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PROVA OBJETIVA  
 

Conhecimentos Gerais  
 

QUESTÃO 1  
Conforme estabelecido pela Resolução CFP n.ᵒ 6/2019, o 

documento psicológico constitui instrumento de 

comunicação escrita resultante da prestação de serviço 

psicológico à pessoa, a grupo ou à instituição. Com relação 

a esse documento, assinale a alternativa incorreta. 

 

(A) A confecção do documento psicológico deve ser 

realizada mediante solicitação do usuário do serviço de 

psicologia, de seus responsáveis legais, de um 

profissional específico, das equipes multidisciplinares 

ou das autoridades, ou ser resultado de um processo 

de avaliação psicológica. 

(B) De acordo com os deveres fundamentais previstos no 

Código de Ética Profissional do Psicólogo, na prestação 

de serviços psicológicos, os envolvidos no processo 

possuem o direito de receber informações sobre os 

objetivos e os resultados do serviço prestado, bem 

como de ter acesso ao documento produzido pela 

atividade do psicólogo. 

(C) Segundo o Código de Ética Profissional do Psicólogo, a 

confecção do documento psicológico deve ser 

realizada mediante solicitação única e exclusiva do 

usuário do serviço de psicologia, já que o princípio 

basilar e norteador da relação profissional entre as 

partes é o sigilo. 

(D) Os documentos emitidos pelo psicólogo concretizam 

informações fundamentais e devem conter dados 

fidedignos que validem a construção do pensamento 

psicológico e a finalidade a que se destina. 

(E) O documento psicológico sistematiza uma conduta 

profissional na relação direta de um serviço prestado à 

pessoa, a um grupo ou a uma instituição. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 2 

Assinale a alternativa que apresenta ação que contraria um 

dever fundamental estabelecido pelo Código de Ética 

Profissional do Psicólogo. 
 

(A) Ter, para com o trabalho dos psicólogos e de outros 

profissionais, respeito, consideração e solidariedade e, 

quando solicitado, colaborar com estes, salvo se em 

impedimento por motivo relevante. 

(B) Deixar de prestar serviços profissionais em situações 

de calamidade pública, de forma a respeitar a atuação 

de outras esferas profissionais competentes para 

tanto. 

(C) Estabelecer acordos de prestação de serviços que 

respeitem os direitos do usuário ou beneficiário de 

serviços de psicologia. 

(D) Fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços 

psicológicos, informações concernentes ao trabalho a 

ser realizado e a seu objetivo profissional. 

(E) Sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por 

motivos justificáveis, não puderem ser continuados 

pelo profissional que os assumiu inicialmente, 

fornecendo a seu substituto as informações 

necessárias à continuidade do trabalho. 

 

QUESTÃO 3 

Julgue os itens a seguir. 
 
I. O psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e 

atividades voltadas para a produção de conhecimento 
e desenvolvimento de tecnologias, garantirá o caráter 
voluntário da participação dos envolvidos, mediante 
consentimento livre e esclarecido, salvo nas situações 
previstas em legislação específica, e respeitando os 
princípios do Código de Ética Profissional do Psicólogo. 

II. O psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e 
atividades voltadas para a produção de conhecimento 
e desenvolvimento de tecnologias, avaliará os riscos 
envolvidos, tanto pelos procedimentos quanto pela 
divulgação dos resultados, com o objetivo de proteger 
as pessoas, os grupos, as organizações e as 
comunidades envolvidas. 

III. O psicólogo, na realização de estudos, pesquisas e 
atividades voltadas para a produção de conhecimento 
e desenvolvimento de tecnologias, garantirá o acesso 
das pessoas, dos grupos ou das organizações aos 
resultados das pesquisas ou dos estudos, após seu 
encerramento, sempre que assim o desejarem. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

(A) Apenas os itens II e III estão certos. 
(B) Apenas o item I está certo. 
(C) Apenas os itens I e II estão certos. 
(D) Apenas os itens I e III estão certos. 
(E) Todos os itens estão certos. 
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QUESTÃO 4 

De acordo com a Resolução CFP n.ᵒ 6/2019, os documentos 

psicológicos devem ser elaborados conforme os princípios 

de qualidade técnica e científica presentes nesse 

regulamento. No que se refere a esses princípios, assinale a 

alternativa incorreta. 

 

(A) O documento escrito resultante da prestação de 

serviços psicológicos deve considerar a natureza 

dinâmica, não definitiva e não cristalizada do 

fenômeno psicológico. 

(B) A elaboração de documento decorrente do serviço 

prestado no exercício da profissão deve considerar 

que este é o resultado de uma avaliação e(ou) de uma 

intervenção psicológica, observando os 

condicionantes históricos e sociais e seus efeitos nos 

fenômenos psicológicos.  

(C) Ao produzir documentos escritos, o psicólogo deve se 

basear no que dispõe o artigo 1.ᵒ, alínea c, do Código 

de Ética Profissional do Psicólogo, prestando serviços 

psicológicos de qualidade, em condições de trabalho 

dignas e apropriadas à natureza desses serviços, e 

utilizando princípios, conhecimentos e técnicas 

reconhecidamente fundamentados na ciência 

psicológica, na ética e na legislação profissional.  

(D) Ao elaborar um documento em que seja necessário 

referenciar material teórico técnico, as referências 

devem ser colocadas, preferencialmente, em nota de 

rodapé, observando a especificidade do documento 

produzido. 

(E) Toda e qualquer modalidade de documento 

psicológico deverá primar pela organização e pela 

facilidade de localização das informações técnicas, 

ficando a critério de cada psicólogo a necessidade ou 

não de numerar e(ou) rubricar as laudas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 5 

A respeito dos princípios fundamentais estabelecidos pelo 

Código de Ética Profissional do Psicólogo, julgue os 

próximos itens. 

 

I. O psicólogo considerará 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 deste Código. 

II. O psicólogo trabalhará visando a 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. 

III. O psicólogo atuará com responsabilidade social, 

analisando, crítica e historicamente, a realidade social 

e cultural, mas sem adentrar em análises de qualquer 

natureza da realidade política e(ou) econômica, dada a 

isenção exigida para o exercício da profissão. 

IV. O psicólogo zelará para que o exercício profissional seja 

efetuado com dignidade, rejeitando situações em que 

a psicologia esteja sendo aviltada. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) Apenas os itens I e IV estão certos. 

(B) Apenas os itens I e II estão certos. 

(C) Apenas os itens II e III estão certos. 

(D) Apenas os itens I, II e III estão certos. 

(E) Apenas os itens III e IV estão certos. 

 

QUESTÃO 6 

As transgressões dos preceitos do Código de Ética 

Profissional do Psicólogo constituem infração disciplinar 

com aplicação das seguintes penalidades: 

 

(A) advertência; multa; censura pública; suspensão do 

exercício profissional por até trinta dias, ad referendum 

do Conselho Federal de Psicologia; e cassação do 

exercício profissional, ad referendum do Conselho 

Federal de Psicologia. 

