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INSTRUÇÕES GERAIS

• O candidato receberá do fiscal:
- Um caderno de questões contendo 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha para os cargos de nível Fundamental ou 40 (quarenta)

questões objetivas de múltipla escolha para os cargos dos níveis Médio e Superior;
- Um cartão de respostas personalizado para a  Prova Objetiva.
• É responsabilidade do candidato certificar-se que o nome do cargo/especialidade informado nesta  capa de prova corresponde ao

nome do cargo/especialidade informado em seu cartão de respostas.
• Ao ser autorizado o início da prova verifique, no caderno de questões, se a numeração das questões e a   paginação estão corretas.
• Se você precisar de algum esclarecimento solicite a presença do responsável pelo local.
• O tempo que você dispõe para fazer a  Prova Objetiva e a marcação do cartão de respostas é de 3 (três) horas.
• No ato da aplicação da prova haverá o procedimento da coleta da impressão digital de cada candidato. (Edital  01/2005 - Item 8.9, subitem a.)
• Somente depois de decorrida 1 (uma) hora do início da prova, o candidato poderá entregar seu caderno de questões e seu cartão de respostas.

(Edital  01/2005 - Item 8.9, subitem c.)
• Ao candidato somente será permitido levar seu caderno de questões da Prova Objetiva ao final das provas, desde que permaneça em sala até

este momento. (Edital 01/2005 – item 8.9, subitem d.)
• NÃO será permitido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos no cartão de respostas. (Edital  01/2005 - Item 8.9, subitem e.)
• Após o término da sua prova entregue obrigatoriamente ao fiscal o cartão de respostas devidamente assinado.

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

• Verifique se os seus dados estão corretos no cartão de respostas.
• Leia atentamente cada questão e assinale no cartão de respostas a alternativa que mais adequadamente a responde.
• O cartão de respostas NÃO pode  ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
• A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão de respostas é cobrindo, fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço

a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir:

Atenção:
- Formas de marcação diferentes da que foi determinada implicarão a rejeição do cartão de respostas pela leitora ótica.
- A leitora ótica também NÃO registrará questões sem marcação, com marcação pouco nítida ou com mais de uma alternativa assinalada.

BOA SORTE  !!!
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO – A SAÚDE E O FUTURO
   Dráuzio Varella – Reflexões para o futuro

Ficaremos sobrecarregados, pagando caro pela
ignorância e irresponsabilidade do passado. Acharemos
inacreditável não havermos percebido em tempo, por exemplo,
que o vírus da Aids, presente na seringa usada pelo adolescente
da periferia para viajar ao paraíso por alguns instantes, infecta
as mocinhas da favela, os travestis da cadeia, as garotas da
boate, o meninão esperto, a menininha ingênua, o senhor
enrustido, a mãe de família e se espalha para a multidão de gente
pobre, sem instrução e higiene. Haverá milhões de pessoas com
Aids, dependendo de tratamentos caros e assistência
permanente. Seus sistemas imunológicos deprimidos se tornarão
presas fáceis aos bacilos da tuberculose, que, por via aérea, irão
parar nos pulmões dos que passarem por perto, fazendo ressurgir
a tuberculose epidêmica do tempo dos nossos avós. Sífilis,
hepatite B, herpes, papilomavírus e outras doenças sexualmente
transmissíveis atacarão os incautos e darão origem ao avesso
da revolução sexual entre os sensatos.

No caldo urbano da miséria/sujeira/ignorância
crescerão essas pragas modernas e outras imergirão inesperadas.
Estará claro, então, que o perigo será muito mais imprevisível do
que aquele representado pelas antigas endemias rurais: doença
de Chagas, malária, esquistossomose, passíveis de controle com
inseticidas, casas de tijolos, água limpa e farta.

Assustada, a sociedade brasileira tomará, enfim,
consciência do horror que será pôr filhos em um mundo tão
inóspito. Nessas condições é provável que se organize para
acabar com as causas dessas epidemias urbanas. Modernos
hospitais sem fins lucrativos, dirigidos por fundações privadas
e mantidos com o esforço e a vigilância das comunidades locais,
poderão democratizar o atendimento público. Eficientes
programas de prevenção, aplicados em parceria com instituições
internacionais, diminuirão o número de pessoas doentes.

Então virá a fase em que surgirão novos rebeldes
sonhadores, para enfrentar o desafio de estender a revolução
dos genes para melhorar a qualidade de vida dos que morarem
na periferia das grandes cidades ou na imensidão dos campos
brasileiros.

1 -  Como o texto tem um tom de profecia, a construção dessas
previsões se apóia fundamentalmente:

(A) no emprego do futuro do presente;
(B) na abordagem de temas ainda desconhecidos;
(C) na antevisão de um futuro sombrio;
(D) na condenação do atraso social e cultural;
(E) na utilização de expressões de dúvida.

