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INSTRUÇÕES
1. Aguarde autorização para abrir o caderno da prova.
2. Confira, abaixo, seu número de protocolo e nome. Assine no local indicado.
3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo
permitidas perguntas aos aplicadores de prova.
4. Nesta prova, as questões são de múltipla escolha com quatro alternativas cada uma,
sempre na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada.
5. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso
corresponde ao seu. Caso haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao
aplicador de prova.
6. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendose o cuidado de não ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
7. No cartão-resposta, a marcação de mais de uma alternativa em uma mesma
questão, rasuras e o preenchimento além dos limites do círculo destinado para
cada marcação poderão anular a questão.
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8. Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento.
Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos,
bem como o uso de livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não,
inclusive relógio. O não-cumprimento dessas exigências implicará a exclusão do
candidato deste Concurso.
9. Os
aparelhos
celulares
deverão
ser
desligados
e
colocados
OBRIGATORIAMENTE no saco plástico. Caso essa exigência seja descumprida,
o candidato será excluído do concurso.
10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de
prova. Aguarde autorização para devolver o caderno da prova e o cartãoresposta, devidamente assinados, e a ficha de identificação.
11. O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido na duração desta
prova.
12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e
leve-o consigo.
DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS
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GERAL
01 - A Constituição Federal do Brasil estabelece que a saúde é “um direito de todos e dever do estado” e define o direito
à saúde como:
a)

dever do Estado, da família, das empresas e da sociedade, responsáveis pelas ações de vigilância sanitária e
epidemiológica.
b) valor inalienável, devendo o Estado colaborar na assistência através de políticas de proteção aos mais necessitados.
c) ato de cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência.
*d) direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.
02 - Considere se os princípios a seguir são condizentes com o Sistema Único de Saúde (SUS):
1.
2.
3.
4.

Participação da comunidade.
Participação prioritária das instituições privadas na prestação dos serviços.
Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
Integralidade das ações de saúde.

Estão previstos pelo SUS:
a)
b)
*c)
d)

3 e 4 apenas.
1 e 2 apenas.
1, 3 e 4 apenas.
1, 2, 3 e 4.

03 - No sentido de viabilizar o SUS, foram criados instrumentos legais. Assinale a alternativa que apresenta essa
legislação.
a)

A Constituição Federal de 1988, os convênios médicos para a classe média e a Norma Operacional de Assistência à
Saúde (NOAS/SUS).
b) A Constituição Federal de 1988, os convênios médicos para a classe média e a Norma Operacional Básica do SUS
01/96.
c) A Constituição Federal de 1988, as Leis Orgânicas da Saúde Nº 8.080/89 e Norma Operacional Básica do SUS 01/96.
*d) A Constituição Federal de 1988, as Leis Orgânicas da Saúde Nº 8.080/90 e 8.142/90 e as Normas Operacionais Básicas
do SUS (NOB/SUS).
04 - NÃO são atribuições do Sistema Único de Saúde as seguintes ações:
a)
b)
*c)
d)

colaborar na proteção do meio ambiente.
participar da formulação da política e da execução das ações de saneamento básico.
financiar as instituições de saúde privadas e filantrópicas para melhoria dos serviços.
executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.

05 - Assinale a alternativa que corresponde à integralidade como um dos princípios do Sistema Único de Saúde.
a)

Acesso às ações e serviços, que deve ser garantido a todas as pessoas independentemente de sexo, raça, renda,
ocupação, ou outras características sociais ou pessoais.
*b) Conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada
caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
c) Princípio de justiça social que garante a igualdade da assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer
espécie.
d) Democratização dos processos decisórios, consolidada através da participação dos usuários dos serviços de saúde nos
Conselhos Municipais de Saúde.
06 - Considere os seguintes objetivos:
1.
2.
3.

Incorporar e implementar ações de promoção da saúde, com ênfase na atenção básica.
Ampliar os processos de administração local, com ênfase na ação de gestores municipais e trabalhadores de
saúde.
Favorecer a preservação do meio ambiente e a promoção de ambientes mais seguros e saudáveis.

