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Você deverá receber do ﬁscal:
a) um caderno com o enunciado das 60 (sessenta) questões, sem repetição ou falha;
b) uma folha destinada à marcação das suas respostas.
Ao receber a folha de respostas, você deve:
a) conferir se seu nome, número de identidade, cargo e perﬁl estão corretos.
b) veriﬁcar se o cargo, perﬁl e código da prova que constam nesta capa são os mesmos da folha de
respostas. Caso haja alguma divergência, por favor comunique ao ﬁscal da sala.
c) ler atentamente as instruções de preenchimento da folha de respostas;
d) assinar a folha de respostas.
É sua responsabilidade preencher a folha de respostas, que será o único documento válido para a correção.
Você deverá preencher a folha de respostas utilizando caneta esferográﬁca de tinta azul ou preta.
Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por erro cometido por você.
As questões da prova são identiﬁcadas pelo número que se situa acima do enunciado.
O tempo disponível para essa prova é de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para a marcação da folha de
respostas.
Durante as primeiras duas horas você não poderá deixar a sala de prova, salvo por motivo de força maior.
Você somente poderá levar o caderno de questões caso permaneça em sala até 30 (trinta) minutos antes
do tempo previsto para o término da prova.
Ao terminar a prova, você deverá entregar a folha de respostas ao ﬁscal e assinar a lista de presença.
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Língua Portuguesa
Texto
A era do sustentável
Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as
florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma
forma para que elas possam coexistir com a lógica do
mundo moderno, inclusive no Brasil. Ambientalistas do
mundo inteiro reconhecem, no íntimo, que nesses países de
enormes desigualdades sociais, onde estão as últimas
florestas tropicais intactas, a pressão sobre os recursos
naturais é grande e as formas de fiscalização das eventuais
leis de proteção são muito frágeis.
Esta lógica significa uma função econômica para a
floresta, explorando-a sem destruí-la e sem exaurir seus
recursos naturais. É nesta linha que o uso sustentado das
florestas ganhou grande força na consciência dos
formadores de opinião que defendem o meio ambiente.
É também neste caminho que várias experiências e
inúmeras pesquisas estão fervilhando no momento, pelo
Brasil e pelo mundo afora. Aqui, vemos o trabalho nas
reservas extrativistas, o fornecimento de matéria-prima para a
indústria de cosméticos e farmacêutica, a exploração de
madeira certificada.
O conceito de uso sustentado dos recursos naturais vai
muito além das florestas, para hoje estar incorporado a todas
as atividades da humanidade. O ressiclar, reutilizar, substituir
e otimizar deixaram de ser “moda” para se tornarem
obrigação de quem deseja garantir a qualidade das futuras
gerações.
(Peter Milko)

01
O pensamento nuclear do texto pode ser expresso do
seguinte modo:
(A) a exploração das florestas deve ser feita de maneira
sustentável, sem que haja perdas futuras com a
devastação da reserva natural.
(B) para a salvação das florestas tropicais brasileiras, é
indispensável definir uma estratégia que possa preservar
ecossistemas, como a Mata Atlântica.
(C) é indispensável, para a preservação das nossas florestas,
a adoção de uma política preservacionista e do
aprimoramento da fiscalização.
(D) o Brasil precisa adotar urgentemente medidas que
estejam no mesmo caminho das inúmeras pesquisas
modernas.
(E) o futuro de nossas florestas está dependente da adoção
de medidas urgentes de preservação ambiental, que só
pode ser obtida se for permitido um extrativismo limitado.

02
No título do texto ocorre o seguinte fato gramatical:
(A) a modificação de classe gramatical do vocábulo
sustentável.
(B) o uso indevido de uma forma verbal como substantivo.
(C) a utilização de um substantivo por outro.
(D) o emprego inadequado de um adjetivo.
(E) um erro de concordância nominal.
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Como epígrafe deste texto aparece um pensamento de
Lester Brown: “Uma sociedade sustentável é aquela que
satisfaz suas necessidades, sem diminuir as perspectivas das
gerações futuras”.
O segmento do texto que se relaciona mais de perto a esse
pensamento é:
(A) “Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as
florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma
forma para que elas possam coexistir com a lógica do
mundo moderno, inclusive no Brasil”.
(B) “Ambientalistas do mundo inteiro reconhecem, no íntimo,
que nesses países de enormes desigualdades sociais,
onde estão as últimas florestas tropicais intactas, a
pressão sobre os recursos naturais é grande e as formas
de fiscalização das eventuais leis de proteção são muito
frágeis”.
(C) “Esta lógica significa uma função econômica para a
floresta, explorando-a sem destruí-la e sem exaurir seus
recursos naturais”.
(D) “É nesta linha que o uso sustentado das florestas ganhou
grande força na consciência dos formadores de opinião
que defendem o meio ambiente”.
(E) “O conceito de uso sustentado dos recursos naturais vai
muito além das florestas, para hoje estar incorporado a
todas as atividades da humanidade”.

04
O texto é um editorial de uma revista intitulada Horizonte
geográfico.
A respeito do conteúdo desse texto é correto afirmar que:
(A) trata-se de uma opinião pessoal sustentada por
pesquisadores de todo o mundo.
(B) refere-se a uma sugestão de atuação na área ambiental
para o governo brasileiro.
(C) mostra um caminho moderno para o desenvolvimento
econômico.
(D) apresentado no primeiro parágrafo, o assunto é analisado
nos dois seguintes.
(E) ainda que argumentativo, o texto carece de uma
conclusão.

05
O título do texto fala da “era do sustentável”, referindo-se:
(A) a um tempo distante, quando o equilíbrio ambiente
/ economia estará presente.
(B) a um tempo passado, quando as florestas permaneciam
intactas.
(C) ao momento presente, quando a política da
sustentabilidade é dominante.
(D) à expressão de um desejo para a preservação das
florestas tropicais.
(E) a uma época imediatamente futura em que o meio
ambiente ficará intacto.

06
Assinale a alternativa que apresente o adjetivo que indica
uma opinião do enunciador do texto.
(A) Recursos naturais.
(B) Reservas extrativistas.
(C) Inúmeras pesquisas.
(D) Futuras gerações.
(E) Única chance.
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“Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as
florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma
forma para que elas possam coexistir com a lógica do
mundo moderno, inclusive no Brasil. Ambientalistas do
mundo inteiro reconhecem, no íntimo, que nesses países de
enormes desigualdades sociais, onde estão as últimas
florestas tropicais intactas, a pressão sobre os recursos
naturais é grande e as formas de fiscalização das eventuais
leis de proteção são muito frágeis”.

Psicologia

Nesse primeiro parágrafo do texto, o único termo sublinhado
que tem o referente anterior corretamente identificado é:

(A) a doença de Alzheimer costuma ter um início insidioso;
(B) muitos estudos têm detectado a síndrome de burn-out
em cuidadores de pacientes com Alzheimer;
(C) a primeira área afetada na doença de Alzheimer á a área
cortical associativa;
(D) um dos sintomas iniciais dos pacientes com Alzheimer é
o comprometimento motor;
(E) atualmente, contamos com importantes iniciativas nas
políticas públicas para facilitar o trabalho dos cuidadores
de pacientes com Alzheimer,sejam eles profissionais ou
familiares.

