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a Terra com os materiais que geraram a vida. Vivemos numa
época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse
objeto tão distante e inóspito. É nessas horas que a ciência
supera a ficção.

LÍNGUA PORTUGUESA

Quando a ciência supera a ficção

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml o.

Marcelo Gleiser

QUESTÃO 01

Semana passada, algo de extraordinário ocorreu. Após
passar 31 meses hibernado, enquanto cruzava o espaço
a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a
sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma
mensagem para a central de controle vinculada à missão:
“Olá, mundo!”
Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol e de seu
alvo, o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko. Se tudo
correr bem, no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda
Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície
do cometa. Será o primeiro pouso de um objeto criado por
humanos num cometa.
O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a
gravidade do cometa, que tem apenas quatro quilômetros
de diâmetro, é praticamente nula. Philae terá que usar uma
combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo
para se agarrar ao cometa. Será mais como laçar um touro
do que pousar na Lua.
Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa enquanto
ele vai se aproximando do Sol. E aqui a coisa fica interessante,
como os leitores que viram o filme Armageddon devem se
lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol,
sua superfície vai esquentando e seu material começa a
sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que,
como os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção
do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol.
Cometas são bolas de gelo e poeira, restos do material
que formou o Sol e os planetas, 4,6 bilhões de anos atrás.
Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos
variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de
diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória
da origem do Sistema Solar: estudá-los significa também
estudar a nossa origem.
A sonda Philae, armada de uma série de instrumentos
científicos, mandará imagens da superfície do cometa
e de sua vizinhança. Estudará, também, a composição
química da superfície do cometa, buscando, em particular,
por material orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm
abaixo da superfície para coletar amostras do solo.
Isso tudo será feito remotamente, quando a sonda
estiver a centenas de milhões de quilômetros da Terra.
Imagine pilotar um robô a essa distância...
Existem dois mistérios profundamente interligados com
cometas: a origem da água na Terra e a própria origem da
vida. Segundo algumas teorias, uma fração significativa da
água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram
aqui durante os primeiros 500 milhões de existência do
Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e
esses estudos serão úteis para elucidar a questão.
Também sabemos que cometas têm matéria orgânica,
isso é, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos.
Será interessante verificar se o cometa 67P/ChuryamovGerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são
como as dos aminoácidos terrestres. Se cometas caíram
aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A expressão destacada que NÃO constitui locução
verbal se encontra em
“Philae terá que usar uma combinação...”
“...uma sonda criada por nós pode pousar...”
“...e seu material começa a sublimar.”
“Imagine pilotar um robô a essa distância...”
“...enquanto ele vai se aproximando do Sol.”

QUESTÃO 02
Assinale a alternativa cuja expressão destacada
indica o modo da ação verbal.
(A)
“O pouso em si será incrivelmente difícil...”
(B)
“...alguns metros a aproximadamente 10 km...”
(C)
“...é praticamente nula.”
(D)
“Isso tudo será feito remotamente...”
(E)
“Existem dois mistérios profundamente interligados...”
QUESTÃO 03

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“...à medida que o cometa vai se aproximando do
Sol, sua superfície vai esquentando...”
A expressão destacada estabelece, no contexto,
relação semântica de
comparação.
proporção.
condição.
modo.
consecução.

QUESTÃO 04

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a
gravidade do cometa [...] é praticamente nula.”
Todas as expressões a seguir podem ocupar o
espaço da expressão em destaque, EXCETO
visto que.
como.
porquanto.
uma vez que.
dado que.

QUESTÃO 05

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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A expressão destacada, que NÃO retoma ou faz
referência a algo anteriormente mencionado no
texto, encontra-se na alternativa
“Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa...”.
“...estudá-los significa também estudar a nossa origem.”.
“...e esses estudos serão úteis para elucidar a questão.”.
“...pode pousar nesse objeto tão distante...”.
“Existem dois mistérios...”.
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QUESTÃO 06

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

R A C I O C Í N I O L Ó G I C O E M AT E M Á T I C O

Em “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a
expressão destacada funciona, sintaticamente, como
predicativo.
objeto direto.
complemento nominal.
objeto indireto.
adjunto adverbial.

QUESTÃO

QUESTÃO 07

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma
a respeito das expressões destacadas a seguir.
Em “Segundo algumas teorias...”, retoma memória da
origem do Sistema Solar.
Em “...os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na
direção...”, pode ficar no plural.
Em “...relacionada com a vida...”, pode ser substituída
por à.
Em “Rosetta...se aproxima do Sol e de seu alvo...”,
retoma o Sol.
Em “...cometas têm matéria...”, pode ser grafada sem
acento.

•
•
•

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 08

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“Por estarem longe e isolados, guardam a memória
da origem do Sistema Solar...”
A oração destacada estabelece, com a oração que
lhe segue, uma relação semântica de
tempo.
conclusão.
causa.
concessão.
proporção.

A expressão destacada que NÃO funciona
sintaticamente como adjunto adverbial é
“...por nós pode pousar nesse objeto tão distante...”
“Semana passada, algo de extraordinário ocorreu.”
“Ninguém sabe de onde veio a água aqui...”
“É nessas horas que a ciência supera a ficção.”
“Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol...”

