
 

 

 

CONCURSO PÚBLICO 
CADASTRO DE RESERVAS EM 

EMPREGOS  
Edital nº 01/2013 

 

PSICÓLOGO                      
Código 223 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

1 - Este caderno contém as questões da PROVA OBJETIVA.  
2 – Use, como rascunho, a Folha de Respostas reproduzida ao final deste caderno. 

3 - Ao receber a Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA: 

 confira seu nome, número de inscrição e o cargo; 

 assine, A TINTA, no espaço próprio indicado. 
 

ATENÇÃO: 
FOLHA DE RESPOSTA SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE. 

 
4 - Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas: 
 

 use apenas caneta esferográfica azul ou preta; 

 preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à resposta 
solicitada em cada questão; 

 assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta NÃO será 
computada se houver marcação de mais de uma alternativa, questões não assinaladas 
ou questões rasuradas. 

 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA. 

A Folha de Respostas da PROVA OBJETIVA não deve ser dobrada, amassada ou rasurada. 

CUIDE BEM DELA. ELA É A SUA PROVA. 

 
ATENÇÃO - Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de 
decorridas 2 (duas) horas do início das provas. (item 11.7.5) [...] somente poderá levar os Cadernos de 
Questões das Provas Objetiva ao deixar em definitivo a sala de realização das provas nos últimos 30 (trinta) 
minutos que antecedem o término das provas. (item 11.7.6) O tempo de duração das provas abrange a 
distribuição das provas, assinatura da Folha de Respostas e a transcrição das respostas do Caderno de 
Questões da Prova Objetiva para a Folha de Respostas [...]. Será proibido durante a realização das provas, 
fazer uso ou portar, mesmo que desligados relógios [...] quaisquer equipamentos eletrônicos [...] ou de 
instrumentos de comunicação interna ou externa, tais como telefone celular [...] entre outros. (item 
11.7.22). “Poderá ainda ser eliminado o candidato que [...]: portar arma(s) no local de realização das 
provas [...]; deixar de entregar a Folha de Resposta da Prova Objetiva [...].” (subitem 11.7.32), alíneas “d”, 
“e” e “i”). Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua 
prova, devendo todos assinar a Ata de Sala. (item 11.7.34) 

              

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: QUATRO HORAS 

Data: ____/____/______ 
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A T E N Ç Ã O 
 
 

Sr.(a) Candidato(a). 
 
 
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno 

contém, ao todo, 40 (quarenta) questões objetivas  cada 

uma constituída de 4 (quatro) alternativas — assim distribuídas: 

10 (dez) questões de Português, 10 (dez) questões de Saúde 

Pública no Brasil e 20 (vinte) questões de Conhecimentos 

Específicos, todas perfeitamente legíveis. 

 
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador 

de provas para que ele tome as providências necessárias. 

 
Caso V.Sa. não observe essa recomendação, não lhe caberá 

qualquer reclamação ou recurso posteriores. 
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Português 
 
 
 
INSTRUÇÕES – As questões de 1 a 10 referem-se ao texto abaixo.  
                            Leia-o com atenção antes de responder às questões. 
 

Paixão, amor, casamento... 
    

Você já se imaginou vivendo 10, 20 ou 50 anos com a mesma pessoa? Sentindo 
sempre o mesmo prazer em sua companhia, o mesmo conforto em seus braços? Se a 
perspectiva parece interessante, agradeça ao seu cérebro (e se não agrada, a culpa é 
dele, também). De certa forma, é curioso que laços afetivos fortes, como os amorosos, 
sejam tão importantes para nossa espécie. Tecnicamente, viver em sociedade, ou mesmo 
em pares, não é obrigatório para a sobrevivência de nenhum animal. Observem-se tantos 
mamíferos, aves e outros bichos que procuram um par somente para o acasalamento e, 
imediatamente depois, segue cada um o seu caminho. 

Se gostamos de formar pares a ponto de investir boa parte de nossa energia, 
tempo e esforços cognitivos em convencer um belo exemplar do sexo interessante de que 
nós somos a pessoa mais sensacional e desejável na face da Terra, é porque o sistema 
cerebral humano, como o de outros animais sociais, é capaz de atribuir um valor positivo 
à companhia alheia. Isso é função do sistema de recompensa, conjunto de estruturas no 
centro do cérebro especializadas em detectar quando algo interessante acontece, 
premiar-nos com uma sensação física inconfundível de prazer e satisfação e ainda 
associar esse prazer com o que levou a ele – o que pode ser uma ação, uma situação, 
um objeto ou... alguém. 

