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SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES

1- Este caderno de prova contém 40 questões objetivas.
2- Além do caderno de prova, você receberá uma folha de respostas para as questões objetivas.
3- Não será fornecida outra folha de respostas . Ao recebê-la, confira os dados nela contidos
(número de inscrição, nome e identidade). Em caso de dados incorretos, avise o fiscal.
4- Não haverá tempo adicional para o preenchimento da folha de respostas; isto deverá ser
feito dentro do período determinado para a realização da prova.
5- O candidato que estiver com celular ou outro aparelho eletrônico deverá entregá-lo ao fiscal.
Aquele que for flagrado com este tipo de aparelho, “mesmo desligado”, terá a sua prova
anulada. Não leve o celular ou outro aparelho eletrônico para o banheiro, pois o porte destes,
nessa situação, também ocasionará a anulação da prova.
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Existe uma receita certa para o sucesso? Sim, existe. E, melhor ainda, cada um de nós possui os ingredientes
básicos para cozinhar um sucesso de dar água na boca dos outros. Uns mais, alguns menos, mas não há ninguém
que, algum dia, não tenha parado para observar o próximo e se admirar: “Como é que ele conseguiu tanto com tão
pouco?” Porque, basta observar, os bem-sucedidos não parecem possuir nenhum ingrediente mágico ou sobrenatural.
E a resposta é mais simples do que parece: o segredo do sucesso não está na lista de ingredientes, mas no modo
de preparo. É nesse contexto que uma pergunta tão banal e tão repetida — “Você está preparado?” — assume sua
real importância: “Você sabe mesmo como misturar os ingredientes que tem?”
Então, vamos à despensa (com “e”): ali estão, bem arrumadinhos, a ousadia, a perseverança, a liderança, a
criatividade, a ética, o espírito de equipe, e mais uma batelada de outros ingredientes que entram na fórmula do
sucesso, segundo os especialistas em culinária executiva. Mas quem um dia já preparou um bolo sabe que não
adianta jogar tudo isso dentro de uma panela, em doses iguais e ao mesmo tempo. Há sempre uma sequência e
uma proporção, e os quituteiros de mão-cheia são os que aprenderam que existe uma receita apropriada para cada
ocasião. Se a dosagem for errada, o resultado fica intragável.
Pausa para um aperitivo. Tudo começa por sabermos onde estamos pisando. Por quê? Porque a palavra
ingrediente veio daí mesmo, de “passo”. Em latim, passo era gradus e dessa palavrinha derivaram várias outras, só
que a gente nem percebe mais o passo escondido dentro delas, como “gradual” (passo a passo), “degrau” (um
passo acima), “retrógrado” (que anda para trás), “congresso” (marchar junto), e até o “dégradé” (cor que vai mudando
a cada passo). Dessa salada surgiria o verbo latino ingredi, “caminhar para dentro” e seu derivado, ingrediente, “o
que entra”.
Mas se trata do que entra no passo certo. Eu trabalhei com muita gente agressiva (termo que, casualmente,
quer dizer “um passo contra”) e notei que esse ingrediente era absolutamente necessário em algumas situações,
enquanto em outras era totalmente dispensável. Na hora da avaliação de desempenho, alguns funcionários eram
elogiados por sua agressividade, enquanto outros, tão agressivos quanto, eram criticados. E o segundo grupo ficava
sem entender bulhufas, achando que estava sendo perseguido pela chefia. Na verdade, o que as empresas avaliam
nunca é o ingrediente em si — no caso, a agressividade —, mas sim o produto final — o resultado. A mesma coisa
acontece quando comemos um bolo: se um ingrediente sobressai, é porque ele foi mal calculado. E aí passa a
comprometer o todo.
Entender essa simples regrinha talvez seja a coisa mais complicada na auto-administração de uma carreira. O
mais comum é o profissional usar sempre o mesmo ingrediente, na mesma proporção, não importa a ocasião. Ou
então, quando as coisas estão meio paradas, é sempre mais fácil imaginar que “está me faltando alguma coisa” —
ou seja, mais ingredientes. Não é a quantidade que faz uma receita de sucesso. É o discernimento. Sucesso é, por
exemplo, ter um vasto estoque de criatividade e de ambição, mas saber que há momentos em que o mais recomendável
é fazer um simples arroz com feijão.
Disponível em: <http://www.ucg.br/site_docente/adm/francisco_jose/pdf/
liderancaechefia/pdf/ArtigosdeMaxGehringer.pdf>. Acesso em 15 jan. 2010.