(B)
(C)
(D)
(E)

Sendo assim, é correto afirmar que
a loura é Wendy e ela vai ao Rio de Janeiro.
a ruiva é Wendy e ela vai à São Paulo.
a ruiva é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
a morena é Lucy e ela vai ao Rio de Janeiro.
a loura é Mira e ela vai à Bahia.

QUESTÃO 13
Qual é a porcentagem de um todo à qual a fração

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 10

(A)

a loura diz que não vai a São Paulo e nem para o
Rio de Janeiro.
a morena diz que o nome dela não é Mira e nem
Wendy.
a ruiva diz que nem ela e nem Mira vão a São
Paulo.

QUESTÃO 12
Dizer que não é verdade que “José não é mecânico
ou João é pedreiro” é logicamente equivalente a
dizer que
(A)
José é mecânico e João não é pedreiro.
(B)
José não é mecânico e João não é pedreiro.
(C)
José é mecânico ou João não é pedreiro.
(D)
José não é mecânico ou João não é pedreiro.
(E)
José é mecânico ou João é pedreiro.

QUESTÃO 09

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Três amigas vão passar as férias em lugares
diferentes. Uma delas é loura, outra morena e outra
ruiva. Uma se chama Lucy, a outra Mira e a outra
Wendy e os destinos de viagem escolhidos são Bahia,
São Paulo e Rio de Janeiro, não necessariamente
nesta ordem. Sabendo que

Assinale a alternativa correta quanto ao que se
afirma a seguir.
A expressão nessas tem suas sílabas separadas em
ne-ssas.
A expressão sublimar separa-se em sub-li-mar.
A expressão chegará apresenta um encontro
consonantal.
A expressão poeira apresenta um tritongo.
A expressão terrestres apresenta um dígrafo consonantal.

corresponde?
7%.
15%.
25%.
35%.
37%.

QUESTÃO 14
Joana foi à livraria e viu que o box dos seus livros
preferidos estava em promoção. O box custava
R$ 250,00 e estava com um desconto de 15%. Qual é
o valor deste desconto?
(A)
R$ 25,00.
(B)
R$ 31,75.
(C)
R$ 37,50.
(D)
R$ 39,25.
(E)
R$ 40,15.
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QUESTÃO 15

(D)

Observe a sequência a seguir:
1; 3; 5; 7; ...

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Qual é a soma do quinto termo desta sequência com
o sétimo termo?
20.
22.
23.
24.
25.

(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

QUESTÃO 19

Sobre o Conselho Consultivo da EBSERH, de acordo
com o Estatuto Social, analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta as corretas.

QUESTÃO 16
O
Conselho
de
Administração
reunir-se-á,
extraordinariamente, sempre que for convocado pelo
Presidente, a seu critério, ou por solicitação
(A)
da maioria absoluta dos membros.
(B)
da maioria simples dos membros.
(C)
de, pelo menos, três de seus membros.
(D)
de, pelo menos, quatro de seus membros.
(E)
de, pelo menos, seis de seus membros.
QUESTÃO 17
Compete à Diretoria Executiva da EBSERH, EXCETO
(A)
autorizar a aquisição, alienação e oneração de
bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo
estabelecer normas e delegar poderes.
(B)
analisar e submeter à aprovação do Conselho de
Administração propostas de aquisição, alienação e
oneração de bens imóveis e valores mobiliários.
(C)
pronunciar-se sobre todas as matérias que devam ser
submetidas ao Conselho de Administração.
(D)
fornecer todas e quaisquer informações solicitadas por
conselheiro do Conselho de Administração.
(E)
instituir a Comissão de Ética da EBSERH.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 18

(A)

(B)

(C)

reunião de que participarem.
A investidura dos membros do Conselho de Administração
e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura
em livro de termo de posse, enquanto que a investidura
dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva
far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de
que participarem.
A investidura dos membros da Diretoria Executiva e do
Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos
membros do Conselho de Administração e do Conselho
Fiscal far-se-á mediante registro na ata da primeira
reunião de que participarem.

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da
EBSERH, assinale a alternativa correta.
A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do
Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos
membros do Conselho de Administração e da Diretoria
Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira
reunião de que participarem.
A investidura dos membros do Conselho de Administração
e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos
membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo
far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de
que participarem.
A investidura dos membros do Conselho de Administração
e do Conselho Fiscal far-se-á mediante assinatura em
livro de termo de posse, enquanto que a investidura
dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho
Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira

I.

Conselho Consultivo é o órgão permanente da
EBSERH que tem as finalidades de consulta,
controle social e apoio à Diretoria Executiva e
ao Conselho de Administração.

II.

O presidente do Conselho Consultivo será o
Presidente da EBSERH.

III.

A atuação de membros da sociedade civil
no Conselho Consultivo será remunerada de
acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e
Salários da EBSERH.

IV.