À medida que o prazer se repete na companhia dessa pessoa, o valor positivo que 
atribuímos a ela é reforçado, enquanto torcemos para que o mesmo aconteça no cérebro 
dela, associando um valor cada vez mais positivo à nossa própria companhia, claro. É o 
que fazemos no período de namoro, quando conversas interessantes, passeios 
agradáveis, boa música, boa comida e carinho oferecem prazeres que vão sendo 
associados à companhia do outro. Se “rolar” sexo, melhor ainda: o prazer do orgasmo 
funciona como uma cola extraordinária para o sistema de recompensa, que atribui 
(corretamente!) a satisfação incrível àquela pessoa específica (mas é verdade que isso 
não funciona tão bem em alguns cérebros...).  

Com a repetição, o sistema de recompensa vai aprendendo a ficar ativado não 
apenas em resposta, mas também em antecipação à presença daquela pessoa. Esse 
prazer antecipado é a motivação, que nos dá forças para alterar compromissos, abrir 
espaço na agenda e ficar acordado madrugada adentro. Essa é a paixão, estado de 
motivação enorme em que se faz tudo em nome de mais tempo na presença do ser 
amado. 

Quando vira amor? Essa questão é complicada, mas existe ao menos uma 
definição operacional curiosa: passado o ardor da paixão, descobre-se que se ama 
alguém quando o fato de pensar no que seria da vida sem a pessoa causa angústia 
sincera e profunda. O amor é esse laço que faz o cérebro achar que a felicidade está 
vinculada à presença e à felicidade do outro e que fazê-lo feliz dá novo sentido à vida. 
Nesse estado, desejar o casamento é apenas natural. 

Se é para sempre? Depende de vários fatores, alguns deles fora de nosso alcance, 
como ser traído (e não apenas sexualmente). A boa notícia da neurociência sobre a 
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longevidade dos relacionamentos amorosos é que eles não estão necessariamente 
fadados ao esgotamento: é, sim, possível se sentir apaixonado décadas a fio pela mesma 
pessoa. E não é mero acaso de sorte: você pode fazer sua parte. É uma questão de 
continuar inventando e descobrindo novos prazeres a dois. Tudo para manter o sistema 
de recompensa do outro interessado em você... 
 

(Herculano-Houzel, S., Scientific American - Cérebro e Mente, out/2010. 

 
 
Questão 1 

A definição do amor, segundo o texto, associa-se à ideia de que 
 
A) a felicidade do indivíduo requer a presença e a felicidade do ser amado. 

B) a felicidade é condicionada pelo processo de autoestima: o indivíduo, além de 
depender do outro, deve amar a si próprio. 

C) a felicidade prescinde da presença do outro e se sustenta no bem-estar do ser amado. 

D) a felicidade tem como  pré-requisito absoluto a felicidade alheia, sobretudo dos entes 
que compõem o entorno do  indivíduo. 

 
 
 
Questão 2 

Assinale a alternativa que contém uma afirmativa que NÃO pode ser confirmada pelo 
texto. 
 
A) Há relação entre o cérebro e a capacidade humana de estabelecer relações afetivas 

duráveis. 

B) Na perspectiva do cérebro e da postura humana, paixão e amor são sentimentos 
simultâneos e idênticos. 

C) No que se refere às relações afetivas, não existe, entre os seres vivos, um padrão 
único de comportamento. 

D) O cérebro é capaz de vincular momentos prazerosos com a pessoa e com a situação 
que, de alguma forma, propiciaram aquele momento ou dele participaram. 

 
 
 
Questão 3 

O texto pretende trazer uma abordagem 
 
A) fictícia, especulativa e emocional. 

B) deliberadamente romântica e etérea. 

C) predominantemente etnológica e sociológica 

D) informativa com características aparentemente científicas 
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Questão 4   

“[...] passado o ardor da paixão, descobre-se que se ama alguém quando o fato de 
pensar no que seria da vida sem a pessoa causa angústia sincera e profunda.” 
 
Mantém-se o sentido básico do trecho, se o fragmento destacado for substituído por 
 
A) conquanto passe o ardor da paixão. 

B) contanto que passe o ardor da paixão. 

C) depois que passa o ardor da paixão. 

D) já que passou o ardor da paixão. 

 
 
Questão 5 

“Tecnicamente, viver em sociedade, ou mesmo em pares, não é obrigatório para a 
sobrevivência de nenhum animal.” 
 
Assinale a alternativa em que a nova redação está gramaticalmente CORRETA. 
 
A) A vida em sociedade – ou até mesmo em pares – não é, tecnicamente, obrigatória 

para a sobrevivência de animal algum. 

B) Não é tecnicamente obrigatória que viva-se em sociedade, ou mesmo em pares, para 
a sobrevivência de qualquer animal. 

C) Para que um animal sobreviva, não são obrigatórios, tecnicamente, a vida em 
sociedade nem tampouco a vida em pares. 