Para a implementação da política de promoção da saúde, são objetivos do Ministério da Saúde:
a)
b)
*c)
d)

2 e 3 apenas.
1 e 2 apenas.
1 e 3 apenas.
1, 2 e 3.
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07 - Na prática da promoção de saúde, faz-se necessário:
1.
2.
3.
4.

promover o diagnóstico precoce das doenças ainda sem manifestação clínica, para que se possa propiciar cura
de uma determinada enfermidade.
oferecer informações suficientes e de qualidade à população com o objetivo de mudar hábitos e costumes
prejudiciais à saúde, substituindo-os por condutas individuais e coletivas, favoráveis à profilaxia ou prevenção
de doenças transmissíveis e crônicas, acidentes e outros.
garantir a atenção médica periódica e sistemática à população assistida.
estimular a busca de soluções comunitárias para os problemas de saúde do meio.

Assinale a alternativa correta.
*a)
b)
c)
d)

Somente a meta 2 está correta.
Somente as metas 1 e 2 estão corretas.
Somente as metas 1, 2 e 3 estão corretas.
As metas 1, 2, 3 e 4 estão corretas.

08 - A humanização da assistência à saúde significa:
1.
2.
3.
4.

reconhecer as pessoas que buscam nos serviços de saúde a resolução de suas necessidades de saúde como
sujeitos de direito.
observar cada pessoa em sua individualidade, em suas necessidades específicas, ampliando as possibilidades
através das quais possa exercer sua autonomia.
transformar o modelo assistencial e a humanização do atendimento para que seja garantido ao usuário o direito
à informação.
realizar o trabalho em equipe multiprofissional, priorizando a troca de informações, que devem ser
compartilhadas por todos os profissionais da equipe.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
*c)
d)

Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

09 - O Sistema Único de Saúde incorpora o referencial do controle social em seus princípios. Sobre esse tema, assinale a
alternativa correta.
a)
b)
c)
*d)

Realização obrigatória de conferências municipais de saúde a cada ano eleitoral.
Realização anual de reunião dos conselheiros estaduais de saúde.
O conselho nacional de saúde tem em sua composição 25% de representantes de usuários.
Composição dos conselhos estaduais e municipais de saúde com 50% de representantes de usuários.

10 - Com a necessidade de se construírem novas práticas nos hospitais públicos, no que diz respeito ao Sistema Único
de Saúde algumas atitudes devem ser tomadas. Assinale a alternativa que NÃO representa uma dessas atitudes.
a)
b)
*c)
d)

Responsabilização e vínculo.
Usuário como cidadão e resolutividade.
Valorização da rede assistencial privada.
Integração do hospital com o sistema de saúde.

11 - Acerca da atenção hospitalar relacionada com o Sistema Único de Saúde, avalie se os princípios a seguir estão entre
os eixos orientadores que devem estar presentes:
1.
2.
3.
4.

Descentralização e regionalização.
Democratização da gestão.
Inserção da unidade hospitalar na rede de assistência à saúde.
Humanização da assistência.

Estão corretos os itens:
a)
b)
c)
*d)

2 e 3 apenas.
1, 3 e 4 apenas.
1, 2 e 3 apenas.
1, 2, 3 e 4.

12 - Sobre as taxas de mortalidade no estado do Paraná, no período de 1985 a 2005, é correto afirmar que se caracterizam
por:
a)

aumento dos valores para as doenças infecciosas e parasitárias, aumento para as causas externas e diminuição para as
doenças do aparelho circulatório.
*b) diminuição dos valores para as doenças infecciosas e parasitárias, aumento para as neoplasias e aumento para as
doenças do aparelho circulatório.
c) diminuição dos valores para as doenças infecciosas e parasitárias, diminuição para as neoplasias e aumento para as
doenças do aparelho circulatório.
d) diminuição dos valores para as doenças infecciosas e parasitárias, estabilidade para as neoplasias e diminuição para as
doenças do aparelho circulatório.

5

13 - As tendências de mortalidade têm sofrido modificações importantes nas últimas décadas. Sobre a mortalidade no
Brasil, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.

A partir de 1980, as doenças do aparelho circulatório são a principal causa de morte.
Entre 1980 e 2001, há redução da mortalidade entre menores de 10 anos e aumento nas idades acima dos 60
anos.
As doenças infecciosas e parasitárias, a partir de 1990, passam a ter importância epidemiológica pelo aumento
da mortalidade por essa causa.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
*b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
c) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
d) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
(*) – Questão com resposta alterada de C para B.
14 - Os indicadores mais úteis para avaliação do nível de saúde de uma população podem ser agrupados em três
categorias:
a)
*b)
c)
d)

expectativa de vida, natalidade e morbidade.
estado nutricional, mortalidade e morbidade.
estado nutricional, analfabetismo e fertilidade.
vitalidade, morbidade e mortalidade.

