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PSICÓLOGO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 30 (trinta) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu cartão de respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no caderno de
questões não serão levados em conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões 01 e 02:

QUESTÃO 01
Analise as afirmações acerca do texto, julgando-as
verdadeiras (V) ou falsas (F):

No lugar do outro
ROSELY SAYÃO

( ) Segundo a autora, a falta de empatia é uma das
causas da crise de relações humanas que vivemos
hoje;
( ) Pelas características inerentes ao texto, pode-se
afirmar que o gênero textual é o texto de divulgação
científica;
( ) “Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que
têm aprendido muito com nossa dificuldade em
conviver com as diferenças e de respeitá-las;” o
pronome destacado está se referindo aos termos
crianças e adolescentes;
( ) “Pais
e
professores
têm
reclamado
de
comportamentos
provocativos,
desrespeitosos,
desafiadores e desobedientes dos mais novos.” Este
trecho é um período simples.

Estamos vivendo uma crise intensa: a das relações
humanas.
Todos
os
dias
testemunhamos
ou
protagonizamos, tanto na vida presencial quanto na
virtual, comportamentos e atitudes que vão do ódio
declarado ou sutil ao desdém em relação ao outro. As
relações humanas, sempre tão complexas, exigem, no
entanto, delicadeza, atenção e compromisso social. Tem
sido difícil manter a saúde mental e a qualidade de vida
no contexto atual.
Crianças e adolescentes já dão sinais claros de que têm
aprendido muito com nossa dificuldade em conviver com
as diferenças e de respeitá-las; de tentar colocar-se no
lugar do outro para compreender suas posições e atitudes;
de ter compaixão; de conflitar em vez de confrontar; de
agir com doçura, por exemplo. Conseguir fazer isso é ter
empatia com o outro.
Pais e professores têm reclamado de comportamentos
provocativos,
desrespeitosos,
desafiadores
e
desobedientes dos mais novos. Entretanto, se
pudéssemos nos dedicar por alguns momentos à autoobservação, constataríamos essas características também
em nós, adultos.
(...)
Desenvolver a empatia é uma condição absolutamente
necessária para ensiná-la aos mais novos. Aliás, eles
podem tê-la mais facilmente do que nós.
Um pai me contou, comovido, que conversava com um
amigo a respeito da situação de muitos refugiados de
países em guerra e que comentou que não adiantava a
busca por outro local, já que a crise de empregos era
mundial. Seu filho, de sete anos, que estava por perto,
perguntou de imediato: “Pai, se tivesse guerra aqui, você
preferiria que eu morresse?”. Ele mudou de ideia.
Estacionar o carro em vaga de idosos, grávidas e
portadores de deficiência é mais do que contravenção: é
falta de empatia. Reclamar da lentidão dos velhos é mais
do que desrespeito: é falta de empatia. Agredir
ostensivamente o outro por suas posições é mais do que
dificuldade em lidar com as diferenças: é falta de empatia.
O mesmo modo, reclamar do comportamento dos mais
novos é falta de empatia.
A empatia pode provocar uma grande mudança social, diz
Roman Krznari, estudioso do tema. Vamos desenvolvê-la
para ensiná-la?

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, F, V, F;
B) V, F, F, V;
C) F, V, F, V;
D) F, F, V, V.
QUESTÃO 02
Observe os aspectos gramaticais do texto e assinale a
opção correta:
A) “Entretanto, se pudéssemos nos dedicar por alguns
momentos à auto-observação, constataríamos essas
características também em nós, adultos. A conjunção
“entretanto” tem valor semântico de explicação;
B) “Agredir ostensivamente o outro por suas posições é
mais do que dificuldade em lidar com as diferenças...”.
O termo destacado é um adjetivo;
C) No trecho “Pai, se tivesse guerra aqui, você preferiria
que eu morresse?” as aspas foram usadas para indicar
a fala de alguém no texto;
D) “Um pai me contou, comovido, que conversava com
um amigo a respeito da situação de muitos refugiados
de países em guerra e que comentou que não adiantava
a busca por outro local, já que a crise de empregos era
mundial.”. O verbo destacado está no pretérito perfeito
do indicativo.