(B) multa; suspensão do exercício profissional por até 

noventa dias, ad referendum do Conselho Federal de 

Psicologia; e cassação do exercício profissional, ad 

referendum do Conselho Federal de Psicologia. 

(C) advertência; multa; e cassação do exercício 

profissional, ad referendum do Conselho Federal de 

Psicologia. 

(D) multa; e cassação do exercício profissional, ad 

referendum do Conselho Federal de Psicologia. 

(E) advertência disciplinar; multa; e suspensão do 

exercício profissional por até noventa dias, ad 

referendum do Conselho Federal de Psicologia. 
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QUESTÃO 7 

Acerca da guarda do registro documental que, conforme 
estabelecido pela Resolução CFP n.ᵒ 1/2009, é de 
responsabilidade do psicólogo e(ou) da instituição em que 
ocorreu o serviço, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O período de guarda deve ser de, no mínimo, dez anos, 

podendo ser ampliado nos casos previstos em lei, por 
determinação judicial, ou em casos específicos em que 
seja necessária a manutenção da guarda por maior 
tempo. 

(B) O período de guarda deve ser de três anos, podendo 
ser ampliado nos casos previstos em lei, por 
determinação judicial, ou em casos específicos em que 
seja necessária a manutenção da guarda por maior 
tempo. 

(C) O período de guarda deve ser de um ano, podendo ser 
ampliado nos casos previstos em lei, por determinação 
judicial, ou em casos específicos em que seja 
necessária a manutenção da guarda por maior tempo. 

(D) O período de guarda deve ser de, no mínimo, cinco 
anos, podendo ser ampliado nos casos previstos em lei, 
por determinação judicial, ou ainda em casos 
específicos em que seja necessária a manutenção da 
guarda por maior tempo. 

(E) O período de guarda deve ser de dois anos, podendo 
ser ampliado nos casos previstos em lei, por 
determinação judicial, ou em casos específicos em que 
seja necessária a manutenção da guarda por maior 
tempo. 

 

QUESTÃO 8 

No que diz respeito aos princípios da linguagem técnica do 
documento psicológico, estabelecidos pela Resolução CFP 
n.ᵒ 6/2019, assinale alternativa incorreta. 
 
(A) Os documentos psicológicos devem apresentar 

descrições literais dos atendimentos realizados, salvo 
quando tais descrições não se justifiquem 
tecnicamente. 

(B) O psicólogo, ao redigir o documento psicológico, deve 
expressar-se de maneira precisa, expondo o raciocínio 
psicológico resultante de sua atuação profissional. 

(C) Os documentos psicológicos devem ser escritos de 
forma impessoal, na terceira pessoa, com coerência 
que expresse a ordenação de ideias e a 
interdependência dos diferentes itens da estrutura do 
documento. 

(D) A linguagem escrita deve basear-se nas normas cultas 
da língua portuguesa, na técnica da psicologia, na 
objetividade da comunicação e na garantia dos direitos 
humanos (observando os princípios fundamentais do 
Código de Ética Profissional do Psicólogo e as 
Resoluções CFP n.ᵒ 1/1999, n.ᵒ 18/2002 e n.ᵒ 1/2018, 
ou outras que venham a alterá-las ou substituí-las). 

(E) O texto do documento deve ser construído com frases 
e parágrafos que resultem de uma articulação de 
ideias, caracterizando uma sequência lógica de 
posicionamentos que representem o nexo causal 
resultante de seu raciocínio. 

 
 

QUESTÃO 9 
Segundo a Resolução CFP n.ᵒ 1/2009, julgue os itens que se 
seguem. 
 
I. Os documentos agrupados nos registros do trabalho 

realizado devem contemplar a identificação do usuário 

ou da instituição. 

II. Os documentos agrupados nos registros do trabalho 

realizado devem contemplar a avaliação de demanda e 

a definição de objetivos do trabalho. 

III. Os documentos agrupados nos registros do trabalho 

realizado devem contemplar o registro da evolução do 

trabalho, de modo a permitir seu acompanhamento e 

os procedimentos técnico-científicos adotados. 

IV. Os documentos agrupados nos registros do trabalho 

realizado devem contemplar o registro de 

encaminhamento ou encerramento.  

V. Os documentos resultantes da aplicação de 

instrumentos de avaliação psicológica deverão ser 

arquivados em pasta de acesso exclusivo do psicólogo. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

(A) Apenas os itens II, III, IV e V estão certos. 
(B) Apenas os itens I, III e V estão certos. 
(C) Apenas os itens I, II e IV estão certos. 
(D) Apenas os itens I, III, IV e V estão certos. 
(E) Todos os itens estão certos. 
 

QUESTÃO 10 

Quanto ao relatório psicológico, assinale a alternativa 
incorreta à luz da Resolução CFP n.ᵒ 6/2019. 
 
(A) O relatório psicológico é uma peça de natureza e valor 

técnico-científico, devendo conter narrativa detalhada 
e didática, com precisão e harmonia. A linguagem 
utilizada deve ser acessível e compreensível ao 
destinatário, respeitando os preceitos do Código de 
Ética Profissional do Psicólogo.  

(B) O relatório psicológico deve corresponder à descrição 
literal das sessões, do atendimento ou do acolhimento 
realizado. Ele deve explicitar precisamente a demanda, 
os procedimentos e o raciocínio técnico-científico do 
profissional, bem como suas conclusões e(ou) 
recomendações.  

(C) O relatório psicológico consiste em um documento 
que, por meio de uma exposição escrita, descritiva e 
circunstanciada, considera os condicionantes históricos 
e sociais da pessoa, do grupo ou da instituição 
atendida, podendo também ter caráter informativo. 

(D) O relatório psicológico visa a comunicar a atuação 
profissional do psicólogo em diferentes processos de 
trabalho já desenvolvidos ou em desenvolvimento, 
podendo gerar orientações, recomendações, 
encaminhamentos e intervenções pertinentes à 
situação descrita no documento e não tendo como 
finalidade produzir diagnóstico psicológico.  

(E) O relatório psicológico é composto de cinco itens: 
identificação; descrição da demanda; procedimento; 
análise; e conclusão. 
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Conhecimentos Específicos  
 

QUESTÃO 11  
A saúde envolve o bem-estar físico, assim como o 

psicológico e o social. Entretanto, os benefícios à saúde não 

são desfrutados universalmente, o que representa um 

contexto de ação fundamental para a psicologia da saúde. 

Acerca desse assunto, assinale a alternativa incorreta. 

 

(A) A psicologia da saúde se configura como um subcampo 

da psicologia que aplica princípios e pesquisas 

psicológicos para melhoria da saúde. 

(B) Os princípios da psicologia da saúde podem ser 

utilizados para o tratamento e a prevenção de 

doenças. 

(C) Os interesses da psicologia da saúde incluem condições 

sociais, fatores biológicos e traços de personalidade. 

(D) A compreensão da saúde como ausência de doenças se 

concentra apenas na ausência de um estado negativo 

e, por essa razão, é incompleta. 