15 - Na História Natural das Doenças, quais medidas representam ações de prevenção primária?
*a)
b)
c)
d)

Moradia adequada, imunização e controle de vetores.
Imunização, reabilitação e detecção precoce das doenças.
Imunização, inquéritos para descobrir casos na comunidade e higiene pessoal.
Moradia adequada, áreas de lazer e detecção precoce de doenças.

ESPECÍFICA
16 - Muitos médicos afirmam que não recebem qualquer comunicação dos terapeutas aos quais encaminham seus pacientes. Os
terapeutas naturalmente queixam-se de que os médicos estão sempre ocupados e são inacessíveis, mas a maioria dos
médicos responde a uma tentativa persistente de comunicação. O tratamento sem comunicação é como dois pilotos
vendados em uma competição: apenas por sorte deixarão de colidir. A comunicação é a base para a colaboração eficaz.
(McGoldrick, 1994)
Com base nesse texto, assinale a alternativa correta.
a)

Ações de colaboração e comunicação em contextos de crise demandam dos profissionais que compõem a equipe um
protocolo de tarefas estratificado e processamento verticalizado das informações.
*b) A sessão conjunta inicia o processo de esclarecimento franco e a negociação das diferentes perspectivas da doença,
que são inevitavelmente representadas pelos pacientes, membros da família e profissionais de saúde.
c) A comunicação no contexto da saúde compõe junto com a tecnologia do tratamento uma prática de domínio restrita aos
profissionais da equipe mais envolvidos com o tratamento.
d) Colaboração na equipe de saúde pressupõe execução de ações com máxima eficácia.
17 - A família é entendida como um sistema social complexo, ativo, autorregulador e em constante transformação, o qual se altera
com o passar do tempo para assegurar sua autoperpetuação e que ao mesmo tempo em que se mantém enquanto uma
unidade coesa, também assegura o crescimento psicossocial, a diferenciação e a individuação de cada um de seus
componentes. (Nagy, 2003)
Com base nesse texto, assinale a alternativa correta.
*a) Essa concepção implica a percepção de uma circularidade e uma complementaridade entre os elementos da família e do
social, em que cada um tem seu papel, sua função e sua responsabilidade na manutenção da estrutura e da dinâmica
familiar atual e por conseguinte interfere no processo de saúde ou doença de seus componentes.
b) A família tem sua regulação e pode, no contexto da saúde, ser compreendida como um elemento de preocupação e não
como um sistema apto para interações complexas com a equipe.
c) O processo de repetição de vivências passadas nas interações familiares provoca no evento da enfermidade patologias
inter-relacionais graves quando a família entra em contato diário com a dinâmica da equipe de saúde.
d) Como a família pode ser um sistema isolado no campo da saúde, sua relação com o processo do tratamento torna-se
restrito, devido às dificuldades de tradução das regras dos sistemas hospitalar e familiar.
18 - Sobre o número de sujeitos a serem estudados na pesquisa qualitativa, é correto afirmar:
a)
b)

Quanto maior a amostra, maior o percentual estatístico.
O objetivo da amostra é produzir conhecimento comparativo por meio do emprego da estatística, inclusive na pesquisa
qualitativa.
*c) O número ideal de pessoas a ser considerado na pesquisa qualitativa não é um critério quantitativo.
d) O pesquisador qualitativo define os grupos previamente e não em função das necessidades que vão aparecendo no
transcorrer da pesquisa.
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19 - Sobre a família em uma situação de doença crônica, assinale a alternativa correta.
a) Todas as doenças crônicas têm o mesmo efeito sobre as famílias.
*b) A doença crônica geralmente exerce uma pressão centrípeta sobre as famílias.
c) O estresse familiar aumenta os padrões de interações patológicos na família e impede o desenvolvimento de ações de
cuidado entre os familiares e a pessoa doente.
d) É preciso ter um diagnóstico do padrão de interação da família para depois fazer um diagnóstico de impacto da doença
crônica.
20 - Assinale a alternativa correta sobre o Sistema Único de Saúde e Atenção Primária.
a) Houve pouca tensão nesse contexto, porque as ferramentas Psi deram conta dessas questões na clínica.
*b) A ênfase na promoção da saúde e prevenção da doença abre uma nova dimensão na compreensão dos fenômenos da
saúde e da doença: o da determinação social da doença.
c) A Psicologia na saúde pública ainda engatinha como campo de práticas e de desenvolvimento de metodologias técnicas.
d) Para a Psicologia, a promoção do modelo de cura no campo da saúde coletiva é prioritária.
21 - Sobre os desafios da Psicologia no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta.
a)