Matéria publicada na Folha de São Paulo, 22 de Setembro de
2015.
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QUESTÃO 03
A tirinha servirá de base para a questão:

Analise as afirmativas sobre aspectos gramaticais do texto:
I. Assim como “nojenta” no segundo quadrinho, são escritas com j as palavras “jeito”, “jejum” e “ojeriza”;
II. A oração “se não tomar sopa”, no primeiro quadrinho, é uma oração subordinada adverbial concessiva;
III. A crase usada no último quadrinho se justifica por estar numa locução adverbial feminina;
IV. A palavra “asco”, no último quadrinho, significa desprezo.
Estão corretas, apenas:
A) I e III;
B) I, II e III;
C) I, III e IV;
D) II, III e IV.
QUESTÃO 04
Marque a opção verdadeira quanto à Redação Oficial:
A) A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos, e o destinatário
dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou entidade pública, do Poder Executivo ou dos
outros Poderes;
B) O Ofício é o instrumento de comunicação oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as mensagens
enviadas pelo Chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato da administração pública; para
expor o plano de governo por ocasião da abertura de sessão legislativa; para submeter ao Congresso Nacional matérias
que dependem de deliberação de suas Casas; para apresentar veto; enfim, fazer comunicações do que seja de interesse
dos Poderes Públicos e da Nação;
C) Quanto à linguagem utilizada na Redação Oficial, prevalece a norma culta da língua, porém pode-se usar regionalismos
e neologismos, quando a situação comunicativa assim o permitir;
D) Todas as modalidades de comunicação oficial seguem o mesmo padrão, não havendo diferenças nem características
específicas para cada expediente.
QUESTÃO 05
Assinale a opção correta quanto às regras gramaticais de concordância nominal, regência verbal e colocação de pronomes
átonos:
A) O verbo ensinar é sempre transitivo direto;
B) Na frase “É proibido a entrada de estranhos” a concordância está de acordo com a Gramática Normativa;
C) O verbo obedecer é transitivo direto;
D) Quando o verbo estiver no futuro do presente ou no futuro do pretérito sem precedência de palavras que atraem o
pronome, usa-se a mesóclise.
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SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE
QUESTÃO 06
Um dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS) é o
da Integralidade. Este princípio diz que:

QUESTÃO 09
A Vigilância em Saúde constitui um processo contínuo
sistemático de coleta, consolidação, análise
disseminação de dados sobre eventos relacionados
saúde. Sobre este tema, assinale V para verdadeiro e
para falso:

A) A saúde é direito de todos e dever do Estado, então,
cada cidadão, independentemente da etnia, da religião
e da condição socioeconômica, tem direito a utilizar os
serviços do SUS;
B) Todos possuem direito, mas nem todos têm as mesmas
condições para acessar esse direito; então, o Estado
deve prover as condições para que as pessoas sejam
tratadas de forma justa, ou seja, que cada um seja
tratado conforme sua necessidade;
C) A assistência deve ser fornecida visando atender todas
as necessidades da população, atuando na prevenção,
na cura e na reabilitação dos problemas de saúde e
também sobre os determinantes de saúde;
D) Deve-se tratar com desigualmente os desiguais.

e
e
à
F

( ) As ações de Vigilância em Saúde são coordenadas
com as demais ações e serviços desenvolvidos e
ofertados no Sistema Único de Saúde (SUS) para
garantir a integralidade da atenção à saúde da
população;
( ) Entende-se por Vigilância Sanitária um conjunto de
ações que proporcionam o conhecimento, a detecção
ou prevenção de qualquer mudança nos fatores
determinantes e condicionantes de saúde individual
ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar
as medidas de prevenção e controle das doenças ou
agravos;
( ) Atualmente, a Vigilância Epidemiológica não trabalha
apenas com as doenças e os agravos já instalados,
mas também vigia os fatores de risco e os
determinantes/condicionantes do processo saúdedoença, articulando ações preventivas com outros
setores;
( ) Entre as atividades da Vigilância Sanitária, está a
fiscalização de estabelecimentos em que ocorrem a
produção e a prestação de serviços.