(E) Uma pessoa que está livre de doenças, com certeza, 

desfruta de uma vida vigorosa e satisfatória.  

 

QUESTÃO 12 

Na psicologia, o tema da saúde tem sido abordado com 

frequência em diferentes campos de atuação na área. 

Relevante para diferentes reflexões, a saúde tem sido 

entendida como um processo que permite a compreensão 

sobre o individual e o social em sua constituição, 

envolvendo uma visão sistêmica. Porém, na primeira parte 

do século XX, a saúde não era compreendida dessa forma. 

Com relação ao modelo biomédico de saúde, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) O modelo biomédico de saúde sustenta que a doença 

nem sempre tem causas apenas biológicas. 

(B) O modelo biomédico de saúde faz menção às variáveis 

psicológicas na doença, mas não as considera como 

determinantes. 

(C) De acordo com o modelo biomédico, as variáveis 

sociais e comportamentais na doença são 

compreendidas como os fatores que podem auxiliar a 

explicação da doença, mas não podem ser a causa 

desta. 

(D) O modelo biomédico tem como base a doutrina 

cartesiana do dualismo mente-corpo, que os considera 

como entidades separadas e autônomas que interagem 

de forma mínima. 

(E) Segundo o modelo biomédico, a saúde vai além da 

ausência de doenças. 

 
 
 
 

QUESTÃO 13 

O modelo biomédico avançou o tratamento de saúde, mas 

foi incapaz de explicar transtornos que não apresentavam 

uma causa física observável. Diante disso, iniciou-se um 

movimento reformista na medicina, que estabeleceu a 

medicina psicossomática. A respeito desse assunto, assinale 

a alternativa incorreta. 

 

(A) Essa medicina diz respeito ao diagnóstico e ao 

tratamento de doenças físicas supostamente causadas 

por processos mentais deficientes. 

(B) A medicina psicossomática apresentava sua principal 

consistência no fato de se fundamentar na teoria 

freudiana. 

(C) Essa medicina apoiava-se no reducionismo, segundo o 

qual um único problema psicológico seria suficiente 

para desencadear a doença. 

(D) Embora comprometidas na época, as teorias de Freud 

e a medicina psicossomática formaram as bases para a 

nova apreciação das conexões entre medicina e 

psicologia. 

(E) Essa medicina deu início à tendência contemporânea 

de ver a doença e a saúde como multifatoriais.  

 

QUESTÃO 14 

Influenciada pelo movimento behaviorista, a medicina 

começou a explorar o papel dos comportamentos 

aprendidos na saúde e na doença, o que foi denominado 

medicina comportamental. Em 1973, uma força-tarefa foi 

indicada, pela American Psychological Association, para 

explorar o papel da psicologia no campo da medicina 

comportamental e, em 1978, criou-se a divisão de 

psicologia da saúde. No que se refere aos objetivos desse 

novo campo, julgue os itens a seguir. 

 

I. A psicologia da saúde tem como um de seus objetivos, 

estudar, de forma científica, a etiologia de 

determinadas doenças. Interessa-se, principalmente, 

pelas origens psicológicas, comportamentais e sociais 

da doença. 

II. A psicologia da saúde objetiva, além de promover a 

saúde, prevenir e tratar doenças. 

III. A psicologia da saúde inclui, em seus objetivos, a 

promoção de políticas de saúde pública e o 

aprimoramento do sistema de saúde pública. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) Apenas os itens I e III estão certos. 

(B) Apenas o item III está certo. 

(C) Apenas os itens I e II estão certos. 

(D)  Apenas os itens II e III estão certos. 

(E) Todos os itens estão certos. 
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QUESTÃO 15 

Segundo a evolução do conceito de saúde, procurar apenas 

um fator causal produz uma imagem incompleta da saúde e 

da doença de uma pessoa. Portanto, os psicólogos da saúde 

trabalham a partir da perspectiva biopsicossocial. Quanto a 

essa perspectiva, assinale a alternativa incorreta. 

 

(A) Essa perspectiva reconhece que forças biológicas, 

psicológicas e socioculturais agem conjuntamente para 

determinar a saúde e a vulnerabilidade do indivíduo à 

doença. 

(B) Nessa perspectiva, um elemento fundamental do 

contexto biológico é a história evolutiva da espécie 

humana. 

(C) Com base nessa perspectiva, a saúde e a doença estão 

sujeitas aos fatores psicológicos, exceto no tratamento 

de condições crônicas. 

(D) Essa perspectiva considera que os aspectos 

socioculturais também desempenham um papel 

importante na variação em crenças e comportamentos 

relacionados com a saúde. 

(E) A perspectiva biopsicossocial está também 

fundamentada na teoria sistêmica do comportamento, 

que permite que se compreenda o indivíduo de forma 

integral. 

 

QUESTÃO 16 

Acerca da atuação em psicologia da saúde, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) Os psicólogos da saúde estão envolvidos, sobretudo, 

em três ramos de atividades: ensino; pesquisa; e 

intervenção clínica. 

(B) Os hospitais caracterizam-se como o único cenário de 

trabalho dos psicólogos da saúde. 

(C) As intervenções dos psicólogos da saúde limitam-se 

àqueles que já estão sofrendo um problema de saúde. 

(D) Os psicólogos da saúde prestam uma variedade de 

serviços, mas não se envolvem no desenvolvimento de 

políticas públicas para o cuidado em saúde. 

(E) A atuação dos psicólogos da saúde acontece, apenas e 

diretamente, com o paciente, segregada da atuação 

com outros profissionais da saúde. 

QUESTÃO 17 

A conexão entre estilo de vida, comportamento e saúde é 

um dos focos principais da psicologia em saúde. Os 

psicólogos da saúde desenvolveram diversas teorias para 

explicar porque as pessoas praticam, ou não, determinados 

comportamentos de saúde. A respeito da teoria do modelo 

de crença de saúde, assinale a alternativa incorreta. 

 

(A) O modelo de crença de saúde afirma que as decisões 

relacionadas com o comportamento de saúde se 

baseiam em quatro fatores. 

(B) O fator da suscetibilidade percebida sugere que as 

pessoas se preocupam constantemente com sua 

vulnerabilidade a ameaças à saúde. Quanto maior a 

suscetibilidade percebida, maior a motivação para 

praticar comportamentos que promovam a saúde. 

(C) Segundo esse modelo, as pessoas agirão para afastar 

ou controlar condições que induzam doenças se 

acreditarem que a condição possa trazer 

consequências pessoais sérias, configurando o fator de 

gravidade percebida de ameaça à saúde. 

(D) Fatores que envolvem os benefícios e as barreiras 

percebidas no tratamento e as dicas para ação 

influenciam a probabilidade de que o indivíduo venha a 

agir de determinada maneira. 

(E) O modelo de crença de saúde representa uma 

perspectiva relevante e completa de teoria lógica dos 

fatores que influenciam na decisão das pessoas de 

controlar condições que induzem doenças. 

 

QUESTÃO 18 

Assim como o modelo de crença de saúde, a teoria do 

comportamento planejado especifica relações entre 

comportamentos e saúde. No que se refere à teoria do 

comportamento planejado, assinale a alternativa incorreta. 

