativas 1, 2, 3, 4 e 5.
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13. Segundo Tavares (2000), a entrevista clínica “é o
conjunto de técnicas de investigação, de tempo delimitado, dirigido por um entrevistador treinado, que
utiliza conhecimentos psicológicos, em uma relação
profissional, com o objetivo de descrever e avaliar
aspectos pessoais, relacionais ou sistêmicos em um
processo que visa a fazer recomendações, encaminhamentos ou propor algum tipo de intervenção em
benefício das pessoas entrevistadas” (p.45).

14. Assinale a alternativa correta quanto à caracterização do processo de avaliação psicológica.
a. (

b.

Identifique corretamente a classificação das entrevistas
quanto aos objetivos de acordo com Tavares (2000).
1. Triagem: tem como principal objetivo identificar a demanda do paciente/cliente, avaliar a
gravidade da crise e, quando necessário, fazer
os encaminhamentos para o próprio serviço
em que se realiza a entrevista de triagem, ou
ainda para outros serviços. Este tipo de entrevista é comum nos serviços de saúde pública.
2. Psicodiagnóstica: tem por objetivo avaliar
sinais e sintomas para o diagnóstico de um
quadro ou síndrome e visa, ainda, a compreensão psicodinâmica do seu desenvolvimento.
3. Diagnóstica: tem como objetivo examinar e
analisar a condição de um sujeito na tentativa
de compreender os sinais e sintomas apresentados por ele.
4. Anamnese: tem por objetivos levantar dados
detalhados da história do desenvolvimento
do paciente/cliente. Este tipo de entrevista é
mais comumente utilizada por psicólogos que
atuam com terapias infantis.
5. Semiestruturada: há um roteiro pré-estabelecido com objetivos pré-definidos e uma forma
de avaliação, porém o entrevistador tem
autonomia para questionar, quando julgar
conveniente, aspectos particulares do sujeito
entrevistado.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.

c.

d.

e.

) O processo científico de conhecer fenômenos e/ou processos psicológicos, com limite
máximo de tempo de 8-10 sessões, que utiliza
técnicas de exame psicológicas, considerando
uma demanda específica.
( ) O processo de conhecer fenômenos psicológicos por meio de testes psicológicos objetivos,
projetivos e expressivo-gráficos, considerando
uma demanda específica.
( X ) O processo científico de conhecer fenômenos e/ou processos psicológicos, limitado no
tempo, que utiliza técnicas de exame psicológicas (de aplicação individual ou não), considerando uma demanda específica.
( ) O processo científico de conhecer fenômenos e/ou processos psicológicos, limitado no
tempo, que utiliza técnicas de exame psicológicas (como entrevistas, testes psicológicos,
hora de jogo diagnóstica, escalas, questionários e inventários), considerando uma
demanda específica cujos resultados devem
ser descritos em um atestado psicológico.
( ) O processo de conhecer aspectos afetivo/
emocionais por meio de técnicas de exame
psicológicas com o objetivo de responder a
uma demanda específica.

15. Sobre os parâmetros psicométricos das medidas
psicológicas, assinale a alternativa correta.
a. (
b. (

) Os instrumentos válidos são também precisos.
) Um dos procedimentos típicos para se verificar a precisão de um instrumento é a análise
convergente.
c. ( ) Precisão se refere ao quanto a medida é confiável/precisa/calibrada para avaliar o construto
psicológico que se propõe a avaliar.
d. ( ) A normatização refere-se aos procedimentos
de verificação da estabilidade (norma) do
instrumento de medida.
e. ( X ) Validade refere-se aos procedimentos que
verificam (teórico ou empiricamente), se a
medida avalia o que se propõe a avaliar.
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16. O Conselho Federal de Psicologia, por meio da Resolução no 007/2003, “institui o
Manual de Elaboração de Documentos Escritos produzidos pelo psicólogo, decorrentes
de avaliação psicológica e revoga a Resolução CFP no 17/2002”.
Segundo esta resolução, existem quatro tipos de informes psicológicos: atestado, declaração, relatório/laudo e parecer.
Em relação ao assunto, assinale a alternativa correta.
a. (
b.

c.

d.