QUESTÃO 01
Ingrediente pode ser definido como palavra de origem latina que significa “passo”. De acordo com o texto, entretanto,
esse termo pode ser entendido como:
A)

elemento concreto imprescindível para a fórmula do sucesso.

B)

aquilo que as pessoas bem sucedidas usam na sequência e na proporção certas.

C)

número fechado de seis características – ousadia, perseverança, liderança, criatividade, ética e espírito de equipe –
que temos de perseguir para sermos bem sucedidos.

D)

elemento-chave a partir do qual uma empresa, por exemplo, avalia o desempenho do funcionário.
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QUESTÃO 02

De acordo com o texto, assinale a ÚNICA alternativa correta.
A)

Em:” Em latim, passo era gradus e dessa palavrinha derivaram várias outras, só que a gente nem percebe mais o
passo escondido dentro delas, como “gradual” (passo a passo)...”, o autor lança mão de um recurso argumentativo
para explicar a origem da palavra ingrediente.

B)

Em:” Ou então, quando as coisas estão meio paradas, é sempre mais fácil imaginar que “está me faltando alguma
coisa”, as aspas foram empregadas para fazer sobressair o que foi dito.

C)

Em: “Tudo começa por sabermos onde estamos pisando. Por quê?”, o autor utiliza-se de uma pergunta como forma
de se aproximar do leitor e levá-lo a concordar com ele sobre o que dirá na sequência do texto.

D)

Em:” ... trabalhei com muita gente agressiva (termo que, casualmente, quer dizer “um passo contra”) e notei que esse
ingrediente era absolutamente necessário em algumas situações, há exemplificação da opinião do autor.

QUESTÃO 03
Assinale a ÚNICA alternativa, em que a expressão ou termo destacado NÃO foi identificado corretamente.
A)

“Mas quem um dia já preparou um bolo sabe que não adianta jogar tudo isso dentro de uma panela, em doses
iguais...” = ingredientes do sucesso

B)

“Como é que ele conseguiu tanto com tão pouco?” = não há um referente determinado.

C)

“Você sabe mesmo como misturar os ingredientes que tem?” = leitor

D)

“Entender essa simples regrinha talvez seja a coisa mais complicada na auto-administração de uma carreira.” =
grau de agressividade.

QUESTÃO 04
Então, vamos à despensa (com “e”): ali estão, bem arrumadinhos, a ousadia, a perseverança, a liderança, a criatividade,
a ética, o espírito de equipe, e mais uma batelada de outros ingredientes que entram na fórmula do sucesso, segundo os
especialistas em culinária executiva.
Ao utilizar a expressão em destaque o autor demonstra:
A)

Falta de compromisso com a informação.

B)

Dúvida acerca da informação.

C)

Concordância com os especialistas.

D)

Desconfiança para com os especialistas.

QUESTÃO 05
Mas quem um dia já preparou um bolo sabe que não adianta jogar tudo isso dentro de uma panela, em doses iguais
e ao mesmo tempo.
Considerando-se o desenvolvimento da argumentação do texto apresentado, o termo mas, no trecho acima
A)

tem sentido adversativo e pode, portanto, ser substituído por e, sem que se prejudiquem a coerência e a correção
gramatical do texto.

B)

tem sentido adversativo e pode, portanto, ser substituído por entretanto, sem que se prejudiquem a coerência e a
correção gramatical do texto.

C)

tem sentido aditivo e pode, portanto, ser substituído por porém, sem que se prejudiquem a coerência e a correção
gramatical do texto.

D) tem sentido explicativo e pode, portanto, ser substituído por porque, sem que se prejudiquem a coerência e a
correção gramatical do texto.
Língua Portuguesa
2

Concurso Público Simplificado - FAEPU

TIPO 1

ÉTICA
QUESTÃO 06
Em relação às regras deontológicas do Código de Ética Profissional do Servidor Público, assinale a alternativa
correta.
A)

O servidor não deve voltar toda a sua atenção às ordens legais de seus superiores hierárquicos.

B)

O servidor público pode omitir a verdade para não contrariar os interesses da Administração Pública.

C)

Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da Administração
Pública, a publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua
omissão, comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar.