QUESTÃO 07
O processo para a formação dos Conselhos de Saúde deve
ser democrático e divulgado largamente entre
profissionais e comunidade. Para compor um Conselho, é
necessário realizar eleições para os cargos titulares e
suplentes, os quais têm uma divisão paritária. Os usuários
do serviço devem ocupar:
A) 20% das vagas;
B) 25 % das vagas;
C) 50% das vagas;
D) 65% das vagas

A sequência correta de cima para baixo é:
A) V, V, F, F;
B) V, F, V, V;
C) F, V, F, V;
D) F, F, V, V.

QUESTÃO 08
O Pacto em defesa do SUS visa reforçar os princípios do
sistema, fortalecendo a participação popular e informando
a população sobre seu funcionamento e forma de gestão.
Sobre este pacto, analise as afirmativas abaixo:

QUESTÃO 10
A gestão financeira do Sistema Único de Saúde (SUS) é
bastante complexa e envolve uma série de regras que
devem ser seguidas por cada um dos Entes da Federação.
Acerca do financiamento da saúde no Brasil, assinale a
afirmativa correta:

I.

O Pacto em Defesa do SUS deve firmar-se através de
iniciativas que busquem a repolitização da saúde,
como um movimento que retoma a Reforma Sanitária
Brasileira aproximando-a dos desafios atuais do SUS;
II. Ampliação e fortalecimento das relações com os
movimentos sociais, em especial os que lutam pelos
direitos da saúde e cidadania e a elaboração e
publicação da Carta dos Direitos dos Usuários do SUS
são algumas das ações deste pacto;
III. Entre as prioridades deste pacto estão a saúde do
Idoso, o controle do câncer do colo do útero e da
mama e a redução da mortalidade infantil e materna.

A) Os recursos para manutenção da prestação dos serviços
das ações e do serviço de saúde serão transferidos para
uma só conta-corrente no Bloco de Custeio;
B) A utilização dos recursos deve corresponder e estar
vinculada às ações inseridas apenas na Programação
Anual de Saúde;
C) Nas regras atuais para a construção de uma Unidade
Básica de Saúde, uma conta deve ser aberta para o
recebimento do recurso financeiro e esta deve perdurar
até o final da execução da obra pelo Município;
D) A transferência de recursos para o financiamento de
ações não previstas nos planos de saúde pode ser
realizada desde que autorizada pelo gestor municipal.

Estão corretas:
A) Apenas I e II;
B) Apenas I e III;
C) Apenas II e III;
D) Todas as afirmativas.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
De acordo com Sebastiani (2014) o termo Psicologia da
Saúde não é um capricho. Para compreender seu
significado, há de se partir do processo saúdeenfermidade, da análise dos fatores que o condicionam e
de como influi nesse processo a sociedade num sentido
geral. É também necessário precisar como se vinculam a
Psicologia e as experiências práticas acumuladas em
diferentes instituições de um dado sistema de saúde.

QUESTÃO 13
Sobre os objetivos e campos de atuação da Psicologia
Hospitalar é correto afirmar:
A) Tem o objetivo de compreender como os fatores
biológicos, comportamentais e sociais que influenciam
na saúde e na doença. É uma área reconhecida
internacionalmente, tendo como campo de atuação
hospitais e centros de saúde, especificamente na
atenção primária, secundária e terciária;
B) O objetivo da Psicologia Hospitalar é a minimização do
sofrimento provocado pela doença e hospitalização. É
uma especialidade reconhecida internacionalmente,
tem como área de atuação os hospitais,
especificamente na atenção terciária;
C) Tem o objetivo de compreender como os fatores
biológicos, comportamentais e sociais influenciam na
saúde e na doença. É uma área reconhecida somente
no Brasil, tendo como campo os centros de saúde,
especificamente na atenção primária e secundária;
D) O objetivo da Psicologia Hospitalar é a minimização do
sofrimento provocado pela doença e hospitalização. É
uma especialidade reconhecida somente no Brasil, tem
como área de atuação os hospitais, especificamente na
atenção secundária e terciária.