e.
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) O prazo de validade do conteúdo dos informes psicológicos é de cinco anos,
contados a partir da data de emissão do documento.
( ) O relatório ou laudo psicológico é um documento fundamentado cientificamente sobre uma questão focal da Psicologia cujo resultado pode ser indicativo
ou conclusivo. Este informe tem como finalidade apresentar resposta esclarecedora, no campo do conhecimento psicológico, através de uma avaliação especializada, visando a dirimir dúvidas que estão interferindo na decisão, sendo,
portanto, uma resposta a uma consulta, que exige de quem responde competência no assunto.
( ) O atestado psicológico é um documento que visa informar a ocorrência de
um atendimento psicológico (de acompanhamento ou somente de avaliação psicológica) com a finalidade de atestar o comparecimento do paciente/
cliente às sessões, bem como apresentar informações acerca das condições de
atendimento e/ou processo de avaliação psicológica (tempo de acompanhamento/avaliação, dias ou horários). De acordo com o artigo 1o da Resolução CFP
no 15/96, “é atribuição do psicólogo a emissão de atestado psicológico circunscrito às suas atribuições profissionais e com fundamento no diagnóstico psicológico produzido”.
( X ) O relatório ou laudo psicológico deve apresentar em sua estrutura de documento pelo menos cinco itens: dados de identificação (nome do relator; nome
do solicitante e finalidade), descrição da demanda (motivos, razões e expectativas que produziram o pedido do documento), procedimento (método de acesso
aos fenômenos psicológicos), análise (descrição dos resultados respeitando
a fundamentação teórica que sustenta o instrumental técnico utilizado, bem
como princípios éticos e as questões relativas ao sigilo das informações) e conclusão (narração conclusiva expondo resultados e considerações a respeito da
demanda avaliada).
( ) Em qualquer um dos tipos de informes emitidos pelo psicólogo, o profissional
deve apresentar quais os motivos/queixas/situações que levaram o paciente/
cliente a buscar o serviço de psicologia. Em todos os tipos de informes o psicólogo deverá colocar o nome da cidade e a data da expedição do informe, bem
como o registro do nome completo do profissional, sua inscrição no CRP e/ou
carimbo com as mesmas informações.
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17. Na prática do Psicólogo no âmbito hospitalar é
comum o registro das informações sob forma de prontuário único a todos os profissionais envolvidos no
atendimento do paciente. A Resolução CFP no 001/2009
dispõe sobre a obrigatoriedade do registro documental
decorrente da prestação de serviços psicológicos.
Sobre os registros da prática diária do Psicólogo
Hospitalar, é correto afirmar:
a. ( X ) Quando o registro é feito em prontuário único
devem ser registradas apenas as informações
necessárias ao cumprimento dos objetivos do
trabalho.
b. ( ) Quando o registro é feito em prontuário único,
fica garantido ao usuário ou representante
legal o acesso integral às informações registradas pelo psicólogo em seu prontuário e
nele devem constar documentos resultantes
da aplicação de instrumentos de avaliação
psicológica.
c. ( ) Nos registros documentais feitos em prontuários únicos devem constar: a identificação do
usuário/instituição; avaliação de demanda e
definição de objetivos do trabalho; registro da
evolução do trabalho, de modo a permitir o
conhecimento do mesmo e seu acompanhamento, bem como os procedimentos técnico-científicos adotados; registro de encaminhamento ou encerramento; cópias de outros
documentos produzidos pelo psicólogo para
o usuário/instituição do serviço de psicologia
prestado, além do registro da data de emissão, finalidade e destinatário; e documentos
resultantes da aplicação de instrumentos de
avaliação psicológica.
d. ( ) Quando o psicólogo realiza atendimentos
em grupos (não eventuais), o registro das
informações poderá ser feito sob forma de
prontuário único de todos os membros do
grupo, não sendo necessário o arquivamento
de documentos individuais de cada usuário.
e. ( ) Quando o registro é feito em prontuário único,
devem ser registradas apenas as informações
necessárias ao cumprimento dos objetivos do
trabalho e o paciente/representante legal não
tem acesso integral às informações registradas pelo psicólogo, exceto diante de determinação judicial.

18. A Síndrome de Burnout é muito comum em profissionais que atuam na área da segurança, saúde e
educação.
Sobre a Síndrome de Burnout, é correto afirmar:
a. (
b.

c.

d.

e.