O
Conselho
Consultivo
reunir-se-á
ordinariamente pelo menos uma vez por
semana e, extraordinariamente, sempre
que convocado pelo presidente, por sua
iniciativa ou por solicitação do Conselho de
Administração, ou a pedido de um terço dos
seus membros.

Apenas I, III e IV.
Apenas II, III e IV.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 20

(A)

(B)
(C)
(D)

(E)
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Assinale a alternativa INCORRETA.
A EBSERH terá sede e foro em Brasília, Distrito
Federal, e poderá manter escritórios, representações,
dependências e filiais em outras unidades da Federação.
A EBSERH é uma empresa pública com personalidade
jurídica de direito privado criada pelo Poder Executivo.
O prazo de duração da EBSERH é indeterminado.
É dispensada a licitação para a contratação da EBSERH
pela administração pública para realizar atividades
relacionadas ao seu objeto social.
Os Estados e os municípios poderão autorizar a criação
de empresas públicas de serviços hospitalares.

Cargo: Psicólogo - Área Hospitalar

(E)

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS
QUESTÃO 21
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. Compete ao Poder Público,
nos termos da lei, organizar a seguridade social,
com base nos seguintes objetivos:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I.

limitação da cobertura e do atendimento.

II.

uniformidade e equivalência dos benefícios
e serviços às populações urbanas e rurais.

III.

irredutibilidade do valor dos benefícios.

IV.

diversidade da base de financiamento.

QUESTÃO 25
De acordo com a Resolução 453/2012, as
resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho
de Saúde serão obrigatoriamente homologadas
pelo chefe do poder constituído em cada esfera de
governo, em um prazo de
(A)
05 dias.
(B)
10 dias.
(C)
15 dias.
(D)
30 dias.
(E)
45 dias.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Apenas II e IV.
Apenas I e IV.
Apenas I, III e IV.
Apenas II, III e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 26
Com relação à Psicoterapia Breve, assinale a
alternativa INCORRETA.
(A)
A Psicoterapia Breve ainda é pouco reconhecida, pois
vai ao desencontro da prática inicial da psicanálise
em que Freud sempre utilizava de longos períodos no
tratamento.
(B)
A Psicoterapia Breve é uma técnica muito utilizada na
área da saúde por sua facilidade de se acomodar ao
setting diferenciado apresentado por esta.
(C)
Uma das características que configura a Psicoterapia
Breve é o limite de tempo e a presença de um foco.
(D)
Considerando o encurtamento do número de sessões,
quando se trata de uma Psicoterapia Breve, é
importante salientar que a indicação da terapia deve
ser cuidadosa, respeitando as particularidades de
cada paciente.
(E)
O foco é importante na Psicoterapia Breve, pois
favorece a limitação do tempo e estabelece os
assuntos a serem trabalhados.

QUESTÃO 22

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A RENAME e a relação específica complementar
estadual, distrital ou municipal de medicamentos
somente poderão conter produtos com registro na
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

À direção estadual do Sistema Único de
Saúde (SUS) compete coordenar e, em caráter
complementar, executar ações e serviços, EXCETO
de vigilância epidemiológica.
de vigilância sanitária.
de atendimento psiquiátrico.
de alimentação e nutrição.
de saúde do trabalhador.

QUESTÃO 23
De acordo com a Lei 8.080/1990, a Conferência de
Saúde será convocada pelo Poder Executivo ou,
extraordinariamente, por esta ou pelo, EXCETO
(A)
Conselho de Saúde.
(B)
Ministro da Saúde.
(C)
Ministro de Estado.
(D)
Intergestor regional.
(E)
Secretário de Saúde.

QUESTÃO 27
Com relação à Gestão em Saúde, assinale a
alternativa correta.
(A)
A organização do Sistema de Saúde é dada em vários
níveis (municipal, estadual e federal), sendo esses
independentes entre si.
(B)
O Planejamento em Saúde é um instrumento muito
valioso, sendo etapas desse: diagnóstico situacional,
plano de ação, plano de trabalho, monitoração e
avaliação.
(C)
O Planejamento em Gestão depende de apenas um
eixo, a avaliação de recursos possíveis e disponíveis.
(D)
O indicador não é muito importante na Gestão, pois
apenas indica e não reflete uma situação de interesse.
(E)
O processo que determina a extensão com a qual as
metas estão sendo atingidas é o desempenho.