2 -  “Ficaremos sobrecarregados...”; a utilização da pessoa nós
nesse segmento inicial do texto engloba:

(A) o autor e o leitor, apenas;
(B) o autor, o leitor e todos os demais brasileiros;
(C) os leitores em geral e o autor;
(D) os brasileiros em geral;
(E) o autor e a classe médica.

3 - “Ficaremos sobrecarregados, pagando caro pela ignorância...”;
a forma desenvolvida adequada da oração reduzida sublinhada é:

(A) enquanto pagamos caro pela ignorância;
(B) se pagarmos caro pela ignorância;
(C) quando pagarmos caro pela ignorância;
(D) e pagaremos caro pela ignorância;
(E) embora paguemos caro pela ignorância.

4 - “Acharemos inacreditável não havermos percebido em
tempo...”; a alternativa que mostra um emprego de tempos verbais
inadequado é:

(A) achamos / percebermos;
(B) achamos / termos percebido;
(C) achávamos / havermos percebido;
(D) acharíamos / termos percebido;
(E) acharemos / tivermos percebido.

5 -  O autor do texto fala de ignorância e da irresponsabilidade
passadas como motivo de males futuros. O item que se refere
mais à irresponsabilidade do que à ignorância é:

(A) “o vírus da Aids, presente na seringa usada pelo
adolescente da periferia para viajar ao paraíso por alguns
instantes, infecta as mocinhas da favela...”;

(B) “se espalha para a multidão de gente pobre, sem instrução
e sem higiene”;

(C) “Seus sistemas imunológicos deprimidos se tornarão presas
fáceis do bacilo da tuberculose...”;

(D) “outras doenças sexualmente transmissíveis atacarão os
incautos”;

(E) “fazendo ressurgir a tuberculose epidêmica do tempo de
nossos avós”.

6 - “darão origem ao avesso da revolução sexual entre os sensatos”;
o avesso da revolução sexual entre os sensatos significa:

(A) multiplicidade de parceiros;
(B) liberdade ampla de relações sexuais;
(C) evitarem-se relações de risco;
(D) abstinência sexual completa;
(E) preservação da virgindade até o casamento.

7 - “No caldo urbano da miséria/sujeira/ignorância”; neste
segmento, as barras inclinadas entre os vocábulos substituem,
respectivamente:

(A) vírgula / conjunção;
(B) vírgula / vírgula;
(C) conjunção / preposição;
(D) conjunção / conjunção;
(E) preposição / preposição.

8 -  “outras imergirão inesperadas”; nesse segmento, o vocábulo
imergirão não pode ser confundido com seu parônimo
emergirão, já que possuem sentido oposto. A alternativa a seguir
em que houve troca entre parônimos é:

(A) Há fragrante perigo de disseminação da Aids;
(B) Certas doenças oferecem perigo iminente;
(C) É necessário bom senso para a prevenção de doenças;
(D) O tráfico de drogas contribui para doenças transmissíveis;
(E) Numa seção daquela loja vendiam-se preservativos.



3

Concurso Público-2006

9 - “Estará claro, então, que o perigo será muito mais
imprevisível...”; o vocábulo destacado tem valor semântico de:

(A) explicação;
(B) conclusão;
(C) tempo;
(D) condição;
(E) comparação.

10 -  O texto fala de epidemias e de endemias; a alternativa que
define endemia é:

(A) doença causada pela fragilidade do organismo;
(B) mal provocado por vírus desconhecido;
(C) doença que se alastra rapidamente por uma população;
(D) enfermidade provocada por mau uso de medicamentos;
(E) doença que se repete em população e/ou região específica.

11 -  “...usada pelo adolescente da periferia para viajar ao paraíso
por alguns instantes”; a alternativa abaixo em que a utilização
de um desses vocábulos apresenta o mesmo valor semântico
presente nesse segmento destacado do texto é:

(A) “se espalha para a multidão de gente pobre”;
(B) “o bacilo da tuberculose, que, por via aérea...”;
(C) “irá parar nos pulmões dos que passarem por perto”;
(D) “é provável que se organize para acabar com as causas”;
(E) “dirigidos por fundações privadas”.

12 - A alternativa em que a preposição destacada tem valor
semântico de meio é:

(A) “para acabar com as causas dessas epidemias”;
(B) “aplicados em parceria com instituições internacionais”;
(C) “passíveis de controle com inseticidas”;
(D) “mantidos com o esforço e a vigilância das comunidades

locais”;
(E) “Haverá milhões de pessoas com Aids”.

13 - “Haverá milhões de pessoas com Aids”; a alternativa abaixo
em que a substituição da forma do verbo haver está
gramaticalmente INCORRETA é:

(A) deverá haver;
(B) poderá haver;
(C) poderá existir;
(D) existirão;
(E) deverão existir.