D)

A moralidade da Administração Pública se limita à distinção entre o bem e o mal.

QUESTÃO 07
Sobre o servidor público, assinale a alternativa INCORRETA.
A)

A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta e indiretamente por todos, até por ele
próprio e, por isso, se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no direito, como elemento
indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como consequência, em fator de legalidade.

B)

O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Assim, terá de decidir somente
entre o legal e o ilegal, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno, o justo e o injusto.

C)

O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu
próprio bem-estar.

D)

A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicado ao serviço público caracterizam o esforço pela disciplina.

QUESTÃO 08
São deveres do servidor público, EXCETO:
A)

Ser probo, reto e leal, demonstrando toda a integridade de seu caráter, escolhendo sempre, quando tiver diante de
duas opções, a melhor e a mais vantajosa para a administração pública.

B)

Tratar cuidadosamente os usuários dos serviços, aperfeiçoando o processo de comunicação e o contato com o
público.

C)

Jamais retardar qualquer prestação de contas, condição essencial da gestão dos bens, direitos e serviços da coletividade
a seu cargo.

D)

Desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função ou emprego público de que seja titular.

Ética
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QUESTÃO 09

É vedado ao servidor público, EXCETO:
A)

Exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo
contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público e dos jurisdicionados administrativos.

B)

Iludir ou tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos.

C)

Não utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu
mister.

D)

Apresentar-se embriagado no serviço ou fora do serviço, de forma habitual.

QUESTÃO 10
Com relação às afirmativas sobre o Sistema de Gestão da Ética do Poder Executivo Federal, assinale a alternativa
correta.
A)

A CEP será integrada por sete brasileiros que preencham os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e
notória experiência em administração pública, designados pelo Presidente da República para mandatos de três anos
não coincidentes, permitida uma única recondução.

B)

Cada Comissão de Ética de que trata o decreto 1.171/94 será integrada por 5 membros titulares e 5 suplentes,
escolhidos entre os servidores e empregados do quadro permanente, e designados pelo dirigente máximo da respectiva
entidade ou órgão para mandatos de três anos não coincidentes, permitida uma recondução.

C)

As Comissões de Ética poderão escusar-se de sua competência alegando omissão do Código de Conduta da Alta
Administração Federal, do Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal.

D)

A atuação da CEP enseja remuneração para seus membros e os trabalhos nela desenvolvidos são considerados
prestação de relevante serviço público.

Ética
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS
QUESTÃO 11
Considerando os aspectos de organização, de direção e gestão do SUS, contidos na Constituição Federal de 1988
e na Lei Orgânica da Saúde nº. 8.080 de 1990, é correto afirmar que:
A)

As ações e serviços de saúde do Sistema Único de Saúde são organizados e desenvolvidos de forma centralizada,
pelo Ministério da Saúde.

B)

As ações e serviços de saúde executados no âmbito do Sistema Único de Saúde são organizados de forma
regionalizada e hierarquizada em níveis de complexidade crescente.

C)

A direção do Sistema Único de Saúde é única, sendo exercida em cada esfera de governo pelo respectivo Conselho
de Saúde.

D)

As ações e serviços de saúde do SUS, no âmbito dos municípios, não podem ser desenvolvidos por consórcios de
saúde intermunicipais.

QUESTÃO 12
Com relação às diretrizes estabelecias no pacto pela saúde do SUS, analise as seguintes proposições:
I

-

A programação pactuada e integrada da atenção à saúde deve explicitar a parcela de recursos destinados à
população própria do município e à população referenciada no processo de pactuação entre municípios.

II

-

Fica estabelecida a criação de apenas três blocos de recursos federais (atenção básica; atenção de média e alta
complexidade; vigilância em saúde) para custeio de ações e serviços do SUS.

III

-

O processo de contratação de serviços, a regulação assistencial, o controle, avaliação e auditoria assistenciais,
juntamente com as regulamentações da vigilância epidemiológica e sanitária, constituem as ações de regulação
da atenção à saúde.
Assinale a alternativa correta.

A)

Somente III é verdadeira.

B)

I, II e III são verdadeiras.

C)

I e III são verdadeiras.

D)

I e II são verdadeiras.