(A) aqueles = que lá vivem.
(B) que = aqueles.
(C) elas = florestas tropicais e aqueles que lá vivem.
(D) nesses países = mundo inteiro.
(E) onde = Brasil.

08
Assinale a alternativa que mostra uma modificação
inadequada de um segmento por um outro equivalente
semanticamente.
(A) Lógica do mundo moderno = lógica mundial moderna.
(B) Ambientalistas do mundo inteiro = ambientalistas de todo
o mundo.
(C) Leis de proteção = leis protecionistas.
(D) Uso dos recursos naturais = uso natural dos recursos.
(E) Para a indústria de cosméticos e farmacêutica = para a
indústria farmacêutica e de cosméticos.

09
O segmento do texto que mostra um erro ortográfico é:
(A) “Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as
florestas tropicais e aqueles que lá vivem é encontrar uma
forma para que elas possam coexistir com a lógica do
mundo moderno, inclusive no Brasil”.
(B) “É também neste caminho que várias experiências e
inúmeras pesquisas estão fervilhando no momento, pelo
Brasil e pelo mundo afora”.
(C) “Aqui, vemos o trabalho nas reservas extrativistas, o
fornecimento de matéria-prima para a indústria de
cosméticos e farmacêutica, a exploração de madeira
certificada”.
(D) “O conceito de uso sustentado dos recursos naturais vai
muito além das florestas, para hoje estar incorporado a
todas as atividades da humanidade”.
(E) “O ressiclar, reutilizar, substituir e otimizar deixaram de
ser “moda” para se tornarem obrigação de quem deseja
garantir a qualidade das futuras gerações”.
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Assinale a alternativa que não mostra ideia ou forma
aumentativa / superlativa.
(A) “Provavelmente a única chance de salvar efetivamente as
florestas tropicais...”.
(B) “...nesses países de enormes desigualdades sociais...”.
(C) “a pressão sobre os recursos naturais é grande”.
(D) “as formas de fiscalização das eventuais leis de proteção
são muito frágeis”.
(E) “o uso sustentado das florestas ganhou grande força na
consciência...”.

11
O prolongamento da expectativa de vida dos idosos traz
consigo uma série de conseqüências, entre elas a
probabilidade de que haja um aumento significativo de
pacientes com a doença de Alzheimer.
Considere as afirmativas a seguir e assinale a correta:

12
A expressão “mecanismo de defesa” aparece, entre outros,
nas obras metapsicologicas de 1915 escritas por Freud, em
duas acepções um tanto distintas: (1) designa o conjunto
dos processos defensivos em geral ou de determinada
neurose e (2) exprime a utilização defensiva de um ou outro
“destino pulsional”.
Assim, podemos afirmar serem mecanismos de defesa os
seguintes processos:
(A) recalque, retorno da pulsão sobre a própria pessoa e
projeção.
(B) narcisismo, retorno da pulsão sobre a própria pessoa e
recalque.
(C) recalque, projeção e processo primário.
(D) narcisismo, recalque e projeção.
(E) recalque, retorno da pulsão sobre a própria pessoa e
fixação.

13
A doença hipertensiva é, muitas vezes, chamada de doença
silenciosa, uma vez que se apresenta assintomática em seu
início, e, algumas vezes, só é descoberta quando já causou
alterações no organismo.
Com relação às doenças hipertensivas, assinale a afirmativa
incorreta.
(A) a hipertensão arterial é uma doença que acomete mais
frequentemente mulheres;
(B) pacientes com hipertensão arterial respondem bem a
abordagem da psicoterapia cognitivo-comportamental
em grupos;
(C) a hipertensão pode levar a prejuízos de ordem cognitiva
como perda de orientação e comprometimento do
raciocínio;
(D) o treino autogênico é uma técnica bastante eficaz no
controle da hipertensão;
(E) um dos problemas no tratamento da hipertensão arterial é
a adesão do paciente.
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Uma família buscou uma clínica universitária de psicologia,
solicitando a avaliação diagnóstica de uma criança de 10
anos com problemas de aprendizagem.

No caso da síndrome de burnout, é correto dizer que:

Na primeira entrevista, negou ter um diagnóstico definitivo
sobre a situação da criança, dizendo que nunca tinha sido
esclarecida a respeito e que procurara essa clínica, porque
sabia que o trabalho desenvolvido ali era sério.
Anteriormente, buscara serviços públicos e nem sempre fora
bem atendida: havia o problema de atrasos, de consultas
remarcadas e outros, que dificultavam a manutenção do
processo diagnóstico. A equipe da clínica solicitou
informações a duas dessas clínicas que tinham avaliado a
criança e verificou que a criança já fora submetida a
diferentes avaliações e baterias de testes, havendo
concordância no parecer das instituições sobre a existência
de um déficit cognitivo grave.
Avalie as afirmativas a seguir e considere qual das
possibilidades poderia estar determinando a busca da família
por uma nova avaliação:
(A) apesar de ter dados conclusivos, nenhuma das clínicas
teria dado uma resposta definitiva à família;
(B) as avaliações não tinham sido adequadas, uma vez que
tinham sido feitas em serviços públicos com interrupções
no processo;
(C) a família não tinha condições cognitivas para entender o
que foi explicado pela equipe;
(D) a equipe teria usado uma linguagem muito técnica, o que
dificultou o entendimento;
(E) a família vivia um percurso similar ao descrito por
Elizabeth Kübller-Ross em seu livro Sobre a Morte e o
Morrer, quando descreve as primeiras reações do
paciente ou da família frente à notícia de uma doença
grave e incapacitante.

15
Na inundação que ocorreu no Estado do Rio de Janeiro em
abril de 2010, vários psicólogos foram acionados no sentido
de atuar com as populações atingidas pelas perdas. Muitos
profissionais atenderam a esse convite, enquanto outros
declinaram sob a alegação de que não sabiam atuar em
situações de desastre e emergências.
Com relação a esse texto, analise as afirmativas a seguir..
I.

a argumentação de que não estariam preparados para
trabalhar com situações de desastre e emergência é
improcedente, uma vez que não há diferenças teóricotécnicas nessa modalidade de atuação;
II. os psicólogos que atenderam a esses convites
mostraram uma grande capacidade de empatia e
preocupação social;
III. os psicólogos que atenderam esses convites cumpriram
orientação do Código de Ética Profissional;
IV. os psicólogos que não atenderam a esse convite, por não
estar devidamente preparados para o atendimento em
situações similares, atenderam o Código de Ética
Profissional.
Assinale:
(A) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas;
(B) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas
(C) se apenas as afirmativas I, II e III estiverem corretas;
(D) se apenas as afirmativas II, III e IV estiverem corretas;
(E) se apenas a afirmativa II estiver correta.
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(A) é um estado de esgotamento físico, caracterizado por
sintomas como cansaço, falta de apetite, problemas
gástricos, etc, ocasionados por estresse ocupacional;
(B) a síndorme de burnout é resultante das condições prémórbidas do indivíduo;
(C) a síndrome de burnout independe do tipo de atividade
exercida pelos profissionais;
(D) a síndrome de burnout é decorrente da instabilidade no
trabalho;
(E) a avaliação da síndrome de burnout exige uma
compreensão multifatorial de suas causas.