(SEBASTIANI, R. W. Histórico e Evolução da Psicologia da
Saúde numa Perspectiva Latino-americana. In: ANGERAMICAMON (Org). Psicologia da saúde: um novo significado para a
prática clínica. 2.ed São Paulo: Cengage Learning, 2014.)

De acordo com o autor é correto afirmar que:
A) O desenvolvimento da Psicologia da Saúde e o papel
que desempenham os psicólogos e o sistema de saúde
se repetem em diferentes regiões do mundo;
B) A Psicologia da Saúde tem sido considerada como um
campo de trabalho da psicologia que nasce para dar
resposta a uma demanda sociossanitária;
C) A Psicologia da Saúde tem sua especificidade; é simples
justaposição de posições clínico-biológicas, educativopedagógicas e socioculturais;
D) A “multidisciplinaridade” da Psicologia da Saúde nega
seu sentido psicológico e a Psicologia como fonte.

QUESTÃO 14
Sobre a história da inserção dos serviços de Psicologia no
Brasil, analise as assertivas a seguir e indique a opção
correta:

QUESTÃO 12
Sobre o contexto histórico da Psicologia Hospitalar é
correto afirmar.

A) No Brasil os primeiros relatos de psicólogos no contexto
hospitalar datam da década de 70, mais
especificamente
na
assistência
à
pacientes
cardiológicos;
B) Desde seu início a psicologia hospitalar se apresentou
com um conhecimento teórico e metodológico
preestabelecido que fundamentou a atuação do
psicólogo no ambiente hospitalar;
C) A carência de saberes e fazeres mobilizou a produção
sistemática de conhecimento articulado no tripé
assistência, ensino e pesquisa e focando na tríade da
relação paciente, família e equipe;
D) O início da atuação do psicólogo hospitalar se
caracterizou pela prática individualizada de atendimento
ao paciente, à equipe e à comunidade.

A) A Psicologia Hospitalar tem seu marco histórico inicial
com a atuação de Belkiss Romano na assistência a
pacientes em tratamento ortopédico e traumatológico
no Hospital das Clínicas da USP;
B) Em 2002 a Psicologia Hospitalar tem seu
reconhecimento como especialidade pelo CFP;
C) No Brasil, na década de 50, com Mathilde Neder iniciamse as primeiras atuações do psicólogo em ambiente
hospitalar, sendo reconhecida como especialidade pelo
CFP no ano 2000;
D) Em 1994 é fundada a Sociedade Brasileira de Psicologia
Hospitalar (SBPH).
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QUESTÃO 15
De acordo com Chiattone (2014) A atuação do Psicólogo Hospitalar está diretamente determinada por limites institucionais,
pela instituição em si – o hospital – caracterizada por regras, rotinas, condutas específicas, dinâmicas que devem ser
respeitadas e seguidas, limitando as possibilidades de atuação do profissional.
(CHIATTONE,H. B. C. A Significação da Psicologia no Contexto Hospitalar. In: ANGERAMI-CAMON (Org). Psicologia da saúde: um novo
significado para a prática clínica. 2.ed São Paulo: Cengage Learning, 2014.)