SUS
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QUESTÃO 13
Sendo o Sistema de Saúde em Minas Gerais organizado em pontos de atenção de saúde (primária, secundária e
terciária) cujos pontos devem estar vinculados a um território sanitário, assinale a alternativa INCORRETA.
A)

A atenção terciária é integrada pelos serviços ambulatoriais e hospitalares especializados em média complexidade,
sendo organizada em polos macrorregionais.

B)

No programa de saúde da família, como principal estratégia de organização de atenção básica e porta de entrada do
SUS, cabem às suas equipes a responsabilidade sanitária sobre o cidadão.

C)

A atenção secundária constituída por uma rede de unidades especializadas (ambulatórios e hospitais) é organizada
em nível das microrregiões.

D)

A atenção primária de saúde estabelece as ações de promoção, prevenção e proteção à saúde em um território
definido, sendo preferencialmente de responsabilidade dos municípios.

QUESTÃO 14
De acordo com a Lei nº 8.080 de 1990, associe as instâncias de governo da coluna da direita com as respectivas
competências na coluna da esquerda.
1

-

Definir e coordenar os sistemas de vigilância sanitária e epidemiológica.

( ) Direção Municipal

2

-

Executar ações e serviços de vigilância sanitária e epidemiológica.

(

3

-

Coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de

( ) Direção Nacional

) Direção Estadual

vigilância sanitária e epidemiológica.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta da coluna da direita.
A)

1–3–2

B)

3–2–1

C)

2–1–3

D)

2–3–1

QUESTÃO 15
Na política de Humanização do SUS, a classificação de risco tem como objetivos, EXCETO:
A)

Avaliar o paciente logo na sua chegada ao pronto socorro, humanizando o atendimento.

B)

Diminuir a sobrecarga no pronto socorro.

C)

Reduzir o tempo de atendimento do médico para que este possa atender mais pacientes.

D)

Promover ampla informação sobre o serviço aos usuários.

SUS
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16
Fongaro & Sebastiani descrevem as principais funções de um roteiro de avaliação psicológica. A esse respeito,
assinale a alternativa INCORRETA.
A)

função terapêutica

B)

função diagnóstica

C)

função de orientador de foco

D)

função de fornecer dados sobre a estrutura psicodinâmica.

QUESTÃO 17
Na hospitalização, alguns pacientes terão de fazer uso de psicotrópicos, os quais são classificados de acordo com
os efeitos na vida psíquica.
Associe as características clínicas da coluna da esquerda com os tipos de psicotrópicos indicados descritos na
coluna da direita.
1

-

Tristeza, inatividade, desistência.

( ) Psicoestimulantes

2

-

Medo, agitação, estresse.

( ) Antipsicótico

3

-

Desintegrações, alucinações, delírios.

( ) Estabilizador de humor

4

-

Agitação, euforia, mania.

( ) Ansiolítico

5

-

Cansaço, fraqueza, pouca energia.

( ) Antidepressivo

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
A)

5-3-2-4-1

B)

1-4-3-5-2

C)

1-5-2-3-4

D)

1- 2-4-3-5

QUESTÃO 18
Tanto o luto como a melancolia são maneiras de se lidar com a perda do objeto, podendo ser este o objeto da pulsão,
ou o objeto da libido, objeto de amor. Freud faz uma distinção entre a vivência de luto e a melancolia.
Marque a alternativa que melhor expressa essa distinção.
A)

na melancolia, a pessoa se descreve como sem valor e moralmente condenável; o luto comporta um estado doloroso
e a perda de interesse pelo mundo exterior.

B)

na melancolia, por ser uma reação normal, podemos esperar uma evolução favorável, no luto, a conduta terapêutica
exige mais atenção devido aos riscos de suicídio.

C)

na melancolia, há um desinteresse pelo mundo e pela vida; no luto há a presença de culpa e auto-acusações.

D)

A melancolia é uma reação no campo da normalidade, já o luto expressa certa psicopatologia.

Conhecimentos Específicos
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QUESTÃO 19

Quando se pensa em cuidados paliativos, deve-se considerar que:
A)

os profissionais devem tornar o tratamento individualizado, ou seja, no ritmo do paciente, serem empáticos e
desenvolverem a capacidade de ouvir.

B)

o tema da morte e o morrer devem ser evitados por serem assuntos mórbidos e depressivos demais para aquele
momento.

C)

a depressão, em sua forma de luto, deve ter intervenção psiquiátrica com uso de medicação.

D)

as ações médico-biológicas prevalecem sobre as intervenções psicossociais e estas devem ser dirigidas somente
aos familiares.