17
Distúrbios alimentares, como quadros de Transtorno de
Compulsão
Alimentar
Periódica,
têm
aumentado
significativamente nos últimos anos, possivelmente como
uma conseqüência do culto ao corpo, que força uma
preocupação com o sobrepeso. Os autores que trabalham
com essa patologia enumeram muitos pontos que merecem
atenção, seja para avaliação diagnóstica, seja para indicação
de tratamento.
Considere as afirmativas a seguir e assinale a incorreta.
(A) pacientes com Transtornos de Compulsão Alimentar
Periódica (TACP) apresentam episódios em que
vivenciam sentimento de falta de controle sobre a ingesta
de alimentos, sobrevindo sentimentos de culpa, tristeza e
vergonha;
(B) comparados a outros pacientes obesos, pacientes que
apresentam TACP, apresentam maiores níveis de
impulsividade,
ansiedade,
isolamento
social
e
vulnerabilidade á depressão, além de auto-estima mais
baixa;
(C) a terapia cognitivo-comportamental busca que o paciente
reavalie crenças supervalorizadas relativas ao peso e
imagem corporal;
(D) além da reavaliação cognitiva, a terapia cognitivo
comportamental busca auxiliar o paciente a encontrar
estratégias alternativas para lidar com situações
problemas sem recorrer ao comportamento de ingesta;
(E) estudos com tais pacientes mostraram uma melhora
significativa nos tratamentos realizados em sessões
individuais, quando a comparados com tratamentos feitos
em grupo.

18
O termo alemão Übertragung significa literalmente
“transporte” e “transmissão”, mas sua tradução por
“transferência” está hoje consagrada pelo uso. Do ponto de
vista de sua função, a transferência é, antes de tudo, da
forma mais explícita, classificada como um dos principais
obstáculos ao tratamento.
Neste sentido, é correto afirmar que:
(A) Somente a transferência negativa pode estar a serviço da
resistência.
(B) Somente a transferência positiva pode estar a serviço da
resistência.
(C) Nem a transferência positiva nem a transferência negativa
podem estar a serviço da resistência.
(D) Somente nos casos de histeria, ambas as transferências
positiva e negativa podem estar a serviço da resistência
(E) Ambas as transferências positiva e negativa podem estar
a serviço da resistência.
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Uma família levou uma criança para piscodiagnóstico numa
clínica de atendimento psicológico. Durante a triagem, foi
informado que a irmã dessa criança seria portadora de
retardo, sendo sugerido que também fosse trazida para
avaliação. Durante a anamnese de desenvolvimento dessa
segunda criança, a mãe da criança explicou que ela tivera
meningite logo após o nascimento, sendo internada durante
meses. Ao ter alta, o médico informara que a criança teria um
retardo de desenvolvimento.
A avaliação da criança não indicou nenhum problema de
retardo, ainda que aspectos como a auto-estima da criança
estivessem bastante comprometidos. Na devolução dos
dados, a mãe mostrou resistência em aceitar a informação e
levou a criança a outra clínica, buscando um diagnóstico de
retardo. Na ausência desse diagnóstico, a mãe voltou à
primeira clínica, sendo combinado que a criança seria
atendida em terapia.
Para um melhor compreensão das dificuldades da mãe em
aceitar o diagnóstico, avalie as afirmativas a seguir
I. valeria a pena explorar a possibilidade da criança ocupar
o lugar de bode expiatório na constituição familiar.
II. valeria a pena explorar a necessidade de infantilizar a
criança, que atenderia a processos complexos na
dinâmica familiar;
III. valeria a pena explorar o diagnóstico realizado na
instituição original;
IV. valeria a pena explorar a dificuldade da mãe reavaliar a
informação recebida na primeira instituição.
Assinale:
(A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
(B) se apenas a afirmativa II estiver correta.
(C) se apenas a afirmativa III estiver correta.
(D) se apenas a afirmativa IV estiver correta.
(E) se apenas as afirmativas I, II e IV estiverem corretas.

Uma psicóloga recém-formada atendia uma paciente numa
clínica social. Considerando que o atendimento nesse local
não satisfazia da melhor maneira o bem-estar de seu
paciente, em função dos horários e do deslocamento
necessário, consultou a paciente sobre a possibilidade de ser
atendida em seu consultório particular, que teria uma melhor
localização e onde poderiam dispor de mais horários.
Combinada a mudança, e de comum acordo com a paciente,
fez um aumento mínimo no preço que era cobrado na clínica.
Como não avisou a instituição, o horário foi mantido durante
2 meses, sendo cobrado o montante das sessões à paciente,
que só então explicou que não estava mais sendo atendida
na clínica. Considere as alternativas a seguir:

20

Recentemente, um hospital oncológico de Belo-Horizonte
estabeleceu um programa chamado Doe Palavras, através do
qual pode-se “doar palavras” de estímulo a pacientes
internados. Tais palavras são postadas através da internet e
reproduzidas em um painel exibido no hall do hospital. Sobre
o caso, analise as afirmativas a seguir.

O trabalho de Elizabeth Kübler-Ross Sobre a Morte e o Morrer
é uma referência fundamental sobre as atitudes dos
pacientes e seus familiares frente a doenças graves. Analise
as respostas abaixo e assinale a correta:
(A) o processo descrito por Elizabeth Kübler-Ross é
importante, porque detecta uma atitude universal dos
indivíduos frente à morte;
(B) a sequência das etapas descrita por Kübler-Ross é
linear, seguindo a seguinte ordenação: negação, raiva e
isolamento, barganha, depressão e aceitação;
(C) para a autora, a esperança, demonstrada em estágios
avançados doença, pelo paciente e seus familiares, é um
sinal de negação;
(D) de acordo com Kübler-Ross, a obra de Ariès foi um
primeiro marco para mudanças no atendimento a
pacientes terminais;
(E) as salas de ex-votos, que existem em muitas igrejas, dão
um interessante testemunho das negociações feitas pelos
pacientes ou familiares durante a etapa de barganha.

21
O procedimento inicial relativo ao estabelecimento dos
horários das sessões e sua frequência, à introdução do
paciente à regra fundamental da técnica analítica e à
definição dos honorários, quando for o caso, é chamado
tecnicamente de:

I.

não houve nenhuma falha grave, uma vez a psicóloga
evidenciou interesse pelo bem-estar de seu paciente, que
era limitado por horários e deslocamento;
II. o aumento mínimo sobre o preço reduzido anteriormente
cobrado, realizado de comum acordo com a paciente,
evidenciou que não houve tentativa de obter benefícios
com a derivação para seu consultório particular;
III. qualquer modificação no procedimento deveria ser
previamente autorizada pela coordenação da clínica e
comunicada à secretaria da instituição;
IV. a psicóloga poderia estar cometendo abuso de poder;
V. a psicóloga feriu o Código de Ética Profissional;
Assinale:
(A) se apenas as alternativas I e III estiverem corretas.
(B) se apenas as alternativas I, II e III estiverem corretas.
(C) se apenas a alternativa IV estiver correta.
(D) se apenas a alternativa V estiver correta.
(E) se apenas as alternativas IV e V estiverem corretas.