 

(A) A teoria prevê o comportamento saudável com base 

em três fatores: a atitude pessoal para com o 

comportamento; a norma subjetiva em relação ao 

comportamento; e o grau de percepção de controle 

sobre o comportamento. 

(B) A atitude pessoal do indivíduo para com o 

comportamento não envolve a crença sobre os 

resultados desse comportamento.  

(C) A norma subjetiva em relação ao comportamento 

reflete a motivação para aderir à visão de outras 

pessoas com relação ao comportamento em questão. 

(D) A percepção de controle sobre o comportamento 

refere-se à expectativa de sucesso ao realizar o 

comportamento de saúde esperado. 

(E) O modelo do comportamento planejado é mais preciso 

para prever comportamentos intencionais orientados 

para objetivos e encaixa-se em um modelo racional. 
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QUESTÃO 19 

O modelo transteórico sustenta que o comportamento 

muda, sistematicamente, ao longo de estágios distintos. 

Com relação a esse modelo, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Esse modelo afirma que as pessoas progridem por 

meio de quatro estágios ao alterar comportamentos 

relacionados com a saúde. 

(B) O primeiro estágio, a pré-contemplação, envolve 

pensamentos de seriedade sobre a mudança de 

comportamento, reconhecendo o problema e a 

necessidade de mudança. 

(C) No segundo estágio, a contemplação, as pessoas 

avaliam a possibilidade de mudança em um futuro 

distante. 

(D) O terceiro estágio, a preparação, envolve pensamentos 

e ações para mudança do comportamento. 

(E) No quarto estágio, a manutenção, as pessoas obtêm 

sucesso em seus esforços para alcançar seu objetivo 

final.  

 

QUESTÃO 20 

Acerca dos níveis de prevenção em saúde, julgue os itens 

que se seguem. 

 

I. A prevenção primária refere-se a ações que promovem 

a saúde e que são realizadas para prevenir que uma 

doença ou lesão ocorra.  

II. A prevenção secundária envolve ações para identificar 

e tratar uma doença no início de seu curso. 

III. A prevenção terciária envolve ações para conter ou 

retardar danos, uma vez que a doença já tenha 

avançado além de seus estágios iniciais, sendo a forma 

menos comum de cuidado em saúde. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) Apenas os itens I e III estão certos. 

(B) Apenas o item I está certo.  

(C) Apenas o item II está certo. 

(D) Apenas os itens I e II estão certos. 

(E) Todos os itens estão certos. 

 

 

QUESTÃO 21 

Quanto à prevenção e à intervenção primárias, assinale a 

alternativa incorreta. 

 

(A) A prevenção primária deve estar diretamente 

relacionada e condicionada à promoção da saúde. Suas 

ações devem ser direcionadas a um único indivíduo, 

tendo como suporte conteúdos de outras áreas de 

aplicação da psicologia. 

(B) A prevenção primária tem como característica central a 

atuação nos problemas epidemiológicos da população 

beneficiária e investe na construção de estilos de vida 

saudáveis e na evitação de comportamentos de risco. 

(C) A intervenção primária trata da primeira ação de saúde 

na presença de um problema, que deverá ser 

identificado. 

(D) Após a intervenção primária, se o caso necessitar de 

uma intervenção psicológica especializada, será 

encaminhado a um dos outros níveis de atenção de 

saúde. 

(E) A intervenção primária do psicólogo na equipe de 

saúde, ainda que desempenhe um papel específico, 

deverá ser realizada em uma perspectiva 

interdisciplinar e multiprofissional. 

 

QUESTÃO 22 

A respeito da prevenção e da intervenção secundárias, 

assinale a alternativa incorreta. 

 

(A) O principal objetivo da prevenção secundária é dar 

acompanhamento ao paciente, ajudando-o no 

seguimento de seu tratamento, seja físico ou 

psicológico, com o objetivo de prevenir o agravamento 

da doença. 

(B) Para atuar bem nesse nível de prevenção, os psicólogos 

da saúde devem utilizar o conhecimento produzido por 

meio das investigações das causas e dos fatores 

associados à falta de adesão ao tratamento. 

(C) A intervenção secundária possui um fundamento 

teórico/prático bem sedimentado na psicologia clínica. 

(D) Entre as atividades compatíveis com a intervenção 

secundária, cabe aos psicólogos oferecer as 

assistências psicoterápicas, em suas várias 

modalidades, em todas as idades. 

(E) Na intervenção secundária, não cabe ao psicólogo da 

saúde realizar diagnósticos diferenciais mediante o uso 

de testes ou por meio de diagnósticos descritivos 

fenomenológicos. 
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QUESTÃO 23 

No que concerne à prevenção e à intervenção terciárias, 

assinale a alternativa correta. 

 

(A) A prevenção terciária inclui o seguimento de pacientes 

em tratamento clínico, exceto em casos de tratamento 

cirúrgico. 

(B) A prevenção terciária não engloba a orientação e o 

preparo dos familiares do paciente.   

(C) A intervenção de terceiro nível, no âmbito da 

psicologia da saúde, não inclui a pesquisa como uma de 

suas atividades. 

(D) Os psicólogos da saúde podem, na intervenção 

terciária, atuar nas urgências psicológicas por meio de 

plantões em serviços substitutivos aos hospitais 

psiquiátricos. 

(E) A atuação do psicólogo em intervenção terciária 

engloba apoio e orientação a pacientes internados e a 

seus familiares, excluindo os casos que estão em 

unidade de terapia intensiva, que são amparados 

apenas por outras especialidades. 

 

QUESTÃO 24 

O modelo biopsicossocial da saúde não se limita a 

indivíduos. A pesquisa sobre a psicologia da saúde tem se 

concentrado, cada vez mais, nos diversos sistemas externos 

que influenciam a saúde do indivíduo. Acerca desse tema, 

assinale a alternativa incorreta. 

 

(A) O principal sistema externo que influencia a saúde do 

indivíduo é a família. O contexto social da família tem 

forte influência sobre comportamentos de risco à 

saúde. 

(B) A comunidade é uma força poderosa para promover ou 

desencorajar uma vida saudável. 

(C) As pessoas têm menor probabilidade de adotar 

comportamentos que promovam a saúde quando eles 

são defendidos por organizações comunitárias. 

(D) A psicologia da saúde comunitária concentra-se na 

comunidade como unidade de intervenção, 

reconhecendo que os indivíduos fazem parte de uma 

família e de contextos culturais, econômicos e 

comunitários. 

(E) Os psicólogos da saúde costumam defender políticas 

públicas que promovam a justiça social, os direitos 

humanos e a igualdade no acesso a tratamentos de 

saúde. 

QUESTÃO 25 

Com relação à ação do psicólogo da saúde em saúde 

coletiva, assinale a alternativa incorreta. 

 

(A) O trabalho em saúde coletiva tem como objeto a 

relação dos indivíduos no território, sendo seu sujeito 

um indivíduo inserido nessa coletividade.  