D) Viver em sociedade ou viver em pares não são tecnicamente obrigatórias para que 
algum animal sobreviva. 
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Questão 6 

“Se é para sempre? Depende de vários fatores, alguns deles fora de nosso alcance, como 
ser traído (e não apenas sexualmente).” 
 
Desconsideradas as alterações de sentido, assinale a alternativa que contém uma nova 
redação gramaticalmente CORRETA do fragmento acima. 
 
A) Depende, para que seja para sempre, de vários fatores, alguns dos quais estão fora 

do alcance do indivíduo, como ser traído, não apenas sexualmente, mas também de 
outras formas.  

B) De vários fatores depende, para ser para sempre, cujos alguns deles estão fora de 
nosso alcance, como, por exemplo, a possibilidade de ser traído, seja sexualmente, 
seja por outro modo. 

C) Para que seja considerado eterno, dependem de vários fatores, onde alguns deles 
estão fora de nosso alcance, como acontece com a possibilidade de traição, inclusive 
- mas não somente - a sexual. 

D) Se é para sempre, isso depende de vários fatores, nos quais parte deles estão fora de 
nosso controle, como as possibilidades de traição, que podem ou não ser sexual. 

 
 
 
Questão 7  

Assinale a alternativa em que o verbo destacado NÃO está na forma de infinitivo. 
 
A) “[...] a felicidade está vinculada à presença e à felicidade do outro e que fazê-lo feliz 

dá novo sentido à  vida.” 

B) “[...] quando algo interessante acontece, premiar-nos com uma sensação física 
inconfundível de prazer e satisfação [...].” 

C) “Se ‘rolar’ sexo, melhor ainda: o prazer do orgasmo funciona como uma cola 
extraordinária para o sistema de recompensa [...].” 

D) “Tudo para manter o sistema de recompensa do outro interessado em você...” 
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Questão 8 

Assinale a alternativa em que o termo entre parênteses NÃO corresponde à expressão 
destacada.   
 
A) “A boa notícia da neurociência sobre a longevidade dos relacionamentos amorosos é 

que eles não estão necessariamente fadados ao esgotamento [...].” (relacionamentos 
amorosos). 

B) “À medida que o prazer se repete na companhia dessa pessoa, o valor positivo que 
atribuímos a ela é reforçado [...].” (companhia). 

C) “O amor é esse laço que faz o cérebro achar que a felicidade está vinculada à 
presença e à felicidade do outro e que fazê-lo feliz dá novo sentido à vida.” (o outro). 

D) “Se a perspectiva parece interessante, agradeça ao seu cérebro (e se não agrada, a 
culpa é dele, também).” (do cérebro). 

 
 
Questão 9 

Desconsideradas as alterações de sentido, assinale a alternativa em que a nova redação 
NÃO apresenta ERRO de concordância verbal, 
 
A)  “A boa notícia da neurociência sobre a longevidade dos relacionamentos amorosos 

é que eles não estão necessariamente fadados ao esgotamento [...].”    
A boa notícia da neurociência sobre a longevidade dos relacionamentos amorosos 
são que eles não estão necessariamente fadados ao esgotamento [...]. 
 

B)  “De certa forma, é curioso que laços afetivos fortes, como os amorosos, sejam tão 
importantes para nossa espécie.”  
De certa forma, são curiosos que laços afetivos fortes, como os amorosos, seja tão 
importante para nossa espécie. 
 

C)  “É o que fazemos no período de namoro, quando conversas interessantes, passeios 
agradáveis, boa música, boa comida e carinho oferecem prazeres que vão sendo 
associados à companhia do outro.”  
É o que fazemos no período de namoro, quando coisas como conversas 
interessantes, passeios agradáveis, boa música, boa comida e carinho oferece um 
tipo de prazer que vai sendo associado à companhia do outro. 
 

D)  “Observem-se tantos mamíferos, aves e outros bichos que procuram um par 
somente para o acasalamento e, imediatamente depois, segue cada um o seu 
caminho.”  
Observe-se como existem mamíferos, aves e outros bichos que procuram um par 
somente para o acasalamento e que, imediatamente depois, seguem o seu próprio 
caminho. 
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Questão 10 

Em qual das alternativas abaixo o uso do acento grave indicativo de crase é facultativo? 
 
A) “À medida que o prazer se repete na companhia dessa pessoa, o valor positivo que 

atribuímos a ela é reforçado [...]. 

B) “[...] associando um valor cada vez mais positivo à nossa própria companhia, claro.” 

C) “[...] e que fazê-lo feliz dá novo sentido à vida”. 