23

I.

estudos com pacientes terminais indicam que tais
medidas não têm nenhum efeito sobre o paciente;
II. medidas como essas tem um efeito positivo na relação
paciente/equipe ou familiar/equipe;
III. medidas como essa estariam incluídas nas propostas
sugeridas pelas diretrizes de cuidados paliativos;
IV. medidas como essa teriam um efeito negativo, irritando o
paciente;
V. deveria haver uma seleção criteriosa das palavras
postadas.
Assinale:
(A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
(B) se apenas a afirmativa IV estiver correta.
(C) se apenas as afirmativas II e V estiverem corretas.
(D) se apenas as afirmativas III e V estiverem corretas.
(E) as apenas as afirmativas II, III e V estiverem corretas.

(A) combinações preliminares.
(B) contrato terapêutico.
(C) entrevista preliminar.
(D) consulta inicial.
(E) anamnese diagnóstica.
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A Experiência de Quase-morte, ou EQM, vem sendo
estudada por muitos autores, que buscam identificar o que
acontece com pacientes que vivenciam situações de morte
clínica, por exemplo no caso de enfartes, e retornam. Entre
as afirmativas a seguir, assinale a correta:
(A) não há pontos comuns na descrição dos pacientes que
vivenciaram tais experiências.
(B) pesquisas com pacientes que vivenciaram tais
experiências, mostram que somente pessoas religiosas
ou místicas relatavam EQM.
(C) as EQM seriam manifestações de doenças dissociativas,
potencializadas
pela
gravidade
das
condições
fisiológicas.
(D) estudos transculturais não indicam variações na
descrição de EQM por indivíduos que vivenciaram
situações similares.
(E) para alguns autores, os estudos sobre EQM deveriam ser
centrados nos aspectos fenomenológicos, pragmáticos
e etiológicos dessa experiência.

25
A relação da criança com a morte vem sendo estudada por
muitos psicólogos, que buscam avaliar o quanto crianças
portadoras de doenças graves teriam percepção sobre a morte.
Entre as afirmativaas a seguir, assinale a correta:
(A)a compreensão da morte é função do desenvolvimento
cognitivo da criança, tal como nos ensinou Piaget em seus
estudos sobre o tema.
(B) não se deve responder às perguntas das crianças sobre
a possibilidade da morte, o que tornaria seu sofrimento
ainda maior.
(C) muitas vezes, a dificuldade de enfrentar a percepção da
morte que a criança manifesta é um problema da família,
que deve ser informada sobre sua dificuldade.
(D) conversas sobre a possibilidade da morte da criança tem
de ser negociadas entre a criança, a família e a equipe.
(E) mesmo as crianças pequenas têm percepção sobre a
possibilidade de morte, mas não gostam de falar sobre
isso.

26
Ao longo de sua obra, Freud pouco alude ao que chamou de
contratransferência, ou seja, ao conjunto das reações
inconscientes do analista à pessoa do analisando e, mais
particularmente, à transferência deste.
Do ponto de vista técnico, analise as orientações que o
psicanalista deveria seguir face o estabelecimento de um
processo contratransferencial.
I.

Elaborar
ao
máximo
as
manifestações
contratransferenciais através da análise pessoal para que
a situação analítica se estruture eminentemente pela
transferência do paciente.
II. Utilizar,
controladamente,
as
manifestações
contratransferenciais no trabalho analítico, já que,
segundo Freud, o inconsciente do analista é um
instrumento que não deve ser totalmente desprezado na
situação analítica.
III. Guiar-se
principalmente
pelos
processos
contratransferenciais na situação analítica.
Analise:
(A) se apenas a I é adequada.
(B) se apenas a II é adequada.
(C) se apenas a I e a III são adequadas.
(D) se apenas a I e a II são adequadas.
(E) se todas são adequadas.
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Atualmente, alguns psicólogos estão se organizando em
clínicas, com o objetivo de prestar atendimento a pacientes
que vivenciaram situações de desastres e emergências, tal
como no caso de acidentes aéreos, catástrofes naturais ou
outras situações traumáticas.
Considere as afirmativas a seguir e assinale a incorreta:
(A) os primeiros trabalhos nessa linha foram realizados pelo
psiquiatra americano Erik Lindemann que descreveu as
características patognomônicas do luto agudo.
(B) no atendimento a pacientes e familiares que vivenciaram
tais situações é importante considerar a presença de
sintomas como distúrbios picossomáticos, alucinações
com o familiar morto, memórias recorrentes ou intrusivas,
flashbacks dissociativos, , falta de motivação, etc.
(C) entre os requisitos sugeridos para psicólogos que
desejem organizar equipes para realizar esse tipo de
atendimento, estariam a disponibilidade para ser
acionado a qualquer momento, durante todo o ano, e o
domínio de mais de um idioma além do português.
(D) na resposta dos indivíduos que vivenciaram situações de
luto agudo, não importam as características pré-mórbidas
do indivíduo.
(E) o fato traumático em si não implica, obrigatoriamente, no
desencadeamento de uma crise e exigência de
atendimento psicológico.

28
Uma psicóloga foi procurada por uma mãe evangélica,
solicitando atendimento para seu filho de 8 anos, que estaria
apresentando problemas na orientação sexual. Segundo
informações da mãe, o menino gostava de se vestir como
menina e se pintar, o que estaria causando problemas na
família e na comunidade, o que o retraia nas brincadeiras
com as outras crianças e levava a crises de choro. Levado o
problema ao pastor da igreja que freqüentava, foi sugerido
que buscasse atendimento psicológico.
Avalie as alternativas abaixo e marque a correta:
(A) em vista da condição de evangélica da mãe, a psicóloga
aceitou o caso, prometendo trabalhar a questão da
orientação sexual com a criança.
(B) a psicóloga não aceitou o caso, uma vez que o pedido
fere o Código de Ética Profissional.
(C) a psicóloga aceitou o caso, explicando à mãe que a
questão a ser trabalhada não seria a orientação de
gênero, mas o sofrimento da criança, oriundo da
estigmatização que ela vinha sofrendo.
(D) a psicóloga sugeriu que a mãe procurasse um serviço de
Endocrinologia, uma vez que a criança poderia sofrer de
um distúrbio hormonal.
(E) a psicóloga sugeriu que a mãe procurasse um terapeuta
de orientação evangélica, os quais costumam trabalhar
essas questões.
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Assinale a afirmativa que apresenta o conceito psicanalítico
de transferência.
(A) A atualização para o sujeito de etapas ultrapassadas do
seu desenvolvimento e a passagem a modos de
expressão e de comportamento de nível inferior do ponto
de vista da complexidade, da estruturação e da
diferenciação.
(B) Um dos modos essenciais do funcionamento dos
processos inconscientes que consiste em que uma única
representação representa por si só várias cadeias
associativas em cuja interseção ela se encontra.
(C) O processo pelo qual os desejos inconscientes se
atualizam sobre determinados objetos no quadro de um
certo tipo de relação estabelecida com eles e,
eminentemente, no quadro da relação analítica.
(D) O conjunto das reações inconscientes do analista
relativos à pessoa do analisando.
(E) O mecanismo de formação de sintomas que opera na
histeria e consiste na transposição de um conflito
psíquico e numa tentativa de resolvê-lo em termos de
sintomas somáticos, motores ou sensitivos.