Sobre a atuação do psicólogo no ambiente hospitalar é correto afirmar:
A) No hospital, o Psicólogo deve se moldar ao modelo médico tradicional, para ser aceito no ambiente institucional;
B) O Psicólogo atuando em ambiente hospitalar não deve compartilhar com o grupo suas práticas de atuação transmitindo
a ideia de trabalho socialmente articulado, ou seja, que incorpore o trabalhar em equipe interprofissional;
C) O Psicólogo no hospital deve se inserir nas equipes de saúde, não em um movimento de simplesmente incluir-se, mas
sim de fixar-se, afirmar-se, interagir;
D) O ambiente hospitalar não interfere no desempenho técnico e na definição da tarefa psicológica.
QUESTÃO 16
Conforme definição da Organização Mundial de Saúde, a Saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social
e não apenas a ausência de afecção ou doença (OMS). Sobre as concepções de saúde e doença, analise as alternativas e
indique a opção correta.
A) Em uma concepção holística, a saúde é um processo no qual os atributos que pertencem ao indivíduo se desagregam
daqueles da estrutura social; e na visão reducionista, a saúde é considerada um estado, numa análise que incorpora as
ações do indivíduo da estrutura social;
B) Percebe-se que a saúde, a doença e o fenômeno de cura mudam de significado de acordo com a época e variam de
uma cultura para outra. Assim, é necessário um amplo conceito de saúde envolvendo dimensões individuais,
socioculturais, ecológicas e, também, espirituais ou transpessoais;
C) A saúde é um processo dinâmico e contraditório resultante da interação das políticas econômicas e sociais, das
transformações do meio ambiente e ambiente de trabalho, do desenvolvimento científico e processo técnico. Tal
concepção atenua a ligação do conceito de saúde com os setores sociais e ambientais;
D) A manutenção da saúde é em parte, uma questão individual e, em parte, coletiva, estando as duas, a maior parte do
tempo, intimamente ligadas. A primeira se baseia no reconhecimento de que a saúde dos seres humanos não é
determinada, acima de tudo, por seu comportamento, sua alimentação e a natureza de seu meio ambiente.
QUESTÃO 17
Além do seu caráter assistencial à tríade paciente-família-equipe, a Psicologia Hospitalar constitui-se fundamentalmente
pela tríade assistência, pesquisa e ensino. Sobre as atividades desempenhadas pelo Psicólogo Hospitalar é correto afirmar:
A) Oferece e desenvolve atividades em diferentes níveis de tratamento, visando basicamente a promoção e/ou a
recuperação da saúde física;
B) Atua em instituições de ensino superior e/ou centros de estudo e de pesquisa visando o aperfeiçoamento ou a
especialização de profissionais em sua área de competência;
C) Pode desenvolver diferentes modalidades de intervenção, dependendo da demanda e da formação do profissional
específico; dentre elas ressaltam-se: atendimento psicoterapêutico; grupos psicoterapêuticos; grupos de psicoprofilaxia;
grupos motivacionais, consultoria e interconsultoria;
D) No trabalho com a equipe multidisciplinar, preferencialmente interdisciplinar, participa de decisões em relação à conduta
a ser adotada pela equipe, objetivando promover apoio e segurança a equipe, aportando informações pertinentes à sua
área de atuação.
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QUESTÃO 18
O trabalho em equipe é hoje uma prática crescente no
atendimento à saúde. As equipes se caracterizam pelo
modo de interação presente na relação entre profissionais,
que pode ser interdisciplinar, multidisciplinar e
transdisciplinar. Sobre a atuação do psicólogo em equipe
multidisciplinar no campo da assistência hospitalar é
correto afirmar:

QUESTÃO 21
Sobre as dimensões do cuidado em saúde mental é correto
afirmar:
A) A reabilitação psicossocial é um conjunto de atividades
capazes de oferecer condições amplas de recuperação
dos indivíduos por meio da utilização de recursos
individuais, familiares e comunitários com vistas a
potencializar os efeitos da doença e do internamento;
B) O modelo substitutivo de atenção em saúde mental
deve se pautar nessa lógica de cuidado, propondo
novas formas de olhar o sujeito, uma humanização do
cuidado, fugir do modelo manicomial de assistência que
pontuava apenas a doença desconsiderando as relações
interpessoais no atendimento;
C) A autonomia aparece como a possibilidade no processo
de hospitalização para que o sujeito protagonize a sua
própria vida, exercitando o viver neste ambiente:
reconhecendo seus limites e suas possibilidades;
D) O processo de reabilitação psicossocial surge como
alternativa ao se estimular os sujeitos no início da
internação psiquiátrica, com a medicalização e ao
mesmo tempo incentivando desde pequenas escolhas
até um projeto de vida mais organizado.