D) “O amor é esse laço que faz o cérebro achar que a felicidade está vinculada à 
presença e à felicidade do outro [...].” 
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Saúde Pública no Brasil 
 

Questão 11 

São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor, 
nos termos da lei, sobre sua/seu, EXCETO: 
 
A) Fiscalização que não pode ser feita por pessoa jurídica de direito privado. 

B) Controle. 

C) Regulamentação. 

D) Fiscalização. 

 
 

Questão 12 

As ações e serviços públicos de saúde estão organizados de acordo com as seguintes 
diretrizes, EXCETO: 
 
A) Participação da comunidade. 

B) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas. 

C) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.  

D) Não é livre à iniciativa privada. 

 
 

Questão 13 

Sobre o processo de contratação e atuação dos agentes de saúde assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
A) Agentes comunitários de saúde poderão ser admitidos por meio de processo seletivo 

público.  

B) Gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes de combate às 
endemias por meio de processo seletivo público. 

C) Os agentes serão admitidos de acordo com a natureza e complexidade de suas 
atribuições. 

D) Os agentes não terão requisitos específicos para sua atuação. 
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Questão 14 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo/por, EXCETO: 
 
A) Pelo conjunto de ações e serviços de saúde. 

B) Serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e 
municipais. 

C) Serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições da administração direta e 
indireta. 

D) Serviços de saúde prestados por órgãos e instituições estrangeiras. 
 
 
 
Questão 15 

É vedado exercer cargo de chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde, 
EXCETO para: 
 
A) Funcionários dos serviços do sistema único de saúde. 

B) Proprietários de entidades ou serviços contratados. 

C) Administradores de entidades ou serviços contratados. 

D) Dirigentes de entidades ou serviços contratados. 

 
 
 
Questão 16 

Órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, que atua na formulação de estratégias e no controle da 
execução da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder 
legalmente constituído em cada esfera do governo. 
 
Essa definição se refere a/ao 
 
A) Conselho Nacional de Secretários de Saúde (CONASS). 

B) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (CONASEMS). 

C) Conselho de Saúde. 

D) Conferência de Saúde. 
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Questão 17 

Sobre a atenção básica assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, 

que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o 
diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, redução de danos e a manutenção da saúde 
com o objetivo de desenvolver uma atenção integral que impacte na situação de 
saúde e autonomia das pessoas e nos determinantes e condicionantes de saúde das 
coletividades. 

B) É desenvolvida com o mais alto grau de centralização. Deve ser o contato preferencial 
dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação da Rede de 
Atenção à Saúde (RAS).  

C) Utiliza tecnologias de cuidado complexas e variadas que devem auxiliar no manejo 
das demandas e necessidades de saúde de maior frequência e relevância em seu 
território, observando critérios de risco, vulnerabilidade, resiliência e o imperativo ético 
de que toda demanda, necessidade de saúde ou sofrimento deve ser acolhidos. 

D) É desenvolvida por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, democráticas 
e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a populações de territórios 
definidos, pelas quais assume a responsabilidade sanitária, considerando a 
dinamicidade existente no território em que vivem essas populações. 

 
 

 

Questão 18 

 São componentes do Pacto pela Saúde 2006, EXCETO: 
 
A) Pacto pela Vida. 

B) Pacto em Defesa do SUS. 

C) Fortalecimento da atenção básica. 

D) Pacto de Gestão do SUS. 
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Questão 19 

Sobre os Indicadores de saúde, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) São medidas-síntese que contêm informação relevante sobre determinados atributos 

e dimensões do estado de saúde, bem como do desempenho do sistema de saúde. 

B) Vistos em conjunto, não devem refletir a situação sanitária de uma população nem 
servir para a vigilância das condições de saúde. 

C) A construção de um indicador é um processo cuja complexidade pode variar desde a 
simples contagem direta de casos de determinada doença, até o cálculo de 
proporções, razões, taxas ou índices mais sofisticados, como a esperança de vida ao 
nascer. 

D) A qualidade de um indicador depende das propriedades dos componentes utilizados 
em sua formulação (frequência de casos, tamanho da população em risco) e da 
precisão dos sistemas de informação empregados (registro, coleta, transmissão dos 
dados). 

 
 
Questão 20 

Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS), EXCETO: 
 
A) A participação na formulação da política e na execução de ações de saneamento 

básico. 

B) A ordenação da formação de recursos humanos na área de saúde. 

C) A formulação da política de medicamentos, equipamentos imunobiológicos e outros 
insumos de interesse para a saúde sem a participação na sua produção.  

D) A vigilância nutricional e a orientação alimentar. 
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Conhecimentos Específicos 
 
Questão 21 

Considerando o campo da avaliação psicológica, assinale V para as alternativas 
verdadeiras e F para as falsas.  
 