30
Na atualidade, muitas crianças são diagnosticadas como
portadoras de Déficit de Atenção, diagnóstico que veio
substituir outros e que vem crescendo dia a dia.
Avalie as afirmativas a seguir e assinale a correta:
(A) não há estudos que mostrem correlação entre Déficit de
Atenção e baixa auto-estima.
(B) crianças com Déficit de Atenção costumam ter bom
desempenho nas atividades em grupo.
(C) o aumento do número de diagnósticos de Déficit de
Atenção nos últimos anos tem a ver com métodos de
avaliação mais precisos, permitindo que crianças com
dificuldades de aprendizagem tenham melhores
possibilidades de desenvolvimento.
(D) na atualidade, já dispomos de estudos longitudinais que
garantem a ausência de efeitos significativos sobre as
crianças que foram medicadas com estimulantes durante
longo tempo.
(E) é importante considerarmos as críticas de autores que
assinalam que o aumento de diagnósticos de Déficit de
Atenção encobre questões mais amplas, entre elas a
incapacidade da escola motivar a criança.

Psicologia da criança e do
adolescente
31
Um grupo de alunos observou bebês em torno de oito meses
numa creche, usando o referencial piagetiano sobre
desenvolvimento cognitivo como base para atribuição de
significados aos comportamentos observados.
Leia as afirmativas abaixo e assinale a que não estaria
condizente com as diretrizes de desenvolvimento esperadas
para essa faixa de idade.
(A) a maioria dos bebês mostrou um bom nível de
comportamento exploratório.
(B) vários
bebês
procuraram
objetos
parcialmente
escondidos.
(C) a maioria dos bebês mostrou atividade simbólica
definida.
(D) a maioria dos bebês mantinha a exploração oral dos
objetos.
(E) vários bebês engatinhavam em busca de objetos que
desejavam alcançar.

32
Estudos epidemiológicos são importantes, pois ajudam no
planejamento e na gestão de políticas de saúde. No caso de
estudos sobre o consumo de álcool entre adolescentes,
pode-se dizer que:
(A) nos últimos anos, o consumo de álcool entre
adolescentes tem baixado em função dos programas
preventivos adotados pelas escolas.
(B) não há correlação entre tabagismo e consumo de álcool.
(C) não há correlação entre o consumo de álcool precoce e
comportamentos de risco.
(D) somente adolescentes do sexo masculino fazem uso
abusivo de bebidas alcoólicas.
(E) alguns estudos recentes mostram que o consumo de
álcool se inicia entre 11 a 15 anos.

33
Os Programas de Atenção Primária em Saúde têm sido
considerados a base da atenção em saúde, incluindo
diferentes possibilidades.
Analise as afirmativas a seguir e assinale a incorreta.
(A) os programas de atenção à gestante, que visam diminuir
o risco de sífilis, estão localizados na área de prevenção
primária específica.
(B) grupos de apoio psicológico a gestantes fazem parte da
prevenção primária inespecífica.
(C) a Atenção Primária à Saúde inclui programas em
diferentes níveis de prevenção.
(D) o Programa de Saúde da Família se caracteriza por ser
um programa de prevenção primária.
(E) programas
educacionais,
buscando
prevenir
comportamentos sexuais de risco em adolescentes,
fazem parte da parte da prevenção primária inespecífica.
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34

37

Muitas vezes, quando se menciona o Estatuto da Criança e
do Adolescente, pensamos em medidas sócio-educativas. O
ECA, entretanto, dispõe sobre uma gama variada de
medidas e direitos, como, por exemplo, no caso de
gestantes e mães, ou de crianças e adolescentes
hospitalizados.

O Sistema de Saúde Brasileiro tem buscado implementar
novos modelos de assistência em saúde, superando antigas
e pouco eficazes formas de atendimento aos pacientes, ou
atendendo a novas demandas de assistência.

Analise as afirmativas abaixo e marque a que está correta:
(A) no caso de anomalias do recém-nato, os hospitais são
obrigados a manter registros das intercorrências do
nascimento, mas não devem colocar essas informações
na declaração de nascimento, o que visa resguardar o
estabelecimento do vínculo família-bebê.
(B) o ECA prevê assistência psicológica à gestante e à mãe,
no período pré e pós–natal, exceto nos casos em que a
gestante manifeste o desejo de entregar o filho para
adoção;
(C) os hospitais são obrigados a criar condições de
permanência integral para a mãe ou outro familiar do
sexo feminino.
(D) deve ser garantido o direito de amamentação, mesmo
quando a mãe estiver submetida à medida privativa de
liberdade.
(E) a criação de espaço para alojamento conjunto é uma
prerrogativa dos hospitais.

35
Uma criança freqüenta uma creche desde os três meses de
idade, o que é considerado pela equipe como um fator para
garantia de seu desenvolvimento global, uma vez que a
família tem graves problemas estruturais. Aos 2 anos, a
criança apresenta um desenvolvimento adequado para sua
faixa de idade, embora tenha dificuldade para brincar sozinha
e necessite de constante apoio por parte das atendentes da
creche: onde as atendentes vão, ela segue atrás.
Com base nas formulações de John Bowlby sobre a
formação do apego, analise as alternativas abaixo e marque
a correta:
(A) trata-se de um caso de solicitude ansiosa primária.
(B) trata-se de um caso de apego ansioso-resistente.
(C) trata-se de um caso de apego ansioso-evitante.
(D) trata-se de um caso de apego desorganizado.
(E) trata-se de um caso de apego esquivo.

36
Duas crianças brincam numa pracinha. A criança mais velha
diz para a menor: “vamos brincar de mãe e filha. Você é a
filha. Você tem de comer tudo e depois vai dormir. Se não
comer tudo, vai ficar de castigo.”
Com relação ao texto, analise as afirmativas a seguir.
I. esse é um exemplo de jogo paralelo.
II. esse é um exemplo de jogo cooperativo.
III. esse é um exemplo de jogo de papéis.
IV. esse é um exemplo de jogo associativo.
Assinale:
(A) se apenas a afirmativa II estiver correta.
(B) se apenas a afirmativa II e III estiverem corretas.
(C) se apenas a afirmativa I e III estiverem corretas.
(D) se todas as afirmativas estiverem corretas.
(E) se apenas a afirmativa III e IV estiverem corretas.
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Entre as questões abaixo, assinale a correta:
(A) o trabalho de Franco Basaglia teve importante
contribuição para o desenvolvimento de novas formas de
atuação em saúde no Brasil.
(B) alguns hospitais já oferecem atendimento psicológico
numericamente significativo para pacientes autistas.
(C) na atualidade, muitos Postos de Saúde oferecem
atendimento em grupos operativos para adolescentes.
(D) alguns hospitais de referência oferecem atendimento em
grupo para crianças e adolescentes aidéticos.
(E) entre as principais conquistas das novas políticas de
assistência em saúde, está a criação da rede de
atendimento a crianças com problemas mentais graves,
em
especial através da abertura de um número
significativo de CAPS infantis.