) A Síndrome de Burnout pode ser definida
como sinônimo de estresse.
( ) A Síndrome de Burnout é comumente compreendida por meio de três dimensões:
dimensão física, psíquica e comportamental.
( X ) Apesar de essa síndrome não ser enquadrado
na Classificação Internacional de Doenças
(CID-10), ela está associada a diversas consequências físicas (tais como aumento do risco
cardiovascular, distúrbios musculoesqueléticos), socioeconômicas (absenteísmo, queda
de produtividade e aposentadoria precoce)
e consequências para a saúde mental (tais
como presença de sinais de ansiedade,
depressão e abuso de substâncias psicoativas).
( ) A exaustão emocional é uma dimensão da
Síndrome de Burnout caracterizada pela presença de comportamentos de insensibilidade
ou hostilidade em relação às pessoas que
devem receber o serviço/cuidado do profissional da saúde/educação/segurança pública.
( ) O termo burnout significa “queima” ou “combustão total”. Faz parte do vocabulário coloquial em países de língua inglesa e costuma
ser empregado para denotar um estado de
esgotamento completo da energia individual
associado a uma intensa satisfação com o
trabalho.

Página 9

Hospital Municipal Ruth cardoso

19. Sobre os testes psicológicos analise as afirmativas
abaixo:
1. Todos os instrumentos classificados como
testes psicológicos são de uso exclusivo dos
Psicólogos.
2. Somente são instrumentos exclusivos de
Psicólogos os testes avaliados como favoráveis pelo SATEPSI.
3. Os Testes Psicológicos são instrumentos de
avaliação ou mensuração de características
psicológicas, constituindo-se em um método
ou uma técnica de uso privativo do psicólogo, em decorrência do que dispõe o § 1o do
artigo 13 da Lei no 4.119/62. Para que possam
ser reconhecidos como testes psicológicos em
condições de uso deverão atender aos parâmetros psicométricos da validade, precisão,
normatização e padronização, além de outros
requisitos técnicos e científicos, definidos no
anexo da Resolução CFP no 002/2003.
4. Os testes psicológicos são instrumentos de
medida construídos exclusivamente por psicólogos cujo objetivo é a avaliação de um
fenômeno e/ou processo psicológico.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.

20. De acordo com o Código de Ética Profissional, é
vetado ao Psicólogo:
a. (

b.

c.

d.

e.

21. Assinale a alternativa incorreta em relação à
história do hospital ou da psicologia em contextos
hospitalares.
a. (

b.
c.

d.

e.
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) O uso da hipnose como recurso auxiliar de trabalho do psicólogo – quando se fizer necessário – mesmo quando o profissional comprova
capacitação adequada.
( X ) Estabelecer com a pessoa atendida, familiar
ou terceiro, que tenha vínculo com o atendido,
relação que possa interferir negativamente
nos objetivos do serviço prestado.
( ) Sugerir serviços de outros psicólogos sempre
que, por motivos justificáveis, não puderem
ser continuados pelo profissional que os assumiu inicialmente.
( ) A realização de pesquisas utilizando testes
psicológicos considerados desfavoráveis pelo
Sistema de Avaliação de Testes Psicológicos
(SATEPSI).
( ) A utilização das mídias (televisão, redes sociais,
rádio, etc) para debater temas sobre a homossexualidade afim de minimizar os preconceitos contra os homossexuais.