(B) O processo de trabalho do psicólogo é essencialmente 

individual, não havendo inter-relação com outros 

profissionais. 

(C) A saúde coletiva traz ao psicólogo a exigência de uma 

clínica ampliada, que considera a interação, o conflito e 

o convívio em torno do paciente. 

(D) Atuar com uma clínica ampliada em saúde coletiva é 

lidar com a interioridade psicológica do sujeito e com a 

rede de subjetividade que o envolve. 

(E) Na atuação em saúde pública, o psicólogo encontra 

clientes que lhe apresentam a vida em toda a sua 

complexidade, exigindo do profissional uma formação 

que vai além da patologia. 

 

QUESTÃO 26 

No campo da saúde coletiva e pública, a criação do Sistema 

Único de Saúde (SUS) foi uma grande conquista. Para a 

psicologia, inserir profissionais no SUS tem sido um desafio. 

Sendo assim, é correto afirmar que corresponde a uma 

proposta de ação para colaborar com esse processo o(a) 

 

(A) oferecimento de mais possibilidades de estágio em 

instituições particulares de saúde. 

(B) organização dos serviços de saúde, desconsiderando-se 

as especificidades regionais.  

(C) entendimento de que a produção de conhecimento é 

uma prática dispensável na formação do psicólogo. 

(D) desencorajamento da prática da pesquisa no campo 

das políticas públicas de saúde. 

(E) formação de psicólogos para atuação em saúde pública 

de forma transversal, articulando política, teoria e 

prática. 
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QUESTÃO 27 
Benevides (2005) propõe que, no entrecruzamento do 

exercício de três princípios, pode estar a interface entre a 

psicologia e o SUS. A respeito desses princípios, assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) O princípio da inseparabilidade considera a psicologia 

como o campo do saber voltado aos estudos da 

subjetividade, que é entendida como processo 

individual de produção. 

(B) Relacionando política pública com subjetividade, o 

princípio da inseparabilidade traz à tona a divergência 

entre processo de subjetividade e plano público. 

(C) O princípio da autonomia e da corresponsabilidade 

esclarece que é possível pensar em práticas dos 

psicólogos que não estejam comprometidas com a 

realidade vivida. 

(D) Segundo o princípio da autonomia e da 

corresponsabilidade, a interface da psicologia com o 

SUS dá-se pela certeza de que o processo de se 

inventar é independente da invenção do mundo e  

vice-versa. 

(E) O princípio da transversalidade entende que a 

psicologia é um campo de saber que deve ser explicado 

na intercessão com outros saberes. É a combinação 

entre saberes que contribui para uma outra saúde 

possível. 

 

QUESTÃO 28 

Considerando o campo das políticas públicas de saúde, a 

saúde mental aparece como área de conhecimento e 

atuação importante para diversos profissionais, incluindo o 

psicólogo da saúde. No que se refere a esse tema, assinale 

a alternativa incorreta. 

 

(A) A saúde mental é um campo polissêmico e plural, na 

medida em que diz respeito ao estado mental dos 

sujeitos, e não das coletividades. 

(B) A saúde mental caracteriza-se como um campo de 

conhecimento complexo, plural, intersetorial e de 

grande transversalidade de saberes. 

(C) O processo de Reforma Psiquiátrica surgiu no contexto 

nacional a partir da década de 1980 do século XX, 

como proposta à ruptura do modelo  

clínico-psiquiátrico centrado na referência hospitalar. 

(D) A Reforma Psiquiátrica propôs um processo de 

desconstrução e reconstrução da atenção à pessoa que 

sofre mentalmente. 

(E) A atenção psicossocial remete a práticas de reinserção 

e permanência do sujeito que sofre mentalmente no 

convívio social. 

 
 
 

QUESTÃO 29 

Os psicólogos da saúde estão cada vez mais envolvidos no 
tratamento das doenças e das condições crônicas. Quanto a 
esse assunto, assinale a alternativa incorreta. 
 
(A) Em doenças cardiovasculares, as intervenções voltadas 

para a hostilidade ajudam as pessoas a adquirir 
controle sobre os fatores ambientais que 
desencadeiam a raiva, prevenindo recaídas nos 
sintomas. 

(B) No caso do diabetes, o papel da psicologia da saúde 
inclui estudar fatores que contribuam ou atrapalhem a 
adaptação à condição.  

(C) Os psicólogos da saúde atuam no tratamento primário 
do diabetes, reduzindo o caráter invasivo da doença e 
aumentando a capacidade de se controlar o peso e de 
se manejar o estresse. 

(D) Uma variedade de intervenções psicossociais tem sido 
utilizada para auxiliar os pacientes no enfrentamento 
do câncer. Nessas intervenções, os psicólogos da saúde 
entendem que é necessário evitar oferecer 
informações sobre os processos e as etapas do 
tratamento, pois estas produzem um efeito negativo 
no paciente, prejudicando sua adesão. 

(E) Os psicólogos da saúde desempenham diversos papéis 
na batalha contra a Aids, incluindo orientar as pessoas 
sobre como fazer exames para HIV e sobre como 
modificar comportamentos de alto risco e ajudar 
pacientes com Aids a enfrentar perturbações 
emocionais e cognitivas. 

 

QUESTÃO 30 

Técnicas de manejo de estresse estão sendo utilizadas de 
forma ampla, nos dias atuais, no auxílio à adaptação de 
pacientes às doenças crônicas e aos procedimentos 
médicos estressantes. Com relação ao manejo do estresse, 
assinale a alternativa incorreta. 
 
(A) A prática regular de atividade física pode aumentar as 

capacidades fisiológicas e psicológicas para enfrentar o 
estresse. 

(B) Técnicas de relaxamento, como as de relaxamento 
muscular progressivo e a resposta de relaxamento, 
podem ajudar as pessoas a lidar com vários problemas 
relacionados ao estresse, como, por exemplo, 
hipertensão, dores crônicas e ansiedade. 

(C) O biofeedback é uma técnica usada para converter 
certas respostas fisiológicas supostamente 
involuntárias, como a atividade muscular, a frequência 
cardíaca e a pressão arterial, em sinais elétricos e 
proporcionar um feedback visual ou auditivo a seu 
respeito, o que a torna uma maneira viável de tratar 
algumas condições relacionadas ao estresse. 

(D) O manejo cognitivo comportamental do estresse é uma 
forma multimodal de terapia que ajuda as pessoas a 
confrontar eventos estressantes. 

(E) O treinamento de inoculação do estresse, integrante 
do manejo cognitivo comportamental, é um processo 
em dois estágios (reconceituação e manutenção), em 
que o terapeuta utiliza uma dose enfraquecida de um 
estressor na tentativa de construir imunidade contra o 
estressor total. 
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QUESTÃO 31 

A psicologia da saúde atenta-se para a visão pessoal do 

indivíduo sobre sua saúde e sua doença como fatores que 

influenciam seu comportamento. A representação da 

doença afeta a saúde, influenciando o comportamento 

preventivo e a reação ao surgimento de sintomas. Acerca 

dos componentes da representação da doença (identidade, 

causas, consequências, curso e grau de controle), assinale a 

alternativa correta. 