A) A atuação é multidisciplinar quando alguns especialistas
discutem entre si a situação de um paciente sobre
aspectos comuns a mais de uma especialidade;
B) Uma das dificuldades apontadas na relação do psicólogo
com a equipe é a existência de uma linguagem clara e
objetiva;
C) O psicólogo na equipe multiprofissional tem como
atribuição principal mediar os conflitos entre a equipe e
o paciente;
D) Uma primeira condição para o trabalho multidisciplinar
efetivo do psicólogo é a clareza de suas atribuições e
das expectativas concernentes a sua especificidade.
QUESTÃO 19
O adoecimento e a hospitalização são sentidos de maneira
singular, variando conforme as vivências próprias de cada
indivíduo. Nesse processo cada indivíduo lança mão de
mecanismos inconscientes para se adaptar a esse novo
cenário. O mecanismo de defesa que se caracteriza como
uma maneira que o sujeito encontra para explicar
logicamente uma atitude, sentimento ou ideia, com a
função de disfarçar secundariamente os elementos do
conflito defensivo, é:

QUESTÃO 22
A Bioética norteia as ações em saúde visando o respeito,
a individualidade e a dignidade do paciente. Dentre os
conceitos abaixo indique qual corresponde a um princípio
da bioética.
A) Equidade;
B) Integralidade;
C) Justiça;
D) Maleficência.

A) Negação;
B) Formação Reativa;
C) Anulação;
D) Racionalização.

QUESTÃO 23
A Psicologia no contexto Hospitalar muitas vezes defrontase com questões ligadas a vida e a morte. Nesta
perspectiva a morte deve ser um ato natural sem
sofrimento, devendo ser respeitado o bem-estar global do
paciente, garantindo a dignidade no processo de morte.
A partir deste entendimento, um paciente fora das
possibilidades de cura, e seus familiares aceitam a ideia de
morte de forma tranquila por compreendê-la como parte
do ciclo vital. Indique a alternativa correta que consta o
tema da bioética que tal constatação faz referência.

QUESTÃO 20
As práticas de saúde no modelo biopsicossocial refletem a
necessidade de formas mais humanizadas de lidar com o
sofrimento e a doença do indivíduo. Nesta perspectiva,
sobre a atuação do psicólogo na assistência ao paciente é
correto afirmar que:
A) Atua na coordenação, ajuda na adaptação,
interconsulta, enlace, assistência indireta e gestão de
recursos humanos;
B) Atua como minimizador da angústia e da ansiedade do
paciente, "favorecendo a expressão dos sentimentos e
auxiliando na compreensão da situação vivenciada";
C) Proporciona verbalização das fantasias, bem como
atenuando a confiança entre paciente e equipe de
saúde;
D) Faz-se dispensável, principalmente, a atuação na
reorganização do esquema da consciência do paciente
no mundo e sua imagem corporal, necessários para a
reestruturação do autoconceito.

A) Eutanásia;
B) Mistanásia;
C) Distanásia;
D) Ortotanásia.
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QUESTÃO 24
Acerca do pensamento de Jung sobre a teoria da
personalidade, os principais arquétipos descritos no
processo de individuação são: a Persona, a Sombra, a
Anima, o Animus e o Self.
Indique a opção correta que contém os arquétipos que
correspondem ao centro do inconsciente pessoal e o
núcleo da personalidade do indivíduo, respectivamente.

QUESTÃO 27
Simonetti propõe quatro eixos que compõem o diagnóstico
no contexto hospitalar. O eixo que se caracteriza por uma
análise das diversas áreas da vida do paciente, visando dar
um suporte integral, levando em consideração sua vida
social, psíquica e cultural, é:
A) Diagnóstico
B) Diagnóstico
C) Diagnóstico
D) Diagnóstico

A) Persona e Self;
B) Sombra e Self;
C) Persona e Anima;
D) Sombra e Animus.

Médico;
Transferencial;
Reacional;
Situacional.