) Os hospitais no Brasil, a exemplo do que ocorrera na Europa, tiveram como marco na sua
ampliação a preocupação com o adoecimento
de militares.
( ) Ações de caridade serviram como impulso
para a construção de hospitais gerais no Brasil.
( ) No Brasil da década de 1940, o hospital passou a ser considerado símbolo de instituição
de saúde. Por isso, a psicologia no contexto
hospitalar foi, durante muitos, uma área de
atuação que representava toda a psicologia
da saúde.
( ) Um redimensionamento dos conhecimentos
da Anatomia levou ao estabelecimento da
medicina moderna e tornou a instituição
hospitalar central nos últimos séculos, e como
espaço voltado ao corpo e aos adoecimentos.
( X ) A pioneira da psicologia em hospitais no Brasil
foi Matilde Neder, que na década de 1950, no
Instituto de Ortopedia e Traumatologia no
Hospital das Clínicas, transpôs diretamente
sua prática clínica para o espaço do hospital.
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22. É corrente a ideia de que a lógica biomédica tem
sido hegemônica nos espaços relacionados à saúde.
Por outro lado, nunca foi tão presente a articulação
entre o biológico, social e psicológico nos achados de
pesquisas sobre fenômenos relativos ao adoecimento.
Relacionada a isso está a psicoimunologia.
Sobre essa área de estudos, avalie as afirmativas
abaixo:
1. O sistema imunológico tem um funcionamento independente do ambiente externo,
pois eventos ocorridos no hipotálamo induzem a alterações na resposta imunitária e na
histologia dos órgãos linfoides.
2. O estresse ocorre em face de um conjunto
de reações que um organismo desenvolve
quando submetido a grande esforço de
adaptação.
3. O estudo sobre o estresse tem como grande
precursor Hans Seyle, que descreveu cinco
fases distintas do estresse: reação de alarme,
chock e contra-chock, fase de resistência,
exaustão e, por último, a morte do sujeito.
4. O sistema autoimune é o elo de relações entre
fenômenos psicossociais e doenças de autoagressão. Exemplos podem ser relacionados
a respostas de linfócitos “T” diminuídas em
homens enlutados pela perda das mulheres
com câncer de mama.
5. Diante de estressores psicossociais, como
os advindos do trabalho, o psicólogo deve
apoiar a busca de ajuste ativo, na expressão
do desejo de mudança, no desvio da condição estressante e na participação em ações de
transformação da situação, o que terá efeito
no sistema de defesa do sujeito.

23. O trabalho do psicólogo em contextos hospitalares envolve atividades de apoio ao trabalho da equipe
de saúde, apoio ao contexto institucional como um
todo, apoio a familiares e acompanhantes, e finalmente apoio à pessoa hospitalizada.
Diante desse conjunto de atividades, é incorreto afirmar sobre a prática do psicólogo.
a. ( X ) O paciente em fase terminal deve ser acompanhado nos estágios da morte que necessariamente apresentará: negação e isolamento,
raiva, barganha, depressão e aceitação.
b. ( ) A prática do psicólogo no contexto hospitalar
com pessoas internadas envolve psicoterapia
breve e de apoio, por meio da avaliação do
enfrentamento, determinação do foco, validação de emoções, interpretações educativas e
na ajuda para a busca de informações.
c. ( ) A temporalidade nos atendimentos psicológicos em contextos hospitalares deve envolver
a ambiguidade e o relativismo do que seja
tempo, bem como é definidora dos métodos
e técnicas a serem utilizadas.
d. ( ) A intervenção psicológica no contexto hospitalar deve ser caracterizada por um papel
ativo, com mais orientação no processo terapêutico, com definição de objetivos limitados
e específicos a uma avaliação circunstancial.
e. ( ) A Psicologia no contexto hospitalar exige que
esse profissional tenha uma ação que açambarque a tríade paciente, família e equipe.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
São corretas apenas as afirmativas 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
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24. A partir da afirmação de que o processo de
Reforma Psiquiátrica brasileira tem um conjunto de
antecedentes, analise as seguintes afirmativas, de
acordo com Paulo Amarante (2002):
1. Ocorreu uma produção de discurso científico sobre a loucura e sua transformação em
objeto de conhecimento: doença mental.
2. As comunidades terapêuticas atentavam
para o fato de que as instituições têm características a serem tratadas. E a psicoterapia
institucional buscava a reforma institucional
do hospital psiquiátrico por meio de medidas
participativas e democráticas.
3. A psiquiatria de setor promoveu o tratamento
dos pacientes a partir das suas características
expressas em territórios geográficos. E a psiquiatria preventiva redirecionou o objetivo da
psiquiatria à redução de doença mental nas
comunidades.
4. A Lei 180, italiana, influenciou o Brasil no seu
processo de reforma psiquiátrica, sobretudo
pela propagação do pensamento de Franco
Rotelli.
5. Há uma crítica ao saber das instituições psiquiátricas clássicas, envolvendo as dimensões:
teórico-conceitual, jurídico-política, sóciocultural e técnico-assistencial.