38
Nos últimos anos, o Ministério da Saúde vem desenvolvendo
uma série de programas, visando prestar uma atenção
primária mais eficaz. Entre os programas que vem ganhando
mais importância está o de Atenção Primária à Família.
Considere as afirmativas a seguir e assinale a que está
correta:
(A) o conceito de território é um importante fator para o
estabelecimento do Programa Saúde da Família;
(B) um dos avanços dos Programas de Saúde da Família,
nesses últimos anos, é ter sistematizado modelos para
executar as ações corretas no atendimento das famílias;
(C) as equipe básicas do PSF são formadas por 1 médico, 1
enfermeiro e dois auxiliares de enfermagem.
(D) o cadastramento das famílias no PSF é tarefa do
enfermeiro.
(E) o atendimento das famílias cadastradas no PSF é feito
nas unidades de atendimento.

39
Inicialmente, o psiquiatra inglês John Bowlby ficou conhecido
por seus estudos sobre privação de cuidados maternos, a
partir de sua obra Cuidados Maternos e Saúde Mental,
publicada pela OMS em 1953. A partir desse estudo, John
Bowlby desenvolveu a Teoria do Apego , e formulou o
conceito de desapego, subseqüente à separação dos bebês
de sua mãe ou cuidadores.
Analise as informações abaixo e marque a correta:
(A) crianças que vivenciaram um apego seguro não
vivenciam o desapego.
(B) o desapego é característico das crianças que
desenvolveram um falso-self, tal como formulado por
Winnicott.
(C) as etapas do desapego são desespero e desapego
(D) as etapas do desapego são protesto e desapego.
(E) o processo de desapego guarda semelhança com o
conceito de depressão anaclítica de René Spitz.
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42

Uma criança de 5 anos, internada para fazer uma segunda
cirurgia em um novo hospital, propõe uma brincadeira à
estagiária de psicóloga que a acompanha durante a
internação.

No trabalho com adolescentes diabéticos, é importante
considerarmos algumas questões.

A criança brinca com um boneco de plástico, que seria o
paciente. O boneco é colocado em uma mesa e é dito que
ele será operado. A criança pega tinta vermelha e escorre
sobre o boneco, dizendo que estão “começando a
operação” e “o sangue está escorrendo”. Adiante, diz que é
“uma emergência”, e “deu problema com a anestesia”.
Como a criança parece muito mobilizada com a situação, a
estagiária considera a possibilidade de ter havido algum
problema na primeira cirurgia e explica á criança que “nesse
hospital não há problemas com anestesia”.
Analise as afirmativas a seguir:
I.

a intervenção não foi correta, porque nem sempre a
criança reproduz experiências passadas em sua
brincadeira. Reproduzir situações vividas anteriormente é
apenas uma das funções do brincar.
II. a intervenção não foi correta porque o envolvimento com
um jogo, criando situações vivas, dramáticas e
mobilizantes, é uma característica da brincadeira infantil.
III. a intervenção foi correta, porque passou uma informação
à criança e fortaleceu a confiança na equipe desse
hospital.
IV. a intervenção foi correta, porque interrompeu uma
situação em que a criança estava muito mobilizada,
servindo de continente à ansiedade da criança.
V. a intervenção não foi correta, porque a repetição de
experiências passadas no jogo ajuda a criança a superar
a angústia.
Assinale:
(A) apenas as alternativas I e II estão corretas.
(B) apenas as alternativas III e IV estão corretas.
(C) apenas a alternativa IV está correta.
(D) apenas a alternativa V está correta.
(E) as alternativas I, II e V estão corretas.

41
O uso de materiais lúdicos no trabalho com crianças é um
recurso utilizado por terapeutas infantis. Alguns terapeutas
estabelecem normas mais rígidas que outros, ou têm
preferência por determinados tipos de materiais.
Avalie as alternativas propostas e assinale a correta:
(A) o uso da técnica do jogo de rabiscos, criada por
Winicott, é limitado por questões técnicas bastante
específicas.
(B) a psicanalista Françoise Dolto dava especial importância
ao uso de materiais estruturados nas sessões de terapia
infantil.
(C) materiais estruturados são os que ajudam a crianças a
estruturarem suas emoções.
(D) a introdução de materiais lúdicos na terapia infantil foi
feita por Anna Freud.
(E) ao organizar uma caixa de brinquedos para atendimento
de crianças, o psicólogo não deve misturar materiais
estruturados com materiais expressivos.

Avalie as afirmativas a seguir e assinale a incorreta.
(A) a modificação dos hábitos alimentares da família tem
efeitos sobre a adesão do paciente à dieta.
(B) a necessidade de utilizar a insulina em espaços como a
escola, pode redundar em sentimento de ser diferente ou
de se sentir estigmatizado.
(C) no caso de adolescentes diabéticos, a recusa a cumprir a
dieta pode ser compreendida como um mecanismo de
oposição às regras.
(D) durante o período da adolescência, a qualidade da
relação médico-paciente é fundamental para o
cumprimento das rotinas e prescrições necessárias.
(E) no caso de adolescentes diabéticos, é de extrema
importância o acompanhamento psicoterapêutico.

43
Numa entrevista sobre a importância do brincar para as
crianças, um pai comentou que sua filha de três anos
freqüentava uma creche comunitária, onde crianças de
idades mais ou menos próximas realizavam várias tarefas
juntas, havendo muito tempo para brincadeiras livres.
Segundo esse pai, o motivo dessa organização seria a
creche ter menos espaço e recursos. Entretanto, ele achava
que essa organização poderia ter algum efeito positivo, uma
vez que o contato com crianças mais velhas incentivava a
menina a participar de novas brincadeiras, que ela não
conhecia até entrar para a creche.
Considerando o pensamento de
Vigotsky
sobre as
condições importantes para o desenvolvimento infantil,
assinale a afirmativa correta:
(A) a organização da creche não seria adequada, porque o
desenvolvimento real das crianças não estaria sendo
levado em conta.
(B) essa solução dificultaria o processo de assimilação dos
conceitos próprios para cada faixa etária.
(C) de acordo com o conceito de zona proximal de
desenvolvimento de Vigotsky, a organização da creche
poderia
ter
elementos
facilitadores
para
o
desenvolvimento das crianças.
(D) nessa solução, não se daria atenção às limitações
psicomotoras e de linguagem das crianças mais novas
ao interagir com crianças mais velhas.
(E) o tempo excessivo para brincadeiras livres acabaria
prejudicando o planejamento pedagógico e reduzindo a
aprendizagem das crianças.

44
Os avanços tecnológicos dos últimos anos permitiram
estudos sobre o desenvolvimento de bebês, que resultaram
em amplas modificações na organização e rotina de
enfermarias de pediatria ou nas UTIs neo-natais.
Entre as modificações introduzidas nas UTIs, listadas a
seguir, assinale a que teria efeitos mais importantes para o
fortalecimento dos vínculos iniciais bebê/família:
(A) grupos de apoio,
realizados com as mães
acompanhantes dos bebês internados, que auxiliam a
diminuir ansiedade das mães.
(B) a abertura do espaço hospitalar para a visita dos irmãos
do recém-nascido.
(C) as medidas estabelecidas pelo ECA.
(D) a abertura para a visita de pais e avós, permitindo que as
mães sejam apoiadas pelas redes sociais.
(E) a inclusão do psicólogo nas equipe s de UTIs.
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A situação das crianças e adolescentes hospitalizados
mudou significativamente nos últimos vinte anos. Muitos
direitos foram conquistados ao longo desses anos, o que
teve um impacto altamente positivo sobre as crianças e seus
familiares, especialmente os portadores de doenças
crônicas, que convivem com sucessivas internações.
Avalie as afirmativas a seguir e assinale a incorreta.
A) a criança hospitalizada tem o direito de seguir uma classe
hospital segundo resolução do MEC.
(B) os hospitais devem dispor de uma brinquedoteca para
crianças e adolescentes internados.
(C) crianças e adolescentes em fase terminal têm o direito a
visitas livres de familiares.
(D) em caso de discordância sobre o pedido dos pais de alta
sob responsabilidade, que coloque a criança em riso de
vida, o pediatra tem o direito de recorrer ao Conselho
Tutelar, negando a alta.
(E) a autorização para a realização de procedimentos clínicos
experimentais ou de risco pode ser feita à revelia dos
pais, desde que signifique o procedimento mais
adequado para a preservação da vida da criança.