A prática privada dos psicólogos mantém coerência com a proposta da atenção básica e deve ser defendida como
metodologia principal nesse campo de atuação.
b) A integralidade distancia-se da psicoterapia clínica nas unidades de saúde e o hospital geral.
c) A atuação do psicólogo na clínica individual é a base de tratamentos bem organizados na saúde mental e na saúde
pública.
*d) As políticas e serviços do SUS devem se organizar a partir da integralidade das ações de saúde, compreendendo
articuladamente ações de prevenção, tratamento e reabilitação.
22 - Considerando a atuação dos psicólogos no Sistema Único de Saúde, assinale a alternativa correta.
*a) Os psicólogos precisam considerar especificidades regionais e territorialidades quando da organização de serviços de
saúde, dialogando com diferentes áreas do conhecimento e com o saber popular.
b) O especialista apolítico atua de forma neutra e imparcial.
c) As dificuldades teóricas que existem entre a clínica individual e a psicologia social obrigaram esta última à atuação no
campo das relações comunitárias.
d) O saber do psicólogo pouco se relaciona com as questões de poder no contexto da instituição hospitalar, principalmente
porque a clínica está além dessas considerações ideológicas.
23 - O eu social dos invadidos, que, como todo eu social, se constitui nas relações socioculturais que se dão na estrutura, é tão
dual quanto o ser da cultura invadida. É essa dualidade, já várias vezes referida, que explica os invadidos e dominados, em
certo momento de sua experiência, como um eu quase “aderindo” ao tu opressor. (Paulo Freire)
Com base no texto, assinale a alternativa correta.
*a)
b)
c)
d)

Renunciar ao ato invasor significa, de certa maneira, superar a dualidade em que se encontram. Significa renunciar a
todos os mitos de que se nutre a ação invasora e instanciar uma ação dialógica. Significa, por isso mesmo, deixar de
estar sobre ou dentro, com estrangeiros, para estar com, como companheiros.
Trabalhar no campo da Saúde Pública implica uma retomada de uma ação pedagógica de reconstrução junto com a
comunidade de hábitos e valores mais saudáveis de acordo com a OMS.
Na relação entre equipes de saúde e clientes, o saber está também relacionado a dar às pessoas um conhecimento
que, pela pouca cultura, elas não tem.
A equipe de saúde ajusta as famílias e as pessoas doentes aos pressupostos teóricos e metodológicos da boa
qualidade de vida, promovendo a saúde.

24 - Em relação à entrevista com famílias, é INCORRETO afirmar:
a)

Na relação família e doença, a vulnerabilidade familiar observada pelo terapeuta durante a entrevista é condição de
definição para um diagnóstico.
*b) Quando a equipe médica apresenta um plano de tratamento que o paciente recusa, pode ser útil colocar um limite de
tempo em torno dessa decisão.
c) Os encontros com as famílias servem para construir um processo de entrevista em que o terapeuta trabalhe a serviço do
tratamento.
d) A entrevista com famílias no hospital deve ser estruturada e manter uma linha de protocolo com o objetivo de acomodar
as famílias ao processo de tratamento.
25 - Assinale a alternativa correta a respeito dos paradigmas em Psicologia Clínica.
a) A posição do terapeuta na clínica no hospital é mais de ouvinte, sendo este o principal recurso da clínica.
b) O principal trabalho na clínica está vinculado à aplicação correta dos pressupostos teóricos escolhidos para a atuação.
*c) Um dos pressupostos dos terapeutas pós-modernos é que construímos nosso mundo a partir das distinções que
fazemos e pela forma como negociamos significados na linguagem.
d) Pessoas da comunidade que de uma forma ou outra estariam envolvidas com as famílias atendidas no hospital integram
um campo de trabalho fora da proposta da clínica psicológica.
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26 - Sobre a responsabilidade relacional, é correto afirmar:
*a) Um terapeuta pode ampliar a autoconsciência necessária, a sua e a das pessoas e famílias que atende, ajudando a
construir um futuro que promova a transformação social.
b) O discurso político pouco interfere na ética em terapia.
c) Toda consciência é na perspectiva subjetiva autossuficiente, então uma reflexão ético-comunitária em psicoterapia não é
coerente.
d) No campo da saúde pública, o discurso individual é muito mais coerente para o trabalho em equipe do que um discurso
coletivo em busca de práticas de trabalho coletivas.
27 - Sobre a pesquisa em Psicologia, assinale a alternativa correta.
a)