25. Na Classificação Internacional de Doenças (CID10), os conteúdos que tratam dos transtornos mentais
e de comportamento são importantes para o trabalho
do psicólogo, pois possibilitam o diálogo desse profissional sobre as racionalidades médicas envolvidas na
compreensão dos transtornos mentais. Os “Transtornos
Neuróticos, relacionados ao estresse e somatoformes”
(F 40-48), têm a ansiedade como principal elemento.
São caracterizados por uma relação com a realidade
preservada, mas com alto grau de sofrimento.
Sobre esses transtornos, é correto afirmar:
a. (

b.

c.

d.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
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e.

) O estresse pós-traumático compõe a lista dos
transtornos neuróticos. Tem como uma diretriz diagnóstica a evidência de ter surgido há
pelo menos três meses após evento traumático grave.
( ) Dos transtornos neuróticos foram extraídas as
condições hipocondríacas. Isto se deu por não
serem tais quadros encontrados na realidade,
tendo sido a hipocondria substituída pelos
transtornos somatoformes.
( ) Um ataque de pânico que ocorre em uma
situação fóbica não deve ser considerado
como expressão da gravidade da fobia, e deve
ter prioridade diagnóstica.
( X ) O transtorno obsessivo compulsivo é caracterizado por pensamentos desagradáveis e
angustiantes na mente de um sujeito. Tem
como diretriz diagnóstica a presença de sintomas depressivos.
( ) Dentre os transtornos fóbico-ansiosos, a agorafobia é o menos incapacitante, pois possibilita à pessoa acometida a possibilidade de
experimentar os espaços que lhes são mais
familiares.
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26. A condição da pessoa que sofre um processo de
hospitalização é necessariamente biopsicossocial.
Sobre a relação entre os componentes de uma equipe
de um hospital com vistas a uma atenção biopsicossocial, é incorreto afirmar:
a. ( ) As definições de equipe abrangem uma
ampla gama semântica, como: interdisciplinar,
multidisciplinar, intradisciplinar, transdisciplinar, interprofissional e intraprofissional.
b. ( ) Uma equipe pode melhor desempenhar seu
papel quando o conjunto de seus membros
tem a humanização da atenção como princípio maior.
c. ( ) A interdisciplinaridade, sob uma concepção
ampliada de saúde-doença, tem como metodologia arranjos organizacionais diferentes
dos tradicionais porque tem como objetivos a
produção de saúde.
d. ( ) A interdisciplinaridade deve ser transposta
para o conceito de integralidade, pois a saúde
não permite a tradicional fragmentação entre
o que seja físico, mental e social.
e. ( X ) A proposta de clínica ampliada e projetos
terapêuticos singulares não são recursos para
o trabalho interdisciplinar no hospital, pois
envolvem a construção compartilhada de
diagnósticos e terapêuticas, mas também a
ampliação do “objeto de trabalho”.

27. A Psicologia tem uma grande contribuição para a
compreensão do desenvolvimento infantil. Além disso,
a Psicologia Clínica tem metodologias de intervenção
psicológica em face de dificuldades das crianças em
seu desenvolvimento.
Assinale a alternativa incorreta, no que tange ao atendimento a crianças realizado por psicólogos.
a. (

b.

c.

d.

e.