QUESTÃO 24
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais RENAME compreende a seleção e a padronização
de medicamentos indicados para atendimento de
doenças ou de agravos no âmbito do SUS.
(B)
A cada um ano, o Ministério da Saúde consolidará
e publicará as atualizações da RENAME, do
respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes
Terapêuticas.
(C)
A RENAME será acompanhada do Formulário
Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição,
a dispensação e o uso dos seus medicamentos.
(D)
O Ministério da Saúde poderá estabelecer regras
diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter
especializado.
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QUESTÃO 30
Os casos de transplante no Brasil ainda deixam
a desejar no quesito de número de doadores e
informações passadas para a população em geral.
Nos últimos anos, as campanhas de doação de
órgãos têm crescido, contudo muito se associa à
doação na morte e quase nada é falado sobre a
possibilidade de alguns órgãos serem doados em
vida. Sobre o Transplante Renal e a possibilidade
de intervenção do psicólogo, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
O psicólogo que trabalha junto à clínica de transplantes
precisa entender como a cirurgia acontece, quais as
cicatrizes prováveis, as reais possibilidades que ela
traz para doador e receptor e as chances de sucesso e
de fracasso para poder compreender o que os sujeitos
vão vivenciar.
(B)
Junto ao receptor, é possível realizar o preparo
pré-cirúrgico investigando fatores geradores de
ansiedades, grau de ansiedade e nível de fantasia.
Também é viável realizar correções de concepções
errôneas sobre o transplante, além de proporcionar ao
paciente as manifestações de seus sentimentos.
(C)
Com relação ao doador, o trabalho do psicólogo
também é muito importante. O psicodiagnóstico
colabora para identificar níveis motivacionais,
sentimentos de culpa, retaliação ou barganha.
(D)
O preparo psicológico para o transplante facilita a
reabilitação do doador e do receptor, além de esclarecer
e dissipar angústias e medos, proporcionando também
qualidade no vínculo com a equipe e obtendo melhores
resultados na recuperação.
(E)
O trabalho psicológico na clínica do transplante é
muito simples, só é preciso o psicólogo ter um bom
conhecimento das cirurgias e um bom relacionamento
com o médico cirurgião.

QUESTÃO 28
O luto é um processo vivenciado ao longo da vida,
porém o contexto hospitalar de luta entre vida e
morte nos aproxima desse conceito. Com relação
ao luto, assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
Muitos pesquisadores e estudiosos que estudaram
o luto conseguiram descriminar fases pelas quais
a pessoa em luto pode passar. Algumas delas são
revolta, negação e depressão.
(B)
O luto normal, ou seja, não patológico, pode ser
representado por um vazio inicial que possibilita que
posteriormente haja novos investimentos afetivos.
(C)
Só é, de fato, luto a perda de uma pessoa querida ou
próxima.
(D)
O luto considerado patológico se representa por um
vazio permanente, no qual não há possibilidade
de um reinvestimento; é possível dizer que há uma
identificação com o que foi perdido.
(E)
O luto não é um processo negativo e sim importante
para a constituição do psiquismo, exigindo um grande
trabalho psíquico de desprendimento de energia de
um objeto para o investimento em outro.
QUESTÃO 29
A partir do relato a seguir, assinale a alternativa
correta considerando as possibilidades de
diagnóstico para o caso.
“B. é uma puérpera de 37 anos que precisou fazer
tratamentos para conseguir engravidar. Com
uma gestação de risco, teve várias internações e
a última durou 40 dias; nessa, permaneceu em
repouso até que o bebê nascesse. Ao nascer
prematuro, o bebê ficou internado mais alguns
dias. Após uma semana com o bebê, B. encontrase muito chorosa e seu médico, ao passar na visita
diária, pede o acompanhamento do Serviço de
Psicologia.”
(A)
O caso descreve um clássico da literatura médica,
psiquiátrica e psicológica: a mãe encontra-se em
depressão pós-parto e vai precisar ser medicada para
conseguir ficar bem e cuidar de seu bebê.
(B)
Como a paciente ficou muito tempo internada, o
que pode estar acontecendo é o que chamamos de
“hospitalismo”.
(C)
O caso descrito exemplifica o que chamamos de “baby
blues”, ou seja, um período após o nascimento do
bebê em que a mãe pode ficar chorosa, depressiva e
romper com a realidade.
(D)
Deve-se considerar o longo período de internação;
longe de casa, da autonomia e da independência,
além da adaptação à nova função: ser mãe, que exige
da mulher a mudança da postura de filha para assumir
o novo papel.
(E)
Em casos de bebê prematuros, a mãe fica chorosa
e com dificuldades em aceitar que a gestação não
completou 40 semanas.

QUESTÃO 31
O trabalho em grupos é muito usado na saúde.
A respeito dos Grupos Operativos, assinale a
alternativa correta.
(A)
O Grupo Operativo é composto por: Facilitador, quem
dinamiza o processo proporcionando condições para
a comunicação e o diálogo; Observador, que não
participa do grupo e auxilia o facilitador com suas
anotações e Integrantes.
(B)
O Facilitador, no Grupo Operativo, é aquele que
responde as questões do grupo e também pode ser
chamado de coordenador.
(C)
Para o bom andamento e resultado do Grupo
Operativo, é importante que todos sejam integrantes
e participem da tarefa de forma homogênea.
(D)
A figura do Observador é simbólica, pois é quase
impossível somente observar e não participar
contaminando-se com a visão do grupo.
(E)
No Grupo Operativo, a motivação para a tarefa não é
muito importante, pois sua ausência ou presença não
é um grande indicador.
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(B)