QUESTÃO 20
Considere as características de um transtorno, segundo o CID-10:
“sintomas físicos múltiplos, recorrentes e frequentemente mutáveis os quais, em geral, têm estado presentes por
vários anos. Presença de uma longa e complicada história de contato com serviços de médicos, tanto primários quanto
especializados, durante a qual muitas investigações negativas ou operações infrutíferas podem ter sido realizadas. Referência
a sensações gastrointestinais (dor, vômito, náusea) sensações cutâneas anormais (coceiras, queimação, formigamento,
dormência.)
O transtorno descrito acima, deve ser classificado como
A)

transtorno de personalidade.

B)

transtorno de somatização.

C)

transtorno delirante persistente

D)

transtorno de ajustamento

QUESTÃO 21
Nos casos de insuficiência renal crônica, o transplante será uma das alternativas para a melhor qualidade de vida dos
pacientes que se submetem a tratamentos como a hemodiálise e diálise peritoneal. Os doadores são chamados de
relacionados (parentes) e não relacionados (sem vínculo de parentesco). Na definição da palavra doar encontra-se:
“transmitir gratuitamente a outrem”. No trabalho psicológico com doadores poderão ser encontrados vários fatores de
motivação para a oferta de doação do órgão.
Sobre os fatores de motivação para a oferta de doação do órgão, assinale a alternativa INCORRETA.
A)

Puro altruísmo e generosidade: o doador simplesmente se propõe a ajudar no alívio do sofrimento do portador de
doença renal crônica.

B)

reparação: o doador busca expiar alguma culpa, sentindo-se compensado ao ajudar alguém.

C)

comércio de órgãos: desejam doar em troca de ganhos financeiros.

D)

fuga: por se sentir incapaz de resolver seus problemas, desvia-se do alvo da sua questão, mirando outro objeto.

Conhecimentos Específicos
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QUESTÃO 22
Carlos é psicólogo hospitalar, trabalha na unidade de cirurgia onde são realizadas diariamente 10 cirurgias plásticas
por dia. O preparo psicológico dos pacientes ocorre por grupos de acordo com o tipo de cirurgia. Ao executar seu trabalho,
Carlos verifica se há distorções na percepção dos pacientes sobre as rotinas, procurando corrigi-las. Também busca
identificar as fantasias, faz orientações, trabalha as manifestações de ansiedade, atua junto aos pacientes com estados
de fragilidade emocional, previne reações indesejáveis, identifica resistências e diferenças socioculturais dos pacientes,
possibilitando interpretá-las para a equipe.
Neste caso, é correto afirmar que o psicólogo poderá atuar (está atuando) no(s) nível(is):
A)

psicopedagógico e psicoterapêutico

B)

psicopedagógico, psicoprofilático e psicoterapêutico

C)

somente no nível psicoterapêutico

D)

somente no nível psicoprofilático

QUESTÃO 23
Associe as fases do adoecimento da coluna da direita com as suas respectivas características apresentadas na
coluna da esquerda.
1- posição negação

(

)

2 - posição revolta
3 - posição depressão
4 - posição enfrentamento

Tipo de solução: mágica
Emoção predominante: alegria
Emoção evitada: medo
Pensamento: onipotência
Comportamento: adiar
Estado de ânimo: irritado e angustiado.

(

(

(

)

Solução tentada: realista
Emoção predominante: todas
Emoção evitada: nenhuma
Pensamento: potência
Comportamento: faz o que tem de fazer
Estado de ânimo: flexível.
) Solução tentada: narcísica
Emoção predominante: tristeza
Emoção evitada: raiva
Pensamento: impotência
Comportamento: paralisia
Estado de ânimo: sem graça, faz por fazer
) Solução tentada: impulsiva
Emoção predominante: raiva
Emoção evitada: tristeza
Pensamento: injustiça
Comportamento: fora de foco - agitação
Estado de ânimo: estressado e solitário

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.
A)

1-2-3-4

B)

1-3-2-4

C)

1-4-3-2

D)

3-2-4-1
Conhecimentos Específicos
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QUESTÃO 24

Sobre delírio e delirium é correto afirmar que
A)

delírio é o termo correto; delirium não possui significado psicopatológico.

B)

delírio e delirium possuem o mesmo significado; a diferença é meramente ortográfica.