) Nas entrevistas iniciais do atendimento com
crianças, a participação dos pais é fundamental, pois ajuda no envolvimento deles no processo de avaliação da demanda.
( X ) A psicanálise contribuiu para o atendimento
de crianças, com os fundamentos de Sigmund
Freud, Melanie Klein e Donald Winnicott. Os
conceitos de associação livre, abstinência e
neutralidade têm sido abandonados pela flexibilidade que requer a atenção a esse público.
( ) Na entrevista com os pais que procuram
atendimento psicológico para seus filhos
devem ser inventariados e analisados: aspectos prévios ao nascimento, desenvolvimento
psicomotor, afetividade, evolução geral, sociabilidade, histórico escolar, familiar e de saúde.
( ) Na entrevista com crianças, por meio do brincar, além de estabelecer vínculo, o psicólogo
poderá verificar níveis de inteligência, criatividade, espontaneidade, habilidades percepto-motoras, processos de pensamento, percepção de si e dos outros.
( ) O conceito de maternagem, de Donald
Winnicott, com as devidas adaptações à atualidade, é apoio à compreensão de crianças
pequenas. O psiquismo tem base na proteção
de um adulto preocupado em realizar as
necessidades do ego infantil e mediar a relação com o ambiente.
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28. Incluir o hospital na rede de atenção em saúde é
fundamental para a consecução do que seja direito à
saúde integral.
Nesse sentido, analise as afirmativas abaixo:
1. No Brasil, os níveis de atenção, alta complexidade (rede hospitalar), média complexidade
(centros especializados) e atenção básica
(unidades básicas de saúde) têm sua designação em processo de mudança para pontos de
atenção em saúde.
2. A atenção básica deve funcionar como serviço de saúde ordenador do sistema de cuidado em saúde de uma região. Sendo assim,
quando necessário, o hospital deverá estabelecer linhas de cuidado com os serviços que
constituem a rede primária de saúde.
3. No Brasil, a partir do Decreto 7508/2011, ficou
determinado que uma Região de Saúde deve
conter, no mínimo, ações e serviços de: atenção primária, urgência e emergência, atenção
psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde.
4. O modelo de atenção dos hospitais tem articulação com o conjunto de serviços de saúde,
não apresentando problemas de retirada das
pessoas da rede de saúde para a realização
do tratamento. Sendo assim, o percurso do
paciente na rede não é fator de sofrimento,
uma vez que ela não é um continuum ao
hospital.
5. No hospital, assim como em outros espaços
de saúde, profissionais ligados à atenção psicossocial deverão desenvolver seu trabalho
com vista à educação permanente dos profissionais de saúde, em acordo com os princípios
da integralidade e da humanização.
Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas
corretas.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 1, 3, 4 e 5.
São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5.
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29. O conhecimento das funções psíquicas se faz
importante em quaisquer setores da saúde.
Sobre funções psíquicas, relacione corretamente as
colunas 1 e 2 abaixo:
Coluna 1
1.
2.
3.
4.
5.

Hipoprosexia
Analgesia
Hipoestesia
Amnésia Retroanterógrada
Amnésia Lacunar

Coluna 2
(

(

(

(

(

) O mundo é percebido como mais escuro, com
as cores mais pálidas, sem brilho, alimentos
não têm mais sabor, bem como os odores
perdem sua intensidade.
) Refere-se à perda seleta de lembrança relativa
a certo período de tempo na vida da pessoa.
Estes períodos podem ser curtos, relativos a um
período muito recente ou a períodos anteriores.
) Enfraquecimento acentuado da atenção aos
objetos, em todos os seus aspectos. No seu
extremo pode chegar ao chamado estupor
melancólico.
) Refere-se à impossibilidade de lembrança de
fatos ocorridos antes e depois de um evento
patógeno ou sua causa determinante, pois se
relaciona a problemas de fixação e evocação.
) Perda da sensibilidade à dor com conservação
de outras formas de sensibilidade como as
táteis e térmicas.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta,
de cima para baixo.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

1–5–3–2–4
1–5–3–4–2
3–4–1–2–5
3–5–1–2–4
3–5–1–4–2
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30. O trabalho em grupos em contextos de saúde é
uma metodologia importante, pois com ele os usuários poderão organizar seus processos de pensamento,
de comunicação e de ação, alcançando ampliação de
estratégias de enfrentamento frente às necessidades
do seu cotidiano.
Sobre grupos, é incorreto afirmar:
a. ( ) O grupo operativo é uma metodologia e técnica grupal, que se desdobrou da psicanálise.
Ocorre um torno de uma tarefa, compreendida em nível consciente, porém, com uma
dimensão afetiva inconsciente.
b. ( ) A dialética sartreana dos grupos direciona-se
à totalização, por meio do movimento grupal,
que busca tirar o grupo da condição de serialidade e da alienação.
c. ( ) A análise dialética do processo grupal é condição de conscientização de um indivíduo, bem
como a sua potência através de mediações
institucionais, na produção de relações sociais
historicamente engendradas.
d. ( X ) A família não é um tipo de grupo, pois adquire
uma caracterologia típica, que pode ser, por
exemplo, de dispersão, aquartelamento, aglutinada, entre outras.
e. ( ) Na prática de psicólogos, os grupos podem ter
como elemento comum o estabelecimento
de horizontalização das relações institucionais,
em detrimento às práticas verticalizadas.
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