A pesquisa em Psicologia no campo da saúde pública caminha para uma prática bem definida, na qual a hegemonia da
metodologia é importante, pois existe a necessidade de se priorizar o rigor na pesquisa.
b) Pesquisas quantitativas são o ponto principal de apoio para a Psicologia no campo da saúde.
c) A Psicologia pode contribuir com a pesquisa no campo da saúde aumentando a produção científica junto aos modelos
universais da saúde coletiva.
*d) Para superar a clivagem entre saberes, teríamos que pensar em uma ecologia de saberes, compreendida como
conjuntos de práticas que promovem uma nova convivência ativa de saberes, no pressuposto de que todos eles,
incluindo o científico, podem se enriquecer nesse diálogo.
28 - O exame do estado mental de um paciente é um dos instrumentos importantes para o estabelecimento da hipótese
diagnóstica. Através dele, avalia-se desde a aparência até a capacidade de insight, entre outros elementos.
Considerando esse exame, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a da esquerda.
1.
2.
3.

Perturbação da percepção.
Perturbação do pensamento.
Distúrbios de consciência.

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

Alucinação.
Fuga de ideias.
Sonolência.
Delírio.
Sinestesia.
Obnubilação.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.
a)
*b)
c)
d)

1 – 2 – 1 – 3 – 2 – 3.
1 – 2 – 3 – 2 – 1 – 3.
2 – 3 – 1 – 2 – 3 – 1.
1 – 3 – 2 – 1 – 2 – 3.

29 - Uma entrevista clínica que vise avaliar o paciente tem um caráter flexível. Assinale o fator que fundamenta essa
qualidade do trabalho clínico.
*a)
b)
c)
d)

A personalidade do paciente.
A finalidade da entrevista.
O ambiente em que a entrevista se desenvolve.
A técnica utilizada pelo entrevistador.

30 - O profissional de saúde pode eventualmente entrevistar os familiares do paciente. Com relação às informações
obtidas em todo esse contexto, assinale a conduta que indica como o profissional deve se portar.
*a)
b)
c)
d)

Manter o sigilo de todos os dados que o paciente não deseja revelar.
Acolher todas as informações recebidas dos familiares como verdadeiras e determinantes ao problema.
Transmitir aos familiares todas as informações reveladas pelo paciente e necessárias ao tratamento.
Recolher todas as informações para formular o diagnóstico, dividindo-as com a equipe de saúde.

31 - As funções da memória são tradicionalmente divididas em quatro áreas. Numere a segunda coluna de acordo com a
primeira, estabelecendo a relação entre os dados e as áreas da memória.
1.
2.
3.
4.

Memória remota.
Memória passada recente.
Memória recente.
Retenção e recordação imediata.

( ) Informações sobre os alimentos do café da manhã.
( ) Informações sobre a infância.
( ) Informações sobre a pandemia de gripe suína de julho/agosto
2009.
( ) Memória para números de telefone citados pelo entrevistador.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.
a) 4 – 1 – 3 – 2.
*b) 3 – 1 – 2 – 4.
c) 2 – 4 – 1 – 3.
d) 3 – 2 – 1 – 4.
(*) – Questão com resposta alterada de D para B.
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32 - Com relação ao trabalho clínico através da Psicanálise, considere as afirmativas a seguir:
1.
2.
3.
4.

É desenvolvido a partir da fala do paciente.
Considera a relação transferencial.
Deve se subsidiar em pesquisas científicas, uma vez que elas conferem credibilidade ao trabalho.
Deve se adaptar aos diversos pacientes, uma vez que o Brasil é um país multicultural, multirracial e
multirreligioso.