(     ) O estado emocional de perturbação aguda é um dos mais importantes momentos 

para a avaliação da personalidade, podendo ser verificada especialmente a 
capacidade egoica e afetiva do paciente. 

(     ) Os testes psicológicos podem ser classificados em testes de desempenho, de 
rastreamento e de personalidade e devem ser utilizados com base em critérios 
clínicos justificados. 

(     ) A avaliação da personalidade é, ao mesmo tempo, uma aplicação clínica e uma 
área de investigação específica da avaliação psicológica. 

(     ) Uma internação prolongada é aspecto importante a ser considerado na avaliação 
em hospital geral, além de medicações e outros fatores que interferem no 
comportamento do paciente. 

 
Assinale a sequência CORRETA. 
 
A) V F F V. 

B) V V F F. 

C) F V V V. 

D) F V V F. 

 
 
Questão 22 

O exame psicológico amplo do paciente adulto hospitalizado abrange um conjunto de 
ações. Sobre as fases do exame psicológico no hospital geral, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
A) Avaliação da dinâmica situacional e afetiva, conclusão, devolutiva ao paciente, 

devolutiva à família e discussão com a equipe. 

B) Discussão com equipe solicitante, exame psíquico, discussão com família, devolutiva 
ao paciente, avaliação funcional da personalidade. 

C) Leitura do prontuário, exame psíquico, avaliação da capacidade emocional, devolutiva 
ao paciente, devolutiva à equipe. 

D) Discussão do caso, leitura do prontuário, exame psíquico, avaliação da dinâmica 
emocional, conclusão e registro no prontuário. 
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Questão 23 

Considerando a proposta psicodinâmica de abordagem da personalidade, assinale a 
alternativa INCORRETA. 
 
A) A personalidade para a psicanálise pode ser concebida como a organização dada ao 

conjunto das manifestações psíquicas do indivíduo, conscientes e inconscientes, 
(manifestas e latentes). 

B) A prática dos tratamentos conduziu Freud a considerar as pulsões inconscientes, o 
funcionamento dos mecanismos de defesa inconscientes e a relação dinâmica entre 
as instâncias psíquicas. 

C) Embora o ser humano seja capaz de buscar a estabilidade constante entre as forças 
pulsionais que geram conflitos, isso não significa que ele não possa oscilar em seu 
equilíbrio diante de contingências ou percalços em sua vida. 

D) Na avaliação da personalidade do ponto de vista psicodinâmico ou psicanalítico, a 
nomeação e o registro completo no prontuário de todas as defesas psíquicas e traços 
de caráter geradores ou não de conflitos são de grande utilidade para a equipe 
assistente. 

 

 

Questão 24 

O emprego isolado de manuais classificatórios de transtornos ou doenças mentais, como 
o DSM ou CID em suas versões atualizadas, não é suficiente para a classificação 
diagnóstica de pacientes candidatos a determinados procedimentos médicos, por 
exemplo, ao transplante cardíaco. 
 
Diante de tal afirmação, assinale a alternativa CORRETA.  
 
A) Os sintomas afetivos subclínicos não são detectados por esse método. 

B) A atualização das versões dos manuais classificatórios, em geral, é lenta. 

C) Os pacientes cardíacos, em geral, são portadores de patologias afetivas graves. 

D) A capacidade de adesão ao tratamento pode ser mensurada somente pelo DSM. 
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Questão 25 

O uso e abuso de álcool e tabaco configuram-se condições de saúde mental que 
apresentam bons resultados em relação às intervenções breves de prevenção. 
 
A esse respeito, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
A) Usuários de qualquer forma  ou quantidade de tabaco devem ser avaliados quanto à 

prontidão para parar de fumar. 

B) Todos os adultos devem ser questionados acerca de seu consumo de álcool em 
serviços de atenção primária. 

C) Os idosos estão menos expostos ao uso do álcool, tabaco e outras drogas pela 
cultura de vida sedentária, religiosidade e isolamento social. 

D) Os transtornos ansiosos, somatoformes e depressivos são, mais prevalentes no sexo 
feminino, enquanto a dependência do álcool prevalece no sexo masculino. 

 

 

Questão 26 

No hospital geral, a psicanálise, devidamente ajustada ao setting, apresenta-se como uma 
das alternativas metodológicas para a assistência aos pacientes e familiares. 
Considerando tal abordagem, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. 
 
       COLUNA I                                                                       COLUNA II 
 
1. Transferência 

2. Fenômeno psíquico 

3. Mecanismo de defesa 

(     ) Resultante de forças, uma oposição entre as 
forças do inconsciente que procura se manifestar 
e as forças repressoras provenientes do sistema 
consciente. 

(     ) Vínculo estabelecido entre o paciente e cada 
profissional e toda a equipe, cujo teor será 
condicionado por sua constituição de 
personalidade, de sua história de vida, de seu 
adoecimento e do seu momento de vida atual. 