QUESTÃO 32
“O. é um homem de 37 anos que trata câncer no
abdômen há três anos; já não fala, se alimenta por
sonda e quase não responde a estímulos. A fase
terminal de seu câncer levou a família e o próprio
paciente a aceitarem os cuidados paliativos”.
Sobre
Cuidados
Paliativos,
Terminalidade
e Comunicação de Más Notícias, assinale a
alternativa INCORRETA.
(A)
Cuidados Paliativos correspondem a cuidados a
pacientes que não respondem ao tratamento curativo,
buscando oferecer qualidade de vida em tempo de
morte.
(B)
A Comunicação de Más Notícias tem apenas caráter
informativo.
(C)
São considerados pacientes terminais aqueles
que possuem uma doença em estado avançado,
progressivo e incurável.
(D)
Uma das bases dos Cuidados Paliativos é o enfoque
na atenção integral, ou seja, aspectos físicos,
emocionais, sociais e espirituais.
(E)
A Comunicação de Más Notícias, quando realizada
de um modo inteligente e continuado, em um lugar
adequado, contribui para minimizar o sofrimento do
paciente e da família.

(C)

(D)

(E)

Pode-se considerar a somatização como uma forma
de manifestação de mensagens emocionais que não
são registradas ou transmitidas; quando a pessoa se
cala, o corpo sofre.
Geralmente pessoas que desenvolvem doenças
psicossomáticas apresentam pobreza da vida de
fantasia e da vida afetiva.
É possível considerar da mesma forma a conversão
histérica, o distúrbio hipocondríaco e o distúrbio
psicossomático quanto à expressão corporal e a
etiologia.
Uma das escolas que estuda a psicossomática define
os perfis psicossomáticos fazendo equivalência entre
os conflitos inconscientes e os correlatos fisiológicos,
resultando em disfunções e mudanças na estrutura de
determinados órgãos.

QUESTÃO 35
O registro escrito das atividades prestadas
durante a execução dos serviços profissionais
tornou-se obrigatório para os psicólogos a partir
de 2009, com a resolução do CFP (No 001/2009).
Porém, ainda é perceptível a dificuldade em como
realizar esse registro. Considerando a resolução
citada, assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
O registro deve conter a avaliação da demanda e
definição dos objetivos do trabalho.
(B)
Deve ser registrada a evolução do trabalho e os
procedimentos técnicos científicos adotados.
(C)
Devem ser arquivadas as cópias de outros documentos
produzidos pelo psicólogo para o usuário do serviço
de psicologia.
(D)
O registro documental deve fazer parte da rotina
diária do trabalho do psicólogo em qualquer local de
atuação: clínicas, escolas, organizações, serviçosescola e instituições diversas.
(E)
Os registros são de acesso exclusivo do psicólogo;
caso o serviço seja extinto na instituição, o psicólogo
deve levar os registros consigo, mantendo-os sob
sigilo.

QUESTÃO 33
O câncer de mama ainda é o tipo de câncer
mais frequente entre as mulheres. Apesar dos
exames que ajudam a detectar a doença no início,
possibilitando tratamento e cura, muitas mulheres
sofrem com o diagnóstico, cirurgias, quimioterapia,
entre outros recursos de tratamento. Sobre os
aspectos psicológicos da paciente com câncer de
mama, assinale a alternativa correta.
(A)
O câncer de mama, por ter cura, pouco afeta
psicologicamente a paciente, pois a perspectiva de
eliminar a doença é soberana.
(B)
O luto pela perda da saúde e pela perda de partes
do corpo só é vivido pelas mulheres que necessitam
realizar mastectomia, a retirada da mama.
(C)
O câncer de mama evoca questões relacionadas ao
feminino, podendo gerar inseguranças com o corpo,
feminilidade, sexualidade e maternidade, atingindo a
autoestima da mulher.
(D)
Após o tratamento, as sequelas emocionais dele se
desfazem, uma vez que já não há motivos reais que
as sustentem.
(E)
A atuação do psicólogo nesses casos se restringe à
paciente, pois a família é secundária e pouco contribui
no enfrentamento da situação.

QUESTÃO 36

(A)

(B)
(C)

(D)
(E)

QUESTÃO 34
Entendendo que a somatização de sintomas está
presente no dia a dia da saúde e considerando
a
psicossomática,
assinale
a
alternativa
INCORRETA.
(A)
Na psicossomática, a doença é vista como uma forma
de organização e de adaptação a uma determinada
situação que envolve vários fatores.

Com relação ao uso da Entrevista Psicológica no
contexto hospitalar, assinale a alternativa correta.
No contexto hospitalar, a entrevista psicológica é
focada nas crises do sujeito ao longo da vida, desde a
infância.
A entrevista psicológica é uma técnica de investigação
e relacionamento.
É preciso reconhecer os mecanismos transferenciais
e contratransferenciais presentes na relação
entrevistador e entrevistado.
As entrevistas podem ser abertas ou fechadas.
A entrevista psicológica em um hospital é utilizada
tanto com pacientes internados quanto com pacientes
não internados e de ambulatório.