C)

delírio é um sintoma da psicose, delirium é um sintoma da neurose.

D)

delírio indica uma alteração do pensamento; delirium indica geralmente alteração fisiológica.

QUESTÃO 25
Considerando-se a definição de psicologia hospitalar como campo de entendimento e tratamento dos aspectos
psicológicos em torno do adoecimento, é correto afirmar que o objetivo principal da psicologia hospitalar, é
A)

destacar para a equipe médica a importância dos aspectos psicológicos presentes no processo de adoecimento.

B)

abrir um espaço, dentro da Instituição Hospitalar, destinado ao atendimento das doenças orgânicas com causas
psicológicas.

C)

ajudar o sujeito a fazer a travessia da experiência do adoecimento, priorizando a sua subjetividade.

D)

prestar assistência à equipe médica e de enfermagem em situações que demandam compreensão dos aspectos
emocionais presentes no adoecimento ou nas relações interdisciplinares.

QUESTÃO 26
No contexto hospitalar, por causa da formação de equipe multidisciplinar, o psicólogo vem sendo solicitado a participar
da comunicação de má notícia. Nesse caso, é importante que o paciente continue confiando no médico e, para isso,

A)

o psicólogo, juntamente com o médico, deverá demonstrar empatia e simplicidade ao dar a notícia.

B)

o psicólogo, juntamente com o médico deverá demonstrar seus sentimentos imediatamente, após o anúncio da
notícia.

C)

o psicólogo deverá comunicar a má notícia somente para a família.

D)

o psicólogo deverá comunicar a má noticia, preservando o médico desta tarefa.
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QUESTÃO 27
Sobre ideação suicida é correto afirmar que:
A)

constitui-se na motivação intelectual para o suicídio, a probabilidade de que a ideação leve ao ato é diminuída de
acordo com a presença de transtornos psiquiátricos.

B)

constitui um risco de suicídio; a probabilidade de que a ideação leve ao ato é aumentada de acordo com a presença
de um plano, mas diminui com a presença de doenças crônicas.

C)

é uma alteração no conteúdo do pensamento que se caracteriza por apresentar idéias recorrentes ou permanentes de
perda da vontade de viver.

D)

quando intensa e prolongada, aumenta o risco do suicídio. Mas, no homem, o risco diminui com a idade; acima de 45
anos o risco é baixo.

QUESTÃO 28
Associe as características clínicas da coluna da direita com os tipos de transtorno apresentados na coluna da
esquerda.
1.

2.

Expectativa apreensiva ou preocupação
exagerada, mórbida. Sintomas de inquietude,
cansaço, dificuldade de concentração,
irritabilidade, tensão.
Envolve um amplo espectro de manifestações
psicopatológicas. Os aspectos essenciais
formam dois agrupamentos principais. De um
lado, perturbações de funções cognitivas
(memória, inteligência, aprendizagem). De outro
lado, manifestações na percepção do
pensamento e do humor.

3.

Ideias delirantes, alucinações, perturbações das
percepções e desorganização maciça do
comportamento normal. Desenvolvimento
crescente de um quadro clínico manifestamente
patológico em duas semanas no máximo. Não
há evidência de uma etiologia orgânica

4.

Evitação de atividades e situações recordativas,
repetidas, revivescência- flashbacks - ocorrendo
contra o fundo persistente de uma sensação de
“entorpecimento” e embotamento emocional

(

)

Transtorno de ansiedade generalizada

(

)

Transtorno psicótico

(

)

Transtorno mental devido a causas
orgânicas

(

)

Transtorno de stress pós-traumático

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de baixo para cima.
A)

3-2-4-1

B)

1-4-3-2

C)

1-2-3-4

D)

4-2-3-1
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QUESTÃO 29

No contexto hospitalar em que muitas vezes está em jogo a sobrevivência, faz-se necessária a escolha de abordagens
terapêuticas mais adequadas à situação. Nesses casos, a intervenção psicológica mais indicada é a:
A)

psicoterapia institucional

B)

psicoterapia breve

C)

psicoterapia psicodinâmica

D)