 

(A) A identidade da doença diz respeito a seu rótulo e a 

seus sintomas. Parece haver uma relação simétrica 

entre o rótulo de uma doença e seus sintomas. Todas 

as condições médicas são construídas por forças 

biológicas, não sendo o diagnóstico e a identidade da 

doença influenciados pela cultura e pelas construções 

sociais. 

(B) O grau de controle indica as crenças relacionadas com 

a possibilidade de a doença ser prevenida, controlada 

e(ou) curada. Se o paciente considerar a doença como 

incurável, pode faltar a consultas, negligenciar o 

tratamento ou até mesmo agir de maneira 

autodestrutiva. 

(C) O paciente pode atribuir a causa da doença a fatores 

externos ou a fatores internos, o que não influencia no 

modo de busca ao tratamento. 

(D) O curso da doença indica a duração e a velocidade do 

desenvolvimento da doença. Com frequência, 

pacientes que acreditam que sua doença seja aguda 

persistem mais no tratamento que aqueles que 

acreditam que sua doença seja crônica. 

(E) As consequências são o impacto físico, social e 

econômico da doença. Pacientes buscam mais o 

tratamento a partir de sintomas que os perturbam em 

níveis mínimos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 32 

Vários fatores demográficos ou socioculturais 
desempenham importantes funções para determinar se 
uma pessoa procurará tratamento médico, podendo ser 
focos de atuação do psicólogo da saúde. Quanto a esse 
tema, julgue os itens seguintes. 
 

I. A idade e o gênero dos indivíduos são fatores que 
influenciam na busca por tratamento. De modo geral, 
crianças e idosos usam os serviços de saúde com mais 
frequência que os adolescentes e os adultos jovens, e 
mulheres são mais propensas a relatar sintomas e a 
usar os serviços de saúde que os homens.  

II. O status socioeconômico prevê o relato de sintomas e 
de procura por atendimento de saúde. Pessoas de 
renda alta relatam mais sintomas que as de renda 
baixa, porém têm menor probabilidade de procurar 
atendimento de saúde. 

III. Fatores culturais também influenciam a tendência em 
buscar tratamento. Um fator cultural relacionado com 
a probabilidade de uma pessoa procurar tratamento é 
a criação. Pessoas cujos pais prestavam muita atenção 
em sintomas físicos e buscavam tratamento com 
frequência, possivelmente, farão o contrário, a fim de 
evitar o excesso de cuidados. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

(A) Nenhum item está certo. 
(B) Apenas o item I está certo. 
(C) Apenas o item II está certo.  
(D) Apenas o item III está certo. 
(E) Apenas os itens I e III estão certos. 

 

QUESTÃO 33 

O processo de tomada de decisão de procurar cuidados 
médicos é composto por cinco estágios, durante os quais 
podem ocorrer comportamentos de demora na busca de 
tratamento. A respeito desses estágios, assinale a 
alternativa correta.  
 

(A) As pessoas podem evitar procurar atenção médica 
porque os sintomas podem passar despercebidos, 
causando uma demora na avaliação, estágio no qual a 
proeminência sensorial dos sintomas é o fator mais 
importante. 

(B) No estágio da demora na aceitação da doença, a 
doença parece improvável e a experiência anterior com 
os sintomas pode influenciar. Indivíduos que já 
experimentaram sintomas semelhantes anteriormente 
têm menor probabilidade de buscar atenção médica 
que aqueles que os experienciam pela primeira vez. 

(C) No terceiro estágio, a demora comportamental, a 
ajuda profissional é considerada como necessária, 
porém o indivíduo ainda não se comporta de modo a 
buscar essa ajuda. 

(D) O estágio da demora na marcação de consulta indica 
que os benefícios percebidos do tratamento não 
superam seu custo. 

(E) Nos últimos três estágios, a demora para busca de 
tratamento é mais longa para pacientes com pouca dor 
e com dúvidas sobre a cura de seus sintomas e 
independe dos gastos do tratamento. 
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QUESTÃO 34 

Um fator importante para os cuidados em saúde é a adesão ao 
tratamento, que é definida, de forma ampla, como o 
seguimento da orientação de um profissional de saúde. Os 
psicólogos da saúde podem contribuir com tal fator. No que 
concerne às variáveis que preveem a adesão ao tratamento, 
assinale a alternativa incorreta. 
 
(A) Dentre as variáveis do paciente que afetam a adesão 

ao tratamento, apresentar expectativas otimistas, ter 
confiança no profissional e ter o apoio da família e dos 
amigos são fatores importantes para a adesão ao 
tratamento. 

(B) As variáveis do profissional de saúde, como o nível de 
satisfação do médico com o trabalho e o estilo de 
comunicação, podem afetar a adesão do paciente ao 
tratamento. 

(C) As variáveis do regime de tratamento são importantes 
para a adesão a ele. Quando o tratamento é 
considerado como útil, a capacidade do paciente de 
executar o regime depende do grau de dificuldade e do 
apoio disponível. Quanto mais complexo o regime de 
tratamento, menor a adesão. 

(D) Os profissionais da saúde podem realizar várias 
medidas para aumentar a adesão de pacientes, como 
programar o tratamento de acordo com o estilo de 
vida do paciente e não envolver familiares, amigos e 
outras pessoas no tratamento, a fim de preservá-lo. 

(E) No centro do relacionamento entre paciente e 
profissional, estão a natureza e a qualidade da 
comunicação. Profissionais da saúde que são bons 
comunicadores tendem a ter pacientes com maior 
probabilidade de aderir às recomendações. 

 

QUESTÃO 35 
O relacionamento entre o profissional de saúde e o 
paciente é a base do tratamento. Quanto aos elementos 
dessa relação, assinale a alternativa incorreta. 
 
(A) Os elementos centrais do relacionamento entre o 

profissional de saúde e o paciente são a continuidade 
do atendimento, a comunicação e a qualidade geral 
das consultas. 

(B) As variáveis que podem prejudicar a comunicação 
entre profissional e paciente são a pressão do tempo 
para o atendimento, poucas habilidades comunicativas 
de ambas as partes, crenças de pacientes e 
profissionais em relação a seus papéis e diferenças de 
gênero, cultura e educação. 

(C) A comunicação eficaz garante que o profissional da saúde 
entenda os sintomas dos pacientes e que o paciente 
receba e siga as informações e as instruções do 
tratamento. 

(D) O modelo tradicional do relacionamento  
paciente-profissional da saúde indica o profissional 
como ativo e os pacientes como essencialmente 
passivos e tem sido o modelo que sustenta maior 
adesão ao tratamento. 

(E) Os profissionais de saúde, cada vez mais, entendem 
que os pacientes seguem instruções e respondem bem 
ao tratamento quando seu conhecimento é 
reconhecido e incorporado ao regime terapêutico. 