QUESTÃO 37
Uma das possibilidades de atuação do psicólogo
no hospital é com a equipe. Sobre isso, assinale a
alternativa correta.
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(A)

(B)

(C)
(D)

(E)

Proporcionar uma adaptação saudável do paciente
ao contexto hospitalar é uma função do psicólogo
somente, por isso a equipe deve estar atenta quando
isso não ocorre: para poder solicitar os atendimentos
psicológicos.
É preciso que o caso dos pacientes seja discutido com
todos os profissionais para que se construa uma visão
global do paciente.
Quando uma equipe é integrada, as contradições e
redundâncias tornam-se evidentes.
A integração entre família, paciente e equipe é uma
responsabilidade exclusiva do psicólogo, buscando
promover a qualidade do vínculo entre os mesmos.
O psicólogo hospitalar deve realizar atendimentos
individuais com os membros da equipe, a fim
de dissipar angústias e desfazer projeções que
atrapalham o cotidiano de trabalho.

(B)

(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 41

(A)

QUESTÃO 38

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

informações concernentes ao trabalho a ser realizado.
É dever transmitir, a quem de direito, informações
que sirvam de subsídios às decisões que envolvam a
pessoa atendida.
É dever garantir condições ambientais adequadas de
segurança e privacidade.
Em caso de demissão ou exoneração o psicólogo
deverá passar seu material ao substituto.
Em caso de extinção do serviço, o material ficará
guardado e sob a responsabilidade do último psicólogo
que atuou nele.

A partir do caso a seguir, assinale a alternativa
que aponta a temática a ser trabalhada durante a
internação.
“C. é uma mulher de 21 anos que chega ao hospital
com cetoacidose diabética, apresentando glicemia
com valor superior a 700. A paciente é diretamente
encaminhada para a UTI e a família informa à
equipe que C. tem diabetes mellitus há 9 anos e
não segue corretamente a dieta, bem como não faz
as correções de insulina”.
Rotinas da UTI.
Relação com a juventude e a doença.
Dificuldades de adesão ao tratamento.
Vergonha de corrigir a glicemia na frente dos amigos.
Não envolvimento da família no cuidado.

(B)

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 39
A respeito da elaboração de documentos em
Psicologia, assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
O documento deve, na linguagem escrita, apresentar
uma redação clara, bem estruturada e bem definida,
possibilitando a compreensão por quem lê.
(B)
Na elaboração do documento, o psicólogo deve
seguir os princípios éticos respeitando sempre o sigilo
profissional.
(C)
Na Declaração Psicológica não deve constar registro
de sintomas, situações ou estados psicológicos.
(D)
O Atestado e o Parecer Psicológico são sinônimos
para o mesmo documento que certifica determinada
situação, afirmando sobre as condições de quem o
solicita.
(E)
O Relatório ou Laudo Psicológico é descritivo e
apresenta situações psicológicas e determinações
históricas, sociais, políticas e culturais.

A respeito da Análise Institucional na Saúde
Coletiva, assinale a alternativa com a definição
que melhor se aplica.
A Análise Institucional na Saúde Coletiva considera
a própria saúde como instituição, problematizando
a constituição de um conjunto de saberes e práticas
relacionados ao contexto político, social, ideológico,
técnico e científico.
Na Saúde Coletiva, a Análise Institucional considera
essencialmente a coletividade enquanto construção
de saberes e a dialética nas relações.
A Analise Institucional na Saúde Coletiva problematiza
os saberes e práticas da instituição, considerando o
contexto social e psicológico.
A Análise Institucional na Saúde Coletiva busca
analisar as instituições de saúde, hospitais, unidades
básicas de saúde, a fim de compreender sua dinâmica
psíquica e ideológica.
Na Saúde Coletiva, a Análise Institucional busca a
compreensão das interferências do meio políticosocial, ideológico e técnico na construção coletiva.

QUESTÃO 42
A questão do uso de drogas e dependência
química vem sendo muito discutida na atualidade
e o psicólogo é chamado para compor esses
debates. Sobre a Dependência Química e os
fatores psíquicos envolvidos, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A)
Entre as condições apontadas para a remissão
estável do consumo de drogas está a adoção de
comportamentos substitutos à adição.
(B)
O ambiente social pouco influencia na recuperação,
o que realmente importa é a condição psíquica para
enfrentar a dependência.
(C)
A alta autoestima é um fator que muito contribui para
dar continuidade ao processo de mudança após a
abstinência.
(D)
A dependência química causa mudanças acentuadas
na interação do indivíduo com seus pares, família e
trabalho.
(E)
O atendimento ao dependente químico envolve
principalmente dois pontos centrais: a desintoxicação
e a manutenção.