psicoterapia não diretiva

QUESTÃO 30
Tereza foi recentemente contratada como psicóloga hospitalar em um hospital de grande porte. Em seu primeiro dia
de trabalho, recebeu um pedido de avaliação psicológica em que o médico solicita parecer acerca da conduta a seguir.
“Sr João, 46 anos, diabético, com previsão de cirurgia de amputação de membro inferior direito, abaixo do joelho. Em
dois outros momentos, já foi para o centro cirúrgico, com indicação da mesma cirurgia, e, nesses momentos, houve uma
elevação da pressão arterial, sendo suspensa a cirurgia. O paciente apresenta muitas fantasias sob a cirurgia, sobre a
evolução pós-cirúrgica e também sobre a reabilitação”.
Nesse caso, a melhor tática a ser escolhida pela psicóloga é:
A)

a interpretação

B)

o apoio

C)

a validação de emoções

D)

o teste de realidade

QUESTÃO 31
Sobre a interconsulta, é possível afirmar que:
A)

o psicólogo irá avaliar e acompanhar terapeuticamente os profissionais que discutirão com a equipe os aspectos
psicológicos identificados.

B)

o psicólogo irá avaliar e acompanhar terapeuticamente o paciente, discutindo com a equipe os aspectos psicológicos
identificados.

C)

o psicólogo irá avaliar e acompanhar terapeuticamente a família, para que, por sua vez, ela possa acompanhar o
paciente.

D)

o psicólogo irá avaliar e acompanhar o paciente e também os profissionais que acompanham o paciente.
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QUESTÃO 32
Em avaliações psicológicas no contexto hospitalar, o psicólogo avaliou diversos pacientes relatando tudo no prontuário.
Em seus relatos, encontramos termos como “obnubilação”, “alucinação”, “delírio”. As funções do exame a que estes
termos se referem, respectivamente, são:
A)

pensamento, sensopercepção, consciência

B)

sensopercepção, pensamento, consciência

C)

consciência, pensamento, sensopercepção

D)

consciência, sensopercepção, pensamento

QUESTÃO 33
A preparação psicológica para a cirurgia é um atendimento profilático. Nesse contexto, a intervenção do psicólogo
tem como objetivo:
A)

explicar para o paciente exatamente em que consistirá o procedimento, a fim de prepará-lo para enfrentar o que de
fato o aguarda.

B)

relativizar as informações mais preocupantes, para reduzir as ansiedades e as fantasias presentes.

C)

aliviar os conflitos intrafamiliares mais urgentes, redimensionando-os frente à possibilidade da morte.

D)

entrar em contato com os aspectos mais profundos da mente, mobilizados pela situação vivida no pré-cirúrgico.

QUESTÃO 34
Considerando as afirmações abaixo sobre a atuação do psicólogo na equipe de saúde hospitalar, é INCORRETO
afirmar que:

A)

o serviço de psicologia foi criado somente para diminuir a sobrecarga do médico que atua com pacientes “difíceis”.

B)

o psicólogo hospitalar precisa ter uma atuação bem definida, papéis delimitados e um instrumental de trabalho
específico, e estar conectado à equipe multiprofissional, em contínua interação.

C)

as atividades do psicólogo hospitalar abrangem assistência psicológica, ensino e pesquisa.

D)

o psicólogo tem um papel clínico, social, organizacional e educacional, com áreas de atuação que abrangem a
psicologia preventiva e de tratamento.
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QUESTÃO 35

Sobre a Psicossomática, assinale a alternativa INCORRETA.
A)

A psicossomática está voltada para qualquer tipo de visão metafísica, exotérica ou mística do ser humano, da saúde
ou da doença.

B)

A psicossomática é, ao mesmo tempo, filosofia – porque define o conceito de ser humano – e ciência, que tem como
objeto os mecanismos de interação entre as dimensões mental e corporal da pessoa.

C)

A psicossomática, como postura profissional, trabalha com os fatos objetivos e subjetivos do paciente,
concomitantemente.

D)

A psicossomática hoje baseia-se na visão da pessoa como um verdadeiro monobloco psicossomático, reagindo a
relações ou, dito de outro modo, à unidade dinâmica corpo-mente-ambiente.