46
Os estudos do psicanalista francês René Spitz trouxeram
importantes contribuições para a compreensão de quadros
psicossomáticos desenvolvidos no primeiro ano de vida e
influenciaram inúmeros estudos sobre a psicossomática do
adulto.
Avalie as afirmativas a seguir e assinale a incorreta.
A) o marasmo é conseqüência da perda de uma relação
objetal bem estabelecida.
(B) o trabalho de Spitz é um dos mais importantes estudos
sobre o desenvolvimento infantil no primeiro ano de vida,
nos quais se combinaram técnicas de observação direta
e uso de testes projetivos.
(C) a depressão anaclítica surge como uma conseqüência da
separação do bebê de sua mãe ou de seu cuidador.
(D) segundo Spitz, a cólica dos três primeiros meses seria
decorrente da hiper-solicitude ansiosa da mãe.
(E) vômitos incoercíveis são resultantes da hostilidade
materna disfarçada em hiper-solicitude.

47
Uma importante obra sobre o desenvolvimento na
adolescência é o livro de Maurício Knobel e Arminda
Aberastrury, intitulado Infância Normal e Patológica e
publicado pela primeira vez na década de setenta. Nesse
livro, os autores assinalam que o adolescente deve superar
inúmeras crises psicossociais, entre eles os lutos da
adolescência.
Avalie as afirmativas a seguir e assinale a correta:
(A) a afirmativa de que os adolescentes devem fazer o luto
pelos pais tem a ver com situações de perda real dos
pais durante a adolescência.
(B) os lutos da adolescência seriam a perda do corpo da
infância e da bissexualidade.
(C) na atualidade, os conceitos propostos por Knobel e
Aberastrury foram superados.
(D) os lutos na adolescência seriam o luto pelos pais, pelo
grupo de amigos da infância e pela identidade infantil.
(E) os lutos da adolescência implicam em diferentes etapas,
entre elas a negação das mudanças, a ambivalência
frente às perdas e ganhos, a agressividade e a
interiorização.
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O conceito de “porta de entrada” é fundamental na
formulação das políticas de saúde.
Leia atentamente as afirmativas a seguir e assinale a correta:
(A) os procedimentos da “porta de entrada” dizem respeito
aos procedimentos realizados em serviços de
emergência dos hospitais.
(B) os procedimentos de “porta de entrada” devem ser
realizados somente por médicos generalistas.
(C) o sucesso da “porta de entrada “ depende de uma rede
de atenção básica bem organizada.
(D) os procedimentos da porta de entrada devem ser
rigorosamente padronizados .
(E) as entrevistas na rede de “porta de entrada” devem ser
feitas em grupo.

49
Numa classe pré-escolar, cada grupo de cinco crianças
recebeu a seguinte tarefa: separar cartões com as figuras
que elas achavam que tinham algo em comum numa mesma
pilha, explicando porque tinham feito a separação e dando
um nome à pilha. Alguns desses cartões tinham figuras
como rosas, aviões, carros, cavalos, margaridas, cachorro,
navios, patos e similares.
Essa é uma tarefa comumente solicitada às crianças préescolares e seu principal objetivo seria:
(A) favorecer a discriminação visual.
(B) fortificar as relações sociais.
(C) desenvolver a capacidade de inclusão.
(D) ampliação de vocabulário.
(E) fortalecer a imaginação.

50
Em 1978, a Organização Mundial de Saúde realizou a
Conferência Internacional sobre Cuidados em Saúde de
Alma-Ata, na qual foi acordado que os cuidados primários
de saúde são a chave para a melhoria da saúde e, a partir da
qual, foram realizadas uma série de Conferências
Internacionais de Saúde. Apesar de não ter participado da
Conferência Internacional sobre Cuidados em Saúde de
Alma-Ata em 1978, o Brasil teve presença ativa nas outras
conferências, de forma que, ao ser proposto o Sistema
Nacional de Saúde, pode-se verificar a influência das
propostas desenvolvidas nas diferentes conferências.
Avalie as afirmativas a seguir e assinale a correta:
(A) a atenção primária à saúde privilegia o trabalho do
médico.
(B) a atenção primária à saúde não considera as questões
do meio ambiente.
(C) o trabalho nas escolas não tem a ver com políticas de
atenção primária em saúde, mas sim com políticas de
educação.
(D) a preocupação com a participação comunitária é um
importante foco na atenção primária à saúde.
(E) a constituição de parcerias com setores privados não é
bem vista na atenção primária à saúde.
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51

54

Embora seja matéria de vários questionamentos, o
aconselhamento genético seria um recurso que poderia
ajudar os indivíduos a refletirem sobre a possibilidade de
evitarem ou assumirem uma gravidez de risco.

O Sistema Único de Saúde completou vinte anos com
algumas dificuldades ainda presentes. Nas afirmativas
abaixo, são apresentados os princípios do Sistema de
Saúde, estratégias para atingir esses princípios e algumas
das dificuldades que permanecem.

Avalie as afirmativas a seguir e assinale a correta:
(A) apenas médicos geneticistas estão autorizados a fazer
aconselhamento genético.
(B) muitos autores criticam o risco de desenvolver programas
de identificação ou orientação sobre os riscos a
indivíduos pertencentes a grupos de risco, como no caso
da anemia falciforme, assinalando que é possível criar
situações de estigma.
(C) os serviços de Aconselhamento genético no Brasil não
têm possibilidade para formar novas equipes.
(D) grande parte de famílias portadoras de doença genéticas
tem acesso a serviços de Aconselhamento genético.
(E) programas de educação comunitária para a saúde
genética não costumam ser eficazes.

52
Na atualidade, a política de inclusão da criança com
necessidades especiais vem sendo fortalecida através de
uma série de medidas propostas pelo governo. Entretanto, os
avanços nessas políticas se dão de maneira lenta e nem
sempre com sucesso.
Quando se consideram os empecilhos ao sucesso na
adoção de medidas de inclusão escolar, podemos dizer que
a principal dificuldade teria a ver com:

Avalie as afirmativas a seguir e assinale a incorreta.
(A) O Sistema único de Saúde se apóia nos princípios de
integralidade, equidade e universalidade.
(B) a operacionalização desses princípios se dá através das
diretrizes
de
descentralização,
municipalização,
setorização e participação da comunidade.
(C) os Conselhos de Saúde são órgãos permanentes e
deliberativos, através dos quais se dá a participação da
comunidade.
(D) os Conselhos de Saúde são Municipais e Estaduais.
(E) algumas das principais dificuldades para a eficácia
desses Conselhos têm a ver com a tradição autoritária em
nosso país, que se reflete na fragilidade da vida
associativa e dificulta que os atores sociais ocupem as
posições que lhes cabem por direito.

