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PROVA DISCURSIVA

• Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, o espaço para rascunho indicado no presente caderno. Em seguida,

transcreva o texto para a FOLHA DE TEXTO DEFINITIVO DA PROVA DISCURSIVA, no local apropriado, pois não serão

avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos.

• Qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de linhas disponibilizadas será desconsiderado.

• Na folha de texto definitivo, identifique-se apenas no cabeçalho da primeira página, pois não será avaliado texto que tenha

qualquer assinatura ou marca identificadora fora do local apropriado. Caso queira assinar seu texto, utilize apenas o nome

Analista Judiciário. Ao texto que contenha outra forma de identificação será atribuída nota zero, correspondente à identificação

do candidato em local indevido.

• Nesta prova, ao domínio do conteúdo serão atribuídos até 40,00 pontos, dos quais até 2,00 pontos serão atribuídos ao quesito

apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação de parágrafos) e estrutura textual (organização das ideias em texto

estruturado).

Uma paciente com cinquenta anos de idade consultou-se pela primeira vez com um oncologista

por recomendação de seu clínico geral. Sua filha, que a acompanhava, resolveu entrar primeiro no

consultório, sem a mãe, a fim de introduzir ao médico o contexto pessoal vivenciado por sua progenitora.

Informou que a mãe sempre fora muito vaidosa, cuidadosa e preocupada com a saúde, contudo, após

a perda do marido, havia cinco meses, "nunca se recuperou". Acrescentou que sua mãe vinha chorando

frequentemente e afirmando não ter mais sentido viver neste mundo, pedindo que "Deus a leve".

Informou também que sua mãe tentara suicídio duas vezes por inalação de gás e não suportaria ser

portadora de câncer, por causa dos procedimentos e tratamentos necessários. Na avaliação, o médico

oncologista identificou um nódulo, em um dos seios, que precisaria ser retirado em procedimento

cirúrgico.

A partir do estudo do caso clínico acima descrito, redija um texto dissertativo que atenda ao que se pede a seguir: 

< comente o quadro psicológico da paciente e descreva as principais características da entrevista psicológica inicial a ser

realizada com a paciente; [valor: 15,00 pontos]

< aponte as possibilidades de atuação do psicólogo no contexto hospitalar nessa situação; [valor: 15,00 pontos]

< comente a importância da atuação interdisciplinar no âmbito hospitalar nessa situação. [valor: 8,00 pontos]
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