(     ) Mobilização egoica na luta pelo equilíbrio das 
tensões pulsionais, vinculada ao modo como o 
indivíduo se organiza diante da angústia e de sua 
representação psíquica. 

 
Assinale a sequência CORRETA. 
 
A) 3 1 2. 

B) 1 2 3. 

C) 3 2 1. 

D) 2 1 3. 
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Questão 27 

Um paciente deu entrada no pronto-socorro de um hospital geral. Ele sentia fortes dores e 
aperto no peito, sensação de sufocamento, falta de ar e medo de morrer. Após os exames 
médicos, o paciente é liberado com a seguinte devolutiva: 
- O Senhor não tem nada, é psicológico. 
O paciente foi liberado, embora não consiga dar sentido ao ocorrido. 
 
Em relação a essa situação clínica, assinale a alternativa CORRETA.  
 
A) Naturalmente, esse paciente mobiliza alívio na equipe de saúde que, rapidamente, faz 

a referenciação para serviço psiquiátrico. 

B) As principais queixas desse paciente são de ordem psíquica e, não, somática, como 
se apresentam. Geralmente esse diagnóstico não traz tranquilidade para o paciente e 
tende a gerar sentimento de desalento. 

C) Podemos afirmar que, em geral, o próprio ambiente hospitalar é o principal 
desencadeador dos sintomas de angústia e ansiedade dos pacientes cardíacos. 

D) Nesse caso, o médico age corretamente em não chamar o psicólogo, pois isso 
atrasaria bastante a alta, ocupando um leito de urgência hospitalar indevidamente.  

 
 
 
Questão 28 

Assinale a alternativa que caracteriza CORRETAMENTE a complexidade do ambiente de 
uma unidade de emergência hospitalar. 
 
A) Rapidez, impulsividade nas condutas, eficácia da equipe com grande tecnologia, 

estresse de familiares e pacientes. 

B) Imprevisibilidade, sobrecarga de trabalho, exigência de decisões rápidas e eficazes 
contra as doenças e contra a morte, grande demanda e mortalidade maior que em 
outros setores. 

C) Ambiente tenso, pois, é a porta de entrada dos hospitais e lida com muita tecnologia 
médica, excesso e disputa interna de especialistas de diversas áreas. 

D) Angústia generalizada, estresse da equipe; exigência de planejamento para lidar com 
a rotina de contingências, falta de estrutura física em geral. 
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Questão 29 

Considerando a especificidade do contexto na prática do psicólogo hospitalar em 
reabilitação, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) O plano de intervenção psicológica é passível de reorganização, revisão e 

reajustamento, e as informações obtidas a partir dele podem ser úteis também à 
equipe multidisciplinar. 

B) A abordagem psicológica deve ser um processo facilitador para o paciente 
compreender como as perdas podem ter alterado sua condição psíquica, auxiliando-o 
a buscar estratégias de superação. 

C) A psicoterapia visa a conscientizar o paciente de suas reais possibilidades, com o 
objetivo de independência e autonomia nas várias esferas da vida. 

D) Junto aos cuidadores e acompanhantes em geral, o psicólogo deve estimular o 
sentimento de proteção com antecipação do cuidado, visto que o índice de baixa 
estima e desamparo tendem a ser elevados nos pacientes com quadro de deficiência. 

 
 
 
Questão 30 

Considerando a legislação em saúde e a específica do psicólogo, assinale V para as 
alternativas verdadeiras e F para falsas.  
 
(     ) O psicólogo, para ingressar, associar-se ou permanecer em uma organização, 

considerará a missão, a filosofia, as políticas, as normas e as práticas nela 
vigentes e sua compatibilidade com os princípios e regras de seu código de ética. 

(     ) O atendimento psicológico aos pacientes também é momento de detectar maus 
tratos e negligência. Entretanto, o psicólogo deve manter o sigilo sobre as 
observações ou constatações de violência, isentando-se da decisão da equipe em 
caso de denúncia. 

(     ) É dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da 
confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações, a que tenha 
acesso no exercício profissional. 

(     ) No atendimento à criança, ao adolescente ou ao interdito, deve ser comunicado 
aos responsáveis o estritamente essencial para se promoverem medidas em seu 
benefício. 

 
Assinale a sequência CORRETA.  
 
A) V  F  F  F. 

B) F  V  F  F. 

C) F V  V  V. 