QUESTÃO 40
Considerando a importância do sigilo profissional,
segundo o Código de Ética Profissional do
Psicólogo (Conselho Federal de Psicologia),
assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
É dever do psicólogo dar à pessoa atendida ou, no
caso de incapacidade desta, a quem de direito,
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QUESTÃO 45

QUESTÃO 43

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

Considerando a importância da Reforma
Psiquiátrica para a “História da Loucura”,
especialmente no Brasil, assinale a alternativa
INCORRETA.
A Instituição Psiquiátrica é uma criação recente,
porém a loucura sempre existiu, bem como um lugar
para excluir do convívio social os ditos loucos, como
templos e domicílios.
A Reforma Psiquiátrica no Brasil é um movimento
político, social e econômico movido por grupos
dominantes.
O movimento da Reforma Psiquiátrica no Brasil teve
seu início tardio; apenas na década de 90 do século
passado é que essas questões passaram a ser
discutidas.
A desistitucionalização é um dos desafios da Reforma
Psiquiátrica; essa não se restringe à substituição do
hospital psiquiátrico, mas devolve à comunidade a
responsabilidade em relação aos doentes mentais.
Uma das lutas da Reforma Psiquiátrica no Brasil é
o resgate/estabelecimento da cidadania do doente
mental, respeitando sua singularidade e sendo sujeito
na sociedade.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

QUESTÃO 44
Considerando o caso relatado a seguir, assinale a
alternativa que indica a conduta psicológica mais
adequada a seguir neste caso.
M. é uma mulher com cerca de 40 anos que deu
entrada no hospital com intoxicação exógena por
antidepressivos. Fez tratamento para depressão
há um ano e está vivendo uma separação dolorosa
depois de 25 anos de casamento. Tem dois filhos
adultos e essa é sua 6ª tentativa de suicídio.
(A)
Acolhimento e encaminhamento. Primeiro acolher
demonstrando uma postura neutra, sem julgamento da
ação, depois encaminhar, por se tratar de uma questão
psiquiátrica e que necessita de acompanhamento com
remédios.
(B)
Orientação psicológica. Orientar a paciente sobre o
que aconteceu, os motivos que levaram a tal ato e
buscar resgatar a importância e o valor da vida.
(C)
Encaminhamento. Diante de um caso complexo
e que envolve questões de difícil enfrentamento
para a paciente, o melhor é não “mexer” com essas
situações e encaminhar para alguém que poderá
dar continuidade a um trabalho mais profundo de
psicoterapia.
(D)
Acolhimento, avaliação psicológica e encaminhamento.
Depois de acolher a paciente e avaliar suas condições
buscando entender o que aconteceu, é importante
realizar o encaminhamento, uma vez que além de
possuir um histórico grave, demonstrando poucos
recursos de enfrentamento, a paciente fica no hospital
apenas para a desintoxicação.
(E)
A única possibilidade de atuação nessa situação é
com a equipe, que geralmente demonstra dificuldade
em lidar com pacientes suicidas, pois esses vão em
desencontro com o objetivo de sua profissão.

Um dos espaços conquistados pelo psicólogo no
hospital são as Unidades e Centros de Tratamento
Intensivo (UTI e CTI). Buscando valorizar a
humanização no cuidado, bem como oferecer
suporte psicológico aos pacientes e familiares,
vêm sendo uma das frentes de trabalho. Sobre
o psicólogo na UTI, assinale a alternativa
INCORRETA.
Uma das funções do psicólogo na UTI é colaborar
para a compreensão do percurso natural da vida:
viver, adoecer e morrer.
O próprio ambiente da UTI, máquinas e aparelhos que
a compõe contribuem para alterações psicopatológicas
para o paciente e sua família.
A equipe apresenta sentimentos ambivalentes diante
das situações vividas no setor e, quando não são
bem equacionados, podem gerar estresse e distúrbios
emocionais.
Por ter mais habilidade e compreensão, cabe ao
psicólogo, além de acolher as famílias na UTI,
conversar também sobre o estado de saúde dos
pacientes.
O trabalho com a família é pouco importante e nada
contribui para o melhor enfrentamento por parte do
paciente.

QUESTÃO 46

(A)

(B)

(C)

(D)
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Considerando o caso a seguir, assinale a
alternativa que apresenta a conduta a ser seguida
pelo psicólogo.
P. é um homem de quase 80 anos que sofreu um
acidente de carro, em que ele era o condutor,
junto com sua esposa, que estava no passageiro
e morreu. A família não contou ao paciente sobre
a morte da companheira. P., depois de ficar 20
dias internado em um hospital perto da cidade
onde ocorreu o acidente, foi transferido para outro
hospital localizado em um centro de referência
a traumas. O paciente chega muito deprimido,
consciente e conversando; revela um estado de
sentimento de infelicidade que atribui sentir desde
criança. Apresentando dificuldades para comer,
dormir, pesadelos e respiração pesada mesmo
com a saturação de oxigênio normal, é marcada
uma cirurgia para corrigir o trauma abdominal
provocado pelo acidente.
Diante dos sintomas e humor deprimido apresentados
pelo paciente, faz-se importante repensar a cirurgia,
uma vez que esses podem interferir negativamente no
transcorrer cirúrgico ou em sua recuperação.
Considerando que o paciente irá realizar um
procedimento cirúrgico, é importante realizar a
Orientação Psicológica para Procedimentos e
acompanhar no pós-operatório.
A primeira coisa a se fazer é contar ao paciente que
sua esposa morreu. Ainda que a família tenha medo
de contar, o psicólogo pode fazer isso buscando
amenizar as fantasias do paciente e melhorando seu
humor.
A mudança de hospital é algo muito importante a
Cargo: Psicólogo - Área Hospitalar

(E)

ser trabalhado, pois o humor deprimido pode estar
associado a isso.
Entendendo que o paciente é idoso e sofreu um
acidente grave, é importante trabalhar na família a
possibilidade da morte como único recurso.