55
De acordo com a Organização Mundial de Saúde, é
necessário desenvolver mais estudos sobre adolescentes
uma vez que essa é uma importante parcela da população
mundial, sujeita a uma série de riscos.
Avalie as afirmativas a seguir e assinale a incorreta.

(A) ausência de treinamento especializado dos professores
que lidam com crianças portadoras de necessidades
especiais.
(B) distância entre as medidas propostas pela legislação e as
medidas já colocadas em prática.
(C) representações sociais que ainda favorecem a presença
de estigma em relação aos portadores de deficiências e
que criam resistência à criação de medidas ou
programas que facilitem a inclusão.
(D) desvio de recursos destinados à criação de programas
especiais.
(E) ausência de profissionais capacitados a oferecer
treinamento a professores do ensino básico.

(A) alguns estudos assinalam que, especialmente entre
adolescentes de baixo nível sócio-econômico, a gravidez
seria fruto do desejo de encontrar uma inserção social no
mundo.
(B) um dos problemas para uma avaliação adequada do
risco de suicídio na adolescência é a banalização dos
comportamentos depressivos que costumam ser
apresentados pelos adolescentes.
(C) a maioria de tentativas de suicídio é realizada por
adolescentes do sexo masculino.
(D) acidentes de trânsito são uma das principais causa de
morte na adolescência.
(E) no Brasil, a principal causa de morte entre adolescentes
do sexo masculino é por homicídio.

53

56

O conhecimento do chamado grafismo de desenvolvimento
auxilia no processo de avaliação da criança.

Em relação a portadores de Síndrome de Down, está correto
dizer que:

Avalie as afirmativas a seguir e assinale a correta:

(A) grande parte dos pacientes com Síndrome de Down
apresentam retardo grave.
(B) crianças com Síndrome de Down não são especialmente
beneficiadas por programas de estimulação precoce.
(C) crianças portadoras de Síndrome de Down costumam
apresentar maior acuidade auditiva, o que compensa a
perda visual.
(D) os portadores da Síndrome de Down vêm sendo
beneficiados com avanços nas políticas brasileiras de
saúde e educação. Uma das importantes medidas é o
aumento do número de escolas especiais, construídas
para portadores da síndrome de Down, a fim de que
possam ser
acompanhados por professores
especialmente treinados.
(E) muitas vezes, os problemas dos portadores de Síndrome
de Down são agravados por apresentarem másformações congênitas.

Digite aqui o texto do enunciado da questão
(A) o realismo fortuito a criança marca o início das primeiras
representações de figuras humanas.
(B) no realismo fracassado a criança propõe significados
para seus rabiscos.
(C) no realismo intelectual a criança procurando ser fiel ao
que vê.
(D) é comum o desenho de transparências na etapa do
realismo visual.
(E) na etapa dos primeiros rabiscos ou garatujas, a criança
não propõe significados a seus desenhos, desenhando
somente pelo prazer de deixar uma marca.
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57

60

Alguns autores têm buscado trabalhar com adolescentes em
situações de rua, seja desenvolvendo práticas, seja
desenvolvendo pesquisas que permitam compreender
melhor essa população.

A idéia de “ integralidade” , termo que vem sendo utilizado
para se referir ao “atendimento integral” previsto pelo SUS,
envolve uma série de questões a serem analisadas.

Avalie as afirmativas a seguir e assinale a incorreta.
(A) as principais razões que levam os adolescentes para as
ruas são a situação de extrema pobreza familiar e de
violência intrafamiliar.
(B) muitas vezes, os meninos são incentivados a ir para as
ruas, vistas como um espaço potencial de ganhos para a
família e de lazer.
(C) a maioria dos adolescentes nas ruas já teve experiências
de escolaridade, tendo abandonado a escola por
problemas de repetência.
(D) as principais funções exercidas no bojo dos programas
governamentais ou não-governamentais que atendem
adolescentes em situações de rua são: fornecer
alimentação e abrigo, oferecer oportunidade de
educação, de lazer e de prestação de cuidados com a
higiene e a saúde.
(E) apesar de reconhecer os benefícios decorrentes da
participação nesses programas, a maioria dos
adolescentes em situações de rua não se mostra capaz
de estabelecer vínculos satisfatórios com os profissionais
que trabalham com eles, o que poderia ser
compreendido por uma falha no estabelecimento de
vínculos precoces.

(A) a luta pelo atendimento integral está ancorada no
movimento da medicina integral, que reunia médicos
preocupados com o avanço da medicina calcado nas
escolas médicas que seguiam o modelo flexeriano.
(B) o movimento da medicina integral visava produzir novos
currículos, em que o médico aprendesse a escutar o
indivíduo que sofre em suas diferentes dimensões, e
não apenas o relato do sofrimento causado por um
sistema ou órgão biológico.
(C) a organização de espaços para brincadeiras em
enfermarias de pediatria não tem a ver com o conceito de
integralidade.
(D) ao longo dos anos, a idéia de integralidade expandiu-se,
deixando de ser uma qualidade esperada do atendimento
médico, mas uma forma de atuação esperada no
trabalho das equipes de saúde;
(E) o profissional que se orienta pela idéia da integralidade
não deve apenas atender a busca do paciente pela cura
de um sofrimento, mas busca avaliar fatores de risco á
saúde ou propor ações preventivas como medidas de
educação para a saúde.

58
A questão da violência intra-familiar tem sido estudada em
diferentes espaços, acadêmicos ou não acadêmicos, e
recebidos importantes contribuições dessas fontes.
Avalie as afirmativas a seguir e assinale a incorreta.
(A) alguns autores consideram que a violência intra-familiar
está presente em todas as classes. A diferença entre os
dois grupos é que famílias de maior poder aquisitivo
conseguem encobrir a violência.
(B) os serviços de saúde têm importante papel na detecção
de casos de violência familiar.
(C) os profissionais que atuam na área de saúde estão
preparados para avaliar e tomar as medidas adequadas
de encaminhamento em caso de abuso sexual ou de
violência intra-familiar.
(D) nos últimos anos, o trabalho de ONGs não
governamentais, como no caso do AfroRegae ou do
Projeto Dançando Para Não Dançar, tem preenchido
importantes lacunas no atendimento a crianças e
adolescentes brasileiros que vivem em ambientes de
risco ou convivem com situações de violência intrafamiliar.
(E) a violência é representada de formas diferentes em cada
sociedade ou em diferentes grupos de uma mesma
sociedade, sendo necessários estudos para conhecer
essas representações antes do estabelecimento de
programas de intervenção.

59
A contribuição de Winnicott ao desenvolvimento da criança
inclui vários conceitos. Entre os conceitos abaixo
relacionados, assinale aquele que se refere diretamente à
utilização de brinquedos prediletos das crianças, como uma
forma de controlar a ansiedade.
(A) zona intermediária.
(B) meio suficientemente bom.
(C) atenção primária
(D) zona proximal.
(E) objeto intermediário.
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Avalie as afirmativas a seguir e assinale a incorreta.