D) V  F  V  V. 
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Questão 31 

Considerando o diagnóstico de depressão, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) No hospital geral, o sofrimento gerado por dor, ameaça de morte (real ou 
percebida), incapacidade funcional ou a própria internação podem ser suficientes para 
compor um quadro semelhante ao da depressão. 
B)  Depressão é uma das consequências naturais do processo de envelhecimento, o 
que justifica o alto índice do diagnóstico em idosos hospitalizados. 
C)  Pelo DSM-IV, os sintomas de sentimento de desvalia, humor deprimido quase 
todos os dias, pensamento com ideia recorrente de morte e diminuição da concentração e 
da habilidade de pensar são alguns dos critérios para o diagnóstico de episódio 
depressivo maior. 
D) Há o risco de pacientes deprimidos não serem diagnosticados adequadamente 
devido à crença de que sintomas depressivos são uma resposta esperada a doenças 
físicas que ameaçam ou alteram a vida da pessoa. 
 
 
 

Questão 32 

Paciente de 19 anos, primigesta, solteira, desempregada, baixa escolaridade, 
completando 18 semanas de gestação, hospitalizada devido a quadro de hiperemese 
gravídica (vômitos frequentes chegando a desidratação e desnutrição). Chegou sozinha 
ao hospital e para o Serviço Social, relatou não ter parentes. A psicologia e a psiquiatria 
foram chamadas após uma crise de choro da paciente durante o atendimento da médica 
assistente. À psicóloga, a paciente, muito ansiosa, relatou que houve um 
desentendimento com o parceiro na semana anterior, resultando em abandono do lar pelo 
mesmo. Os sintomas se agravaram e assim procurou ajuda. A paciente relatou ainda que, 
sem o marido, tudo perdeu o sentido, inclusive o bebê. 
 
Considerando essa situação clínica, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) Uma quantidade significativa de mulheres apresenta transtorno obsessivo-compulsivo 

durante a gestação. 

B) Os quadros de ansiedade patológica que surgem durante a gestação nunca 
melhoram espontaneamente, especialmente quando acompanhados de transtorno do 
pânico. 

C) Quando náuseas e vômitos se estendem além do primeiro trimestre, é importante 
verificar a presença de problemas psicossociais ligados ao quadro. 

D) Afora transtornos psiquiátricos formais, a instabilidade de humor e o surgimento de 
ansiedade são comuns no início da gravidez. 
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Questão 33 

Sobre a afetividade e suas alterações, relacione as definições em psicopatologia, 
enumerando a COLUNA II de acordo com a COLUNA I. 
 
       COLUNA I                                                               COLUNA II 
 
1. Humor ou estado 

de ânimo 

2. Disforia 

3. Angústia 

4. Anedonia 

(     ) Incapacidade total ou parcial de obter e sentir prazer com 
determinadas atividades e experiências da vida. 

(     ) Diz respeito à distimia acompanhada de uma tonalidade 
afetiva desagradável, mal-humorada. 

(     ) Disposição afetiva, o estado emocional basal e difuso em 
que se encontra a pessoa em determinado momento. 

(     ) Desconforto afetivo marcante que se relaciona às 
sensações mais corporais como aperto no peito, na 
garganta, sensação de sufocamento. 

 
Assinale a sequência CORRETA. 
 
A) 4 3 2 1. 

B) 1 2 3 4. 

C) 4 2 1 3. 

D) 3 4 1 2. 

 
 
 
Questão 34 

O estudo geral dos sintomas psicopatológicos direciona seu foco para dois aspectos. 
 
Assinale a alternativa que apresenta CORRETAMENTE os aspectos básicos dos 
sintomas. 
 
A) Representação e significado. 

B) Forma e conteúdo. 

C) Existência e vivência elementar. 

D) Gênero e personalidade. 
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Questão 35 

Considerando o diagnóstico psicopatológico, assinale a alternativa com a descrição 
INCORRETA. 
 
A) Os principais eixos ou dimensões do CID-10 são mais abrangentes que outros 

manuais de classificação psiquiátrica, abrangendo a conduta social e cultural de cada 
indivíduo. 

B) Em geral, não existem sinais ou sintomas psicopatológicos totalmente específicos. 

C) O diagnóstico psicopatológico é, em muitos casos, apenas possível com a 
observação do curso da doença. 

D) De modo geral e com exceção dos quadros psico-orgânicos, como o delirium, 
demências ou síndromes focais etc., o diagnóstico não é baseado em possíveis 
mecanismos etiológicos supostos pelo entrevistador. 

 
 
Questão 36 

Para Dalgalarrondo, a psicopatologia é complexa e multifacetada, exigindo debate 
permanente de ideias. Analise as perspectivas psicopatológicas e assinale V para 
alternativas verdadeiras ou F para falsas. 
 
(     ) Na visão comportamental, o homem é visto como um conjunto de comportamentos 

observáveis, verificáveis, que são regulados por estímulos específicos e gerais e 
por certas leis e determinantes do aprendizado. 