Assinale a alternativa correta.
a)
*b)
c)
d)

Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

33 - Freud faleceu há setenta anos. No jornal Gazeta do Povo de 07 de novembro de 2009, a matéria de capa do Caderno
G pergunta: “O inconsciente ainda existe?”. Uma série de matérias e entrevistas discorre sobre a Psicanálise. Um
dos entrevistados afirma: “A Psicanálise não é, afinal, uma teoria que ambicione explicar condutas. Seu objetivo é
levar o sujeito a reconhecer suas condutas e acolhê-las como uma expressão de uma verdade interna
desconhecida”. No tocante à técnica psicanalítica, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

O analista deve voltar seu próprio inconsciente, como um órgão receptor, na direção do inconsciente
transmissor do paciente.
O analista deve se manter em relação ao discurso do paciente com a atenção uniformemente suspensa.
O analista deve levar em conta, para o encaminhamento diagnóstico, todos os conteúdos expressos e não
expressos pelo paciente na primeira entrevista.
No tratamento psicanalítico, o analista vale mais pelo que ele é e não pelo que ele faz.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
*c)
d)

Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras.

34 - Com relação à duração provável de um tratamento psicanalítico, é correto afirmar:
*a)
b)
c)
d)

É Impossível determinar de início essa duração, devido à necessidade de avaliar as possibilidades do paciente.
Dura em média três anos para casos de neurose obsessiva e quatro para fobias.
Depende do número de sessões semanais realizadas pelo paciente.
Na rede pública, o tratamento dura dezesseis sessões.

35 - Sobre o trabalho psicanalítico, considere as afirmativas abaixo:
1.
2.
3.

Freud recomenda a análise pessoal como forma de iniciar a formação analítica.
A ausência da análise pessoal pode levar o praticante a projetar sua própria personalidade no trabalho.
A personalidade do paciente determina até que ponto deve-se buscar a sua cooperação intelectual no
tratamento.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
*d)

Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

36 - As entrevistas preliminares em Psicanálise são parte importante do tratamento analítico. Em relação a essas
entrevistas, como deve trabalhar o profissional?
a)
b)
*c)
d)

Construir um questionário para ser respondido por escrito pelo paciente.
Elaborar um roteiro prévio e obter dados a respeito da história de vida do paciente, relações edipianas e queixa principal.
Deixar que o paciente fale e fique livre para escolher em que ponto começará.
Aplicar um teste de personalidade para avaliar o estado mental do paciente.
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37 - Desde 27 de agosto de 2005, no Conselho Federal de Psicologia, vigora o terceiro código de ética profissional do
psicólogo. A missão primordial de um código de ética profissional é assegurar um padrão de conduta que fortaleça o
reconhecimento social da categoria.
A partir desse código de ética, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a da esquerda.
1.
2.
3.

Dever do profissional.
Vedado ao profissional.
Penalidades.

(
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)
)

Conhecer, cumprir e fazer cumprir o código de ética.
Advertência, multa, cassação.
Induzir a convicções políticas ou religiosas.
Censura Pública.
Denunciar o exercício ilegal ou irregular da profissão.
Ser conivente com atos discriminatórios.

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo.
a)
*b)
c)
d)

1 – 2 – 3 – 1 – 3 – 2.
1 – 3 – 2 – 3 – 1 – 2.
3 – 2 – 1 – 1 – 3 – 2.
2 – 1 – 3 – 2 – 1 – 3.

38 - Um dos princípios fundamentais do Código de Ética Profissional é o de que o trabalho do psicólogo apoia-se nos
valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos. A promoção da igualdade, da liberdade, da
dignidade e da integridade do ser humano é tarefa do profissional. Assinale a alternativa que contempla outros
princípios fundamentais.
a)
b)
c)
*d)

Competição honesta e resgate de valores morais.
Vínculos desinteressados e valorização do ser humano.
Universalização das informações, consideração das relações de poder e aprimoramento profissional.
Responsabilidade social, promoção da saúde e qualidade de vida, exercício profissional digno.

39 - Assinale a alternativa que apresenta procedimento(s) ético(s) em relação à pesquisa na área da Psicologia.
a)
b)
*c)
d)

Sigilo dos dados pesquisados, inclusive quando solicitado pelos participantes, e proteção das comunidades envolvidas.
Dispensa do consentimento livre e esclarecido dos participantes.
Avaliação dos riscos, garantia do caráter voluntário dos participantes e garantia do anonimato.
Vedação do acesso de grupos e organizações aos dados das pesquisas.