QUESTÃO 47
Dentre as possibilidades de atuação do psicólogo
em hospitais e com pacientes cirúrgicos, sendo
possível realizar acompanhamento antes, durante
e após a cirurgia, está a Orientação Psicológica
para Procedimentos. Sobre ela, assinale a
alternativa INCORRETA.
(A)
O procedimento cirúrgico pode gerar no paciente
sentimentos confusos e dolorosos quanto ao
aparecimento da doença, podendo ser interpretado
como uma situação de agressão e invasão ao corpo.
(B)
O pré-operatório pode ser compreendido como
o período do diagnóstico até a realização do
procedimento cirúrgico e nele é possível que o
psicólogo atue reintegrando as rotinas de cuidado.
(C)
Dentre os principais conflitos das situações cirúrgicas,
podemos citar a interrupção do ciclo normal do
desenvolvimento, ruptura com a vida diária, longos
períodos de internamento, separação da família e
perda de autonomia e controle sobre si.
(D)
A anestesia também pode ser vivida pelo paciente
como um desencadeador de conflitos psíquicos, pois
está vinculada à perda do controle, desligamento e
morte.
(E)
No pós-operatório é possível ao psicólogo trabalhar
as sequelas psíquicas da cirurgia e com a família é
possível promover a reaproximação com o paciente.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“C. acaba de dar a luz a seu primeiro filho. Está
casada há pouco mais de um ano e já planejava a
gestação. Durante os nove meses, realizou o prénatal e sempre estava tudo bem com ela e com o
bebê. Depois que o bebê nasceu, no segundo dia
de hospital, quando estavam prestes a ter alta, o
menino apresentou a respiração muito cansada.
Após exames constatou-se uma má formação no
pulmão, sendo encaminhado para a UTI neonatal.
A mãe foi embora em alta e voltava nas visitas,
porém sempre chorosa e quase não entrava em
contato com o bebê”
Pré-natal mal realizado, que não constatou a má
formação.
Pré-cirúrgico do parto cesárea.
Envolvimento do pai na relação de cuidado.
Expectativa frente ao bebê e o desajuste entre o bebê
ideal e o real.
Expectativa de vida do bebê.

QUESTÃO 50
Na UTI dos hospitais, alguns procedimentos
acabam sendo quase rotineiros quando se fala
de qualidade de vida ao paciente. Um caso
muito comum é com pacientes que apresentam
insuficiência respiratória e dificuldades em
ficar sem o auxílio da ventilação mecânica.
Nesse caso, quando há estabilidade do quadro
clínico, tem-se a opção de trocar o tubo do
respirador pela traquestomia. Porém o paciente
com a traqueostomia apresenta dificuldade de
comunicação com o uso da voz. Com relação
a esses pacientes, qual conduta deve ser a do
psicólogo?
(A)
Como o paciente não consegue falar e o instrumento
principal da psicoterapia é a fala, não é possível
atendê-lo.
(B)
A única possibilidade de atuação diante do paciente
traqueostomizado é com a família, orientando e
dando suporte para que não se choquem com a nova
situação.
(C)
É importante conversar com a equipe e os médicos
sobre a possibilidade de manter sempre o paciente
sob efeito de sedativo, para que ele não perceba que
não tem voz.
(D)
A intervenção com os pacientes que têm traqueostomia
só acontece efetivamente depois que já não precisam
mais da ventilação mecânica, pois então é possível
auxiliar a saída da voz.
(E)
Considerando que o ser humano se comunica usando
formas variadas e que a voz é apenas uma delas, é
possível atender esse paciente e até usar a leitura
labial, o que também se faz muito importante, a fim de
dissipar angústias e medos frente à hospitalização e
ao procedimento realizado.

QUESTÃO 48
Com o aumento da expectativa de vida, a
população de idosos também cresceu. Sendo
assim, a procura por serviços de saúde em busca
de cura e qualidade de vida aumentou. Entendendo
que a intervenção hospitalar se relaciona com o
processo de envelhecimento, assinale a alternativa
correta.
(A)
Considerando que a humanidade está em constante
mudança, as fases da vida são encaradas como
normais e não envolvem conflitos significativos.
(B)
Reconhecendo suas limitações e possibilidades, a
população idosa se vê mais longe da morte.
(C)
Processos próprios da hospitalização (perda da
autonomia, identidade, privacidade e estabelecimento
de novas rotinas) são potencializados pelo momento
de vida e a proximidade da morte.
(D)
Diante das questões da hospitalização e doença,
muitas questões existenciais são revistas, causando
euforia e proporcionando calma ao paciente.
(E)
É negando a existência da morte que é possível
pensar na qualidade de vida e nos cuidados paliativos.
QUESTÃO 49
A partir do caso exposto a seguir, assinale
a alternativa que corresponde ao foco mais
adequado a ser trabalhado na intervenção do
psicólogo hospitalar junto à mãe.
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