QUESTÃO 36
Sr. Antônio, 45 anos, após uma dor aguda, foi internado no hospital. Ali foram realizados vários exames, a partir dos
quais foi diagnosticado um tumor, sendo necessária intervenção cirúrgica. O paciente apresentava histórico de sangramento
nas fezes. O médico comunicou o fato à família e ao paciente, mas ressaltou que o câncer era tratável. O paciente, perto
do médico, afirmou estar tudo bem, mas disse para a família: “isto é bobagem, foi só uma dor. Deve ser que eu comi peixe
e peixe é muito remoso (SIC)”. O paciente relatou que não iria fazer a cirurgia, pois já se sentia melhor. Recusou manterse internado, afirmando que não tinha nada e ameaçou evadir-se do hospital. O psicólogo foi chamado para intervir nessa
situação.
Diante do exposto, NÃO é correto afirmar que
A)

o objetivo principal da psicologia hospitalar não é convencer o paciente de que ele é um doente, nem forçá-lo a
concordar com a cirurgia.

B)

a negação é uma defesa psicológica, e defesas psicológicas têm sempre uma razão de ser válida do ponto de vista
do psiquismo do paciente.

C)

o psicólogo irá convencer o paciente de que é melhor para ele fazer a cirurgia, uma vez que o prognóstico é bom.

D)

a negação não atinge apenas a noção da doença, mas estende a situação do sangramento. Deve-se investigar mais
detidamente a condição mental do paciente.

QUESTÃO 37
Considerando-se que a hospitalização de um dos membros de uma família é um evento que gera estresse, cabe ao
psicólogo as medidas abaixo, EXCETO.
A)

orientar a equipe para o fato de que tanto o paciente quanto a família têm percepção clara de suas necessidades, que,
geralmente, não são as mesmas percepções da equipe quanto a prioridades.

B)

estar atento para o fato de que os membros de uma família correm riscos de doenças físicas, diminuição da atenção,
irritabilidade e comprometimento de sua capacidade de decisão.

C)

apenas encaminhar as questões familiares para o serviço social, já que o papel da família durante o processo do
adoecer não é da responsabilidade do psicólogo.

D)

ter ciência de que a família é um sistema intercomunicante em que o comportamento de um individuo só pode ser
entendido a partir do contexto de todo sistema grupal e do meio em que está inserido.
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QUESTÃO 38
O psicólogo hospitalar poderá também prestar serviços à unidade ambulatorial. Sobre a unidade de ambulatório do
hospital, é INCORRETO afirmar que
A)

a tarefa do psicólogo no ambulatório hospitalar não difere da tarefa do psicólogo no hospital geral, e nem mesmo da
tarefa do psicólogo em consultório particular.

B)

destina-se ao atendimento primordialmente para diagnóstico e tratamento, através de ações de promoção, prevenção,
recuperação e reabilitação.

C)

o ambulatório de um hospital difere-se do ambulatório de um posto de saúde, tanto na finalidade quanto na abrangência
populacional, ou mesmo quanto ao acesso a recursos diagnósticos e terapêuticos.

D)

no ambulatório do hospital, uma forma de viabilizar a tarefa do psicólogo é trabalhar com programas.

QUESTÃO 39
Sobre as experiências dolorosas, é INCORRETO afirmar que
A)

são sentimentos expressos nos comportamentos verbal, emocional e psicomotor do paciente.

B)

é um componente racional, como qualquer outra resposta cognitiva à irritação ou lesão, informa sobre o local e a
intensidade de sua origem.

C)

é uma interação de fatores sociopsicossomáticos, em que a dor está relacionada por completo com a vida do
paciente.

D)

é um componente sensorial, como qualquer outra resposta perceptual à irritação ou lesão, que informa sobre o local
e a intensidade de sua origem.

QUESTÃO 40
Uma criança com 10 anos de idade dá entrada no pronto-socorro, com história de violência sexual, sendo o agressor
um vizinho da família. A criança é acompanhada de sua mãe, que alega nunca ter notado um comportamento estranho
no vizinho. A equipe fica muito mobilizada com a situação.
Assinale a alternativa INCORRETA sobre a postura a ser adotado pelo psicólogo solicitado para acompanhar o caso.
A)

obrigatoriamente, notificar o conselho tutelar, para providências legais e sociais, mas, primeiramente, acolher a
criança e a mãe.

B)

ter um enfoque interdisciplinar, já que os resultados satisfatórios são mais facilmente alcançados quando existe um
diálogo com outros profissionais de saúde.

C)

imediatamente encaminhar para um psicólogo de uma unidade de referência, já que, na unidade de pronto socorro,
não há tempo para trabalhar aspectos emocionais.

D)

acolher adequadamente a criança e também a mãe da criança, evitando atitudes que possam levar à revitimização.
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