40 - A Psicologia Hospitalar é uma:
a)
b)
c)
*d)

Psicologia voltada para atender a equipe de enfermagem.
prática psicológica para organizar o hospital.
Psicologia que trata de doenças orgânicas.
especialidade reconhecida pelo Conselho Federal de Psicologia.

41 - O psicólogo no hospital:
*a)
b)
c)
d)

tem sua prática voltada para a avaliação e acompanhamento psicológico do paciente internado.
é um administrador da equipe de saúde.
é um conselheiro de pacientes e equipe de enfermagem.
tem sua prática voltada para a organização do hospital.

42 - Após ter se submetido a uma cirurgia cardíaca de emergência há três anos, uma paciente relata: “Minha vida mudou
completamente, me sinto perdida até hoje”. Acerca dessa paciente, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.

Está se referindo a uma situação de estresse ou mal-estar, portanto necessita de acompanhamento psicológico.
Perdeu a possibilidade de realizar seus projetos.
Precisa se adaptar à nova condição de vida.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
*c)
d)

As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Somente a afirmativa 1 é verdadeira.

43 - Sobre a seguinte frase de Forbes “o psicanalista é o avesso do médico, mas não é avesso a ele”, considere as
seguintes afirmativas:
1.
2.
3.

A psicanálise opera sobre o sintoma pela palavra.
A demanda do psicanalista é a de que o paciente fale.
A psicanálise só é possível quando a ciência não responde.

Assinale a alternativa correta.
a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
b) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
c) Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
*d) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
44 - O luto e a melancolia referem-se à situação de elaboração de perdas, mas:
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*a)
b)
c)
d)

a autorrecriminação manifesta na melancolia a diferencia do luto.
apenas a melancolia retrata estado de sofrimento psíquico.
ao contrário da melancolia, o luto usualmente é realizado sem dificuldades.
a melancolia apresenta sinais de ansiedade, ausentes no luto.

45 - O luto e a melancolia, assim como a depressão, se assemelham pela sintomatologia manifesta. Considere os
seguintes sintomas:
1.
2.
3.

Perda do interesse pelo mundo exterior e atividades do cotidiano.
Tristeza e perda da capacidade de amar.
Inibição de funções vitais, do eu.

São sintomas comuns entre melancolia e luto:
a)
b)
*c)
d)

1 apenas.
2 e 3 apenas.
1, 2 e 3.
3 apenas.

46 - Uma paciente relata: “O médico acabou de falar que a minha doença é mais nervoso” e “eu não suporto estar só”.
Sobre esse relato, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

O médico não tem um diagnóstico para a sua doença.
A paciente está se referindo ao seu estado de angústia, dizendo que está desamparada.
A paciente está dizendo que está doente.
A paciente está dizendo que procura outras pessoas.

Assinale a alternativa correta.
a)
*b)
c)
d)

Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
Somente a afirmativa 4 é verdadeira.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

47 - Tida como um afeto em Psicanálise, pode-se dizer que a angústia:
1.
2.
3.
4.

é reação ao perigo da perda do objeto.
é reação ao perigo.
possui relação com a espera.
tem o caráter de imprecisão e ausência de objeto.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
*d)

Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.

48 - No decorrer das entrevistas iniciais, como primeiros contatos de um tratamento psicológico e/ou psicanalítico, são
considerados:
1.
2.
3.
4.

o motivo da procura.
a forma da procura ao profissional.
a obtenção de dados exclusivamente sobre os pais, mesmo em se tratando de adulto.
a delimitação da queixa.

Estão corretos os itens:
a) 4 apenas.
*b) 1, 2 e 4 apenas.
c) 1, 2, 3 e 4.
d) 2 e 3 apenas.
(*) – Questão com resposta alterada de C para B.
49 - No início do tratamento psicanalítico:
*a)
b)
c)
d)

o analista possibilita a dimensão do diálogo nas entrevistas iniciais.
o analista consegue relacionar as fantasias com o sofrimento do cliente.
a transferência não é considerada.
a entrada em análise está sempre posta já nas entrevistas iniciais.

50 - Segundo Rey, a pesquisa qualitativa é uma via essencial para a produção da teoria porque:
a) as teorias são sistemas estáticos.
*b) a teoria é definida como a construção de um sistema de representações.
c) entre a teoria assumida por um pesquisador e o momento atual de sua pesquisa existe apenas uma aplicabilidade da
teoria na prática.
d) na pesquisa qualitativa o empírico é separável do teórico.