QUESTÃO 36 

Muitos tratamentos em saúde envolvem a hospitalização, 
que pode provocar uma variedade de sintomas psicológicos 
adversos. Com relação a esse tema, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) A maneira como o paciente se adapta à experiência 

hospitalar depende de uma variedade de fatores, como 
a idade e o apoio emocional, e independe da natureza 
do problema de saúde. 

(B) Ao entrarem no hospital, os pacientes podem sentir a 
despersonalização, pois estão sendo absorvidos por 
uma instituição que assume o controle de 
praticamente todos os aspectos de sua vida e 
começam a ser tratados como uma não pessoa, o que 
pode fazer da hospitalização uma experiência 
estressante. 

(C) Pacientes hospitalizados podem manifestar uma 
tentativa de atribuir culpa por sua sina. Psicólogos da 
saúde têm verificado que, quanto mais os pacientes se 
preocupam em atribuir culpa por suas doenças a si 
mesmos ou a outras pessoas, melhor é sua adaptação 
emocional. 

(D) As crianças lidam com o estresse da hospitalização de 
maneira semelhante à maneira como os adultos lidam, 
não exigindo tratamento diferenciado da equipe de 
profissionais da saúde. 

(E) As crianças, assim como os adultos, com frequência, 
usam estratégias de enfrentamento mais eficazes para 
si mesmas do que as que recomendariam a um amigo 
que lidasse com fatores estressores semelhantes. 

 

QUESTÃO 37 

As intervenções psicológicas para a preparação para a 
hospitalização podem oferecer maior segurança ao 
paciente nesta etapa do tratamento. Acerca desse assunto, 
assinale a alternativa incorreta. 
 
(A) As intervenções mais eficazes são aquelas que 

aumentam a sensação de controle dos pacientes sobre 
o tratamento e a recuperação. 

(B) As intervenções de controle informacional referem-se 
ao conhecimento dos pacientes em relação aos 
procedimentos e às sensações físicas que acompanham 
o tratamento médico, e suas reações dependem, em 
parte, de seu estilo de enfrentamento. 

(C) As intervenções de controle cognitivo direcionam a 
atenção do paciente para os possíveis aspectos 
negativos de um procedimento, preparando 
estratégias de enfrentamento. 

(D) Diversas intervenções visando ao controle cognitivo 
incorporam a visualização guiada, na qual os pacientes 
ensaiam instruções para influenciar mentalmente a 
percepção da dor, o fluxo de sangue, o funcionamento 
imunológico e outros processos capazes de interferir 
em sua recuperação. 

(E) As intervenções de controle comportamental ensinam 
técnicas para controlar a dor e acelerar a recuperação 
durante um procedimento médico e depois. Elas 
podem incluir instruções para relaxamento, exercícios 
de respiração e outros métodos para reduzir o 
desconforto. 
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QUESTÃO 38 

Em seus anos de existência enquanto campo de 
conhecimento e atuação, a psicologia da saúde 
desenvolveu lições sobre o processo saúde-doença. A 
respeito dessas lições, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Os fatores psicológicos e sociais interagem com a 

biologia da saúde. A mensagem fundamental do 
modelo biopsicossocial é a constatação de que o 
comportamento, os processos mentais, as influências 
sociais e a saúde estão intimamente conectados. 

(B) Promover e manter a saúde é de responsabilidade de 
todos, profissionais e pacientes. No cuidado com a 
própria saúde, a partir das intervenções realizadas, as 
pessoas aprendem sobre a importância de realizar 
exames preventivos, aderir ao tratamento receitado e 
ter comportamentos saudáveis. Essa consciência 
garante que as pessoas sigam aquele que sabem ser o 
curso de ação mais saudável. 

(C) Estilos de vida insalubres são mais difíceis de mudar 
que de prevenir e, por essa razão, a alta prioridade da 
psicologia da saúde está em mudar maus hábitos de 
saúde já instalados na comunidade. 

(D) A avaliação e o manejo do estresse são essenciais para 
uma boa saúde. Uma das ações da psicologia da saúde 
na área do estresse foi a manutenção da controvérsia 
em relação ao caráter interno ou externo do estresse. 

(E) Entende-se que cada um dos eventos estressantes da 
vida é avaliado como um obstáculo ameaçador, o qual 
não pode ser administrado. 

 

QUESTÃO 39 

A psicologia da saúde possui desafios futuros a fim de 
continuar seu crescimento e benefício à população. Quanto 
a esses desafios, assinale a alternativa incorreta. 
 
(A) O primeiro desafio é aumentar o tempo de vida 

saudável das pessoas, desenvolvendo intervenções 
eficazes que proporcionem aos adultos mais velhos a 
manutenção ou a melhoria do nível de funcionamento, 
pelo maior número de anos possível. 

(B) O segundo desafio consiste em reduzir as discrepâncias 
de saúde, pensando em atitudes concretas para as 
razões que as provocam que já conseguiram ser 
extensamente explicadas pelos psicólogos da saúde. 

(C) O terceiro desafio é atingir o mesmo nível de acesso a 
serviços de saúde preventiva para todas as pessoas, 
considerando que a reforma do sistema de saúde 
continua sendo um desafio permanente para a 
psicologia da saúde e para a política nacional. 

(D) O quarto desafio consiste em ajustar o foco de 
pesquisa e intervenção para maximizar a promoção da 
saúde com abordagens baseadas em evidências, 
colocando mais ênfase em comportamentos e fatores 
que favoreçam a saúde e que possam retardar a 
mortalidade e reduzir a morbidade. 

(E) O quinto desafio é auxiliar na reforma do atendimento 
de saúde, considerando que a prevenção, a promoção 
ou a manutenção da saúde devem ter um papel tão 
importante no sistema de saúde quanto o tratamento 
de doenças. 

QUESTÃO 40 

A psicologia da saúde é a aplicação dos conhecimentos e 

das técnicas psicológicas à saúde, às doenças e aos 

cuidados de saúde, visando à promoção e à manutenção da 

saúde e à prevenção da doença. Com relação ao trabalho 

do psicólogo da saúde, assinale a alternativa incorreta. 

(A) Os psicólogos da saúde direcionam-se para a 

compreensão da forma como os fatores biológicos, 

comportamentais e sociais influenciam a saúde e a 

doença. 

(B) Podem estar centrados na promoção da saúde e na 

prevenção de doença, trabalhando com os fatores 

psicológicos que fortalecem a saúde e que reduzem o 

risco de adoecer, podem disponibilizar serviços clínicos 

a indivíduos saudáveis ou doentes em diferentes 

contextos e podem, ainda, estar envolvidos em 

pesquisa e investigação, no ensino e na formação. 

(C) A ênfase dos psicólogos da saúde na prevenção, se 

empregada de forma ampla, representa maiores custos 

no sistema de saúde. 

(D) Psicólogos da saúde exercem uma ampla variedade de 

atividades, incluindo treinar futuros médicos e 

enfermeiros sobre a importância dos fatores 

psicossociais na adesão do paciente ao tratamento e 

em sua recuperação, além de intervirem diretamente 

pra ajudar pacientes que estejam enfrentando 

procedimentos difíceis. 