(     ) Na perspectiva cognitivista, a atenção está focada sobre as representações 
cognitivas conscientes de cada indivíduo; estas essenciais ao funcionamento 
mental, normal ou patológico. 

(     ) Na visão psicanalítica, o homem é “determinado”, dominado por desejos e 
conflitos inconscientes. Nessa perspectiva, o homem autocontrolado é uma ilusão. 

(     ) Na perspectiva existencial, o doente é visto principalmente como ser lançado a um 
mundo que é apenas natural e biológico na sua dimensão elementar. Assim, o ser 
é construído por meio da experiência particular de cada sujeito na sua relação com 
outros sujeitos. 

 
Assinale a sequência CORRETA. 
 
A) F F V V. 

B) F F F F. 

C) V V V V. 

D) V V F F. 
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Questão 37 

Em relação à temática da plasticidade neuronal, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Atividades físicas tendem a promover a liberação de endorfinas e de outros 

hormônios que retardam o funcionamento neuronal do idoso. 

B) O nascimento de neurônios ocorre no início da vida de cada ser humano e, ao longo 
do tempo, ocorre a morte gradativa e irreversível dos mesmos. 

C) Verifica-se que o estresse e a vivência constante de depressão ou ansiedade não 
oferecem interferência significativa sobre a plasticidade neuronal. 

D) A experiência é o elemento mais importante que estimula ou restringe a 
neuroplasticidade. 

 
 

 

Questão 38 

Os questionários utilizados em psicopatologia avaliam diretamente os transtornos de 
personalidade ou as supostas dimensões subjacentes ao mesmo, classificando-os como 
gerais ou específicos. 
  
A esse respeito, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Embora úteis, a maior limitação dos questionários está na dificuldade de validação de 

suas propriedades psicométricas. 

B) O conjunto dos transtornos de personalidade não representa população significativa 
para o atendimento de psiquiatras e psicólogos em hospitais gerais. 

C) O transtorno bipolar geralmente está associado à personalidade esquizoide. 

D) O psicólogo, ao utilizar a avaliação de questionários, deve fazer uma previsão de 
resultados mais taxativa ao paciente hospitalizado. 
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Questão 19 

Analise a situação clínica a seguir e, considerando questões éticas, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
Um paciente que se apresentava perturbado temporariamente por uma intoxicação por 
álcool foi submetido a tratamento mesmo contra sua vontade. 
 
A) O diagnóstico de transtorno de personalidade desse paciente deve ser feito por 

psiquiatra e geralmente caracteriza uma incapacidade de entendimento em relação 
aos atos praticados ou que venham a praticar com o paciente. 

B) Um paciente agressivo no hospital e recusando tratamento, mas sem qualquer indício 
de transtorno mental ou de intoxicação, não poderá ser submetido a nenhuma forma 
de tratamento involuntário. 

C) Se o paciente perturbado for adolescente, menor de idade, por estar em hospital, o 
psicólogo, para atendê-lo, não necessariamente tem que fazer algum contato com o  
responsável pelo mesmo. 

D) Na busca do menor prejuízo em hospitais, o psicólogo pode quebrar o sigilo 
profissional quando o paciente apresenta confusão mental, recomeçando o sigilo 
assim que o quadro neurológico se alterar. 

 
 
Questão 40 

Considerando os diagnósticos de demência e de delirium, numere a COLUNA II de 
acordo com a COLUNA I.  
 

                  COLUNA I                                            COLUNA II 
 

1. Demência. 

2. Delirium. 

(     ) Agitação psicomotora e agressividade são sintomas 
comportamentais que podem ocorrer devido ao déficit 
cognitivo mais intenso do paciente. 

(     ) Envolve confusão mental ou estado confusional agudo, 
bastante frequente em hospital geral. 

(     ) É uma síndrome degenerativa, de curso lento e 
insidioso, com diagnóstico clínico embasado da 
exclusão de outras patologias. 

(     ) Síndrome com etiologia ampla e que envolve, por 
exemplo, intoxicação exógena, alterações metabólicas 
e infecções. Tende à piora vespertina. 

 
Assinale a sequência CORRETA. 
 
A) 1  1  2  2. 

B) 2  2  1  1. 

C) 1  2  1  2. 

D) 2  1  2  1. 
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FOLHA DE RESPOSTAS 

(RASCUNHO) 
 

 

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE 
AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 
 
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 



24                                      

 

 

 

 
 

 

A
T

E
N

Ç
Ã

O
: 

A
G

U
A

R
D

E
 A

U
T

O
R

IZ
A

Ç
Ã

O
 

P
A

R
A

 V
IR

A
R

 O
 C

A
D

E
R

N
O

 D
E

 P
R

O
V

A
. 