QUESTÃO 28
Sobre a atuação do Psicólogo junto na maternidade é
correto afirmar:

QUESTÃO 25
De acordo com a teoria psicanalista, os mecanismos de
defesa utilizado pelos sujeitos que querem proteger e
escamotear seus desejos, aderindo a um pensamento
contrário àquele que foi, de alguma forma recalcado, é
denominado:

A) É natural que durante gestação a mulher se depare com
diversos sentimentos, deste modo pensando no bemestar da mãe e do bebê o procedimento é
exclusivamente medicamentoso;
B) O atendimento psicológico com gestantes é igual a dos
demais pacientes, visto que eles se encontram no
mesmo ambiente;
C) Sua importância se dá na medida em que auxilia as
gestantes em seus medos e ansiedades frente ao parto,
intercorrências, vínculo mãe-bebê e ao nascer de um
novo papel a ser desempenhado;
D) Nas intercorrências durante o parto e pós-parto o
Psicólogo atuará dando suporte emocional a mãe e a
família somente quando estes precisarem de
orientações quanto à rotina e a relação com a equipe.

A) Racionalização;
B) Formação reativa;
C) Projeção;
D) Deslocamento.
QUESTÃO 26
Angerami-Camon propõe um roteiro de avaliação
psicológica aplicada ao hospital geral que contempla 13
itens de avaliação. No item exame psíquico o autor
descreve subitens que devem ser observados para
subsidiar a efetiva avaliação do paciente. Sobre os
subitens é correto afirmar:

QUESTÃO 29
O pré-natal psicológico – PNP, é uma modalidade de
atendimento raramente encontrada em serviços de
obstetrícia. Trata-se de um novo conceito em atendimento
perinatal, voltado para maior humanização do processo
gestacional, e do parto, e de construção da parentalidade.
Sobre isso é correto afirmar:

A) Consciência; sensopercepção; pensamento; linguagem;
memória; inteligência / cognição; consciência do eu;
aceitação; motivação e volição;
B) Consciência; pensamento; linguagem; memória;
inteligência/cognição; consciência do eu; afetividade;
motivação e volição;
C) Consciência; sensopercepção; pensamento; linguagem;
memória; inteligência / cognição; consciência do eu;
afetividade; motivação e volição;
D) Consciência; sensopercepção; pensamento; linguagem;
memória; inteligência / cognição; consciência do eu;
motivação e volição.

A) Complementar ao pré-natal tradicional, tem caráter
informativo e oferece apoio emocional, discute soluções
para demandas que podem surgir no período gravídicopuerperal;
B) O principal objetivo da intervenção psicológica neste
aspecto é oferecer uma escuta qualificada e
diferenciada sobre o processo da gravidez, fornecendo
assim um espaço em que a mãe possa expressar seus
medos e suas ansiedades, além de favorecer a troca de
experiências, descobertas e informações;
C) Visa à integração da gestante e da família ao processo
puerperal, por meio da preparação psicológica para a
maternidade;
D) Pode colaborar para desmistificar alguns temas
importantes, como cuidados com amamentação,
cuidados com o bebê e a maternidade não idealizada.
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QUESTÃO 30
Sobre a especificidade da clínica psicanalítica de bebês, é
correto afirmar:
A) Winnicott concebeu a importância de uma ‘mãe
suficientemente boa’, como meio ambiente ‘facilitador,
ou complicador’, do desenvolvimento da criança, sendo
a mãe necessária para ser a encarnação da lei e da
ordem;
B) Segundo Françoise Dolto, as crianças são mini-sujeitos,
e não ‘mini-adultos’, que compartilham as vicissitudes e
as alegrias da vida, e precisam de teorização própria.
Propôs o trabalho com os pais, a participação destes na
análise de seus filhos e o estabelecimento de vínculos
de confiança com os pais para adesão ao tratamento de
seus filhos;
C) Em sua teoria, Freud apresentou ao mundo uma nova
criança, dotada de uma sexualidade perversopolimorfa, com pulsões parciais emanando de zonas
erógenas oral e anal;
D) Melanie Klein foi quem fundou a técnica da análise pelo
desenho da criança, que era considerado a expressão
simbólica da fantasia inconsciente.
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