(E) É importante que o psicólogo da saúde tenha 

conhecimento sobre avaliação, assessoramento e 

intervenção em saúde, políticas e organização em 

saúde e colaboração interdisciplinar. 
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PROVA DISCURSIVA  
 

▪ Nesta prova, faça o que se pede, usando, caso deseje, os espaços para rascunho indicados no presente caderno. Em 

seguida, transcreva os textos das questões para as respectivas folhas de textos definitivos da prova discursiva, no local 

apropriado. 

▪ Não serão avaliados fragmentos de texto escritos em locais indevidos nem texto de questão transcrito em folha incorreta. 

Cada questão deverá ser respondida em sua respectiva folha de texto definitivo. 

▪ Em cada questão, qualquer fragmento de texto que ultrapassar a extensão máxima de 30 linhas será desconsiderado. 

Também será desconsiderado o texto que não for escrito na folha de texto definitivo correspondente ou que tiver menos de 

10 linhas. 

▪ O texto deverá ser manuscrito, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. Em caso de rasura, passe 

um traço sobre o conteúdo a ser desconsiderado e prossiga o registro na sequência. Não será permitido o uso de corretivo. 

▪ Os espaços destinados à transcrição de textos das folhas de textos definitivos não poderão ser assinados, rubricados nem 

conter nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. Será admitida a assinatura 

apenas no campo apropriado. 

▪ As folhas de textos definitivos serão os únicos documentos válidos para avaliação da prova discursiva. As folhas para 

rascunho neste caderno são de preenchimento facultativo e não servirão para avaliação. 

 

QUESTÃO 1 
Obesidade é a segunda maior causa de morte evitável 

 
Mais de 41 milhões de brasileiros sofrem com a obesidade. A taxa da doença no País atingiu seu recorde no último ano. 
No Brasil, mais da metade da população tem excesso de peso e mais de 41 milhões de pessoas sofrem com a 

obesidade. Segundo o endocrinologista João Salles, a obesidade é a segunda causa de morte evitável, perdendo só para o 
cigarro. 

Além disso, a doença é um fator de risco importante para o câncer de mama e para outras doenças, como hipertensão 
arterial, diabetes, AVC e infarto. 

A obesidade é uma doença multifatorial e precisa ser tratada em vários aspectos, principalmente o emocional. 
 

Internet: <g1.globo.com> (com adaptações). 

 

Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir. 

 

A obesidade como um fenômeno complexo que envolve fatores biológicos, sociais e psicológicos 

 

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

 

a) modelo biopsicossocial da obesidade; e 

b) papel da psicologia da saúde na prevenção e no tratamento da obesidade nos três níveis de atenção à saúde. 
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QUESTÃO 2 
Uso abusivo de álcool mata 3 milhões de pessoas ao ano; homens são a maioria 

 

Organização Mundial de Saúde (OMS) divulgou relatório. Consumo deve aumentar nos próximos dez anos. 

 

Mais de três milhões de pessoas morrem a cada ano como resultado do uso abusivo de álcool, segundo um relatório 
divulgado pela OMS. Isso representa uma a cada vinte mortes. Mais de três quartos dessas mortes ocorreram entre os homens. 

O relatório de status global da OMS sobre álcool e saúde de 2018 mostra que, no geral, o uso nocivo do álcool contribui 
para outros problemas de saúde pública no mundo. 

Globalmente, estima-se que 237 milhões de homens e 46 milhões de mulheres sofram de problemas relacionados ao 
consumo de álcool, com a maior prevalência na Europa (14,8% e 3,5%, respectivamente) e na Região das Américas (11,5% e 
5,1%, respectivamente). 

Ainda segundo o relatório, transtornos por uso de álcool são mais comuns em países de alta renda. 
 

OMS pede ações para combater consumo excessivo 

 

O relatório da OMS pede que as nações se esforcem para combater o consumo excessivo de álcool e evite suas 
consequências para a saúde global. 
 

Internet: <g1.globo.com> (com adaptações). 

 

Considerando que os textos acima tenham caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a 

seguir. 

 

O abuso do consumo de álcool como um problema de saúde coletiva 

 

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, os seguintes aspectos: 

 

a) variantes biopsicossociais envolvidas nessa problemática; e 

b) plano de ação que expresse a inserção do psicólogo da saúde no trabalho de prevenção ao abuso no consumo de álcool. 
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RASCUNHO PARA A QUESTÃO 2 
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QUESTÃO 3 
Falta de humanização em saúde faz crescer número de ações por erro médico 

 
Segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por dia, são abertas setenta novas ações por erro médico no Brasil; cerca 

de três por hora. Só em 2017, 26 mil foram registradas, somando-se as de todos os estados. Contudo, apesar desses números 
expressivos, o Conselho Federal de Medicina conta com somente 944 processos para punição ou cassação do registro médico, 
somando os casos de 2011 a 2018. 

A judicialização da saúde é uma das principais causas para tais dados: em busca de acesso para tratamento, muitos 
esbarram nas limitações da saúde pública e privada e encontram no Poder Judiciário a única alternativa para ter assistência 
médica. Além disso, a carente humanização hospitalar abre espaço para condutas que ferem o paciente, física e(ou) 
psicologicamente, em seu momento de maior fragilidade. 
 

Internet: <saudebusiness.com> (com adaptações). 

 
 
Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir. 

 

O papel do psicólogo da saúde na humanização da saúde em âmbito hospitalar   
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RASCUNHO PARA A QUESTÃO 3 
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QUESTÃO 4 
Com cortes na saúde, o número de casos de Aids cresce entre jovens 

 

O número de pessoas infectadas pelo HIV vem diminuindo em escala global, assim como o número de mortes causadas 
pela Aids. Mas, segundo as estatísticas oficiais, essa redução ocorre de maneira desigual entre diferentes países e também entre 
diferentes segmentos sociais. Em adolescentes, por exemplo, o risco de contrair a infecção tem crescido significativamente nos 
últimos anos. 

Em 2016, a Conferência Internacional da Aids – considerada como o maior e mais importante fórum global sobre a 
epidemia – apontou os adolescentes como a população-chave entre os grupos desproporcionalmente afetados pela doença. 

Dessa forma, o grupo se tornou uma das prioridades de políticas públicas, ao lado de outras populações historicamente 
consideradas como mais expostas à infeção pelo HIV e à mortalidade por Aids, como usuários de drogas injetáveis, homens que 
fazem sexo com homens, pessoas transgênero e profissionais do sexo. 
 

Internet: <agenciaaids.com.br> (com adaptações). 

 

Considerando que o texto acima tenha caráter exclusivamente motivador, redija um texto dissertativo acerca do tema a seguir. 

 

Atuação do psicólogo da saúde com o paciente HIV-positivo nas atenções secundária e terciária 

 

Ao elaborar seu texto, aborde, necessariamente, o seguinte aspecto: 

 

 a) perspectiva interdisciplinar do trabalho em saúde. 
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RASCUNHO PARA A QUESTÃO 4 
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