14 - A alternativa abaixo em que o substantivo NÃO é
acompanhado por um vocábulo  ou locução de valor adjetivo é:

(A) mocinhas da favela;
(B) travestis na cadeia;
(C) garotas da boate;
(D) meninão esperto;
(E) menininha ingênua.

CONHECIMENTOS
ESPECÍFICOS

15 - Muitas vezes,  a atuação em unidades de internação hospitalar
implica na solicitação ao psicólogo  do  registro de dados dos
pacientes  em prontuários médicos. Em relação ao tema é correto
afirmar que:

(A) preferencialmente, o psicólogo não deve fazer registro de
dados nos prontuários médicos;

(B) alguns autores acreditam que os psicólogos não gostam
de fazer registros em prontuários  porque nem sempre  sabem
como fazê-lo;

(C) a fim de manter  a confiança  de seu paciente,  o psicólogo
deve limitar seus registros a dados não significativos;

(D) os registros devem ser o  mais completo possível,
detalhando todas as informações  passadas  pelo paciente;

(E) a anotação de  dados psicológicos em prontuários médicos
fere o Código de Ética Profissional do Psicólogo.

16- O Ministério da Saúde tem reforçado a importância de
Programas de Atenção Primária. Em relação ao tema é correto
afirmar que:

(A) programas para reabilitação de pacientes alcoólatras não
fazem parte da  Atenção Primária à Saúde;

 (B) programas de atendimento à saúde da mulher e da criança
fazem parte da prevenção primária específica;

(C) a Atenção Primária à Saúde  inclui programas  em diferentes
níveis de prevenção;

 (D) o Programa de Saúde da Família não está situado no nível
de prevenção primária;

(E)  programas educacionais, buscando prevenir  a gravidez
adolescente, fazem parte da prevenção primária específica.

17 - Em relação à técnica de Intervenção em Crise, é correto
afirmar que:

(A) a  abordagem de Intervenção em Crise é indicada sempre
que o paciente tiver dificuldade para  vivenciar uma situação
de luto;

(B) Apoio em Crise  ou Intervenção em Crise são duas
denominações para a mesma técnica;

(C) Intervenção em Crise é uma técnica supressora de
ansiedade;

(D) o uso da técnica de  Intervenção em Crise é indicado
quando o paciente não apresenta  uma boa estrutura egóica;

(E)  na abordagem de Intervenção em Crise, é comum o uso de
recursos psicodramáticos.
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18 - Uma paciente com câncer de pulmão,  fazendo uso de
medicação quimioterápica, começou a apresentar um
comportamento irritadiço e agressivo, dizendo-se  pouco cuidada
pela família.  A família relatou à equipe estar surpresa com o
comportamento da paciente, que sempre fora uma pessoa
tranqüila e de fácil acesso. O quadro  mental se agravou e a
paciente começou a fazer acusações de que os familiares queriam
vê-la morta, ao mesmo tempo em que apresentava  alucinações
visuais. Entre as possibilidades abaixo referidas, o diagnóstico
diferencial deveria priorizar :

(A) a avaliação da qualidade de atenção familiar à paciente;
(B) a possibilidade de que a paciente  pudesse estar

apresentando  sintomas da  síndrome do luto agudo;
(C) a avaliação dos efeitos colaterais da medicação quimioterápica;
(D) a avaliação de um quadro depressivo;
(E) a existência de núcleos psicóticos de base  na personalidade

da paciente.

19 - O sistema epitelial e as doenças dermatológicas ocupam um
lugar especial nos estudos psicossomáticos. Em relação ao tema
é correto afirmar que:

(A) a psoríase é uma doença de alta incidência na população
mundial, sendo mais comum em mulheres;

(B) um dos grandes problemas dos portadores de vitiligo é
conviver com o estigma resultante da doença, o que não
acontece com  pacientes portadores de psoríase;

(C) o  “eu pele”  é um conceito criado por  Winnicott e diz
respeito à sustentação(holding) oferecida pela mãe ao bebê;

(D) para  Didier Anzieu, a pele oferece ao aparelho psíquico
representações que irão constituir o eu e suas funções.

(E)  terapias breves de base comportamental   têm obtido
sucesso  na cura  da psoríase.

20 - A sociedade contemporânea vem lidando com  desordens
psíquicas que aparecem através de manifestações no corpo. Em
relação ao tema é correto afirmar que:

(A) a maioria dos autores ligados à psicossomática psicanalítica
considera que não existe angústia somática sem representação
psíquica;

(B) de acordo com Joyce MC Dougall, a estrutura psicossomatosa
não pode ser  comparada à  estrutura psicótica;

(C) a angústia somática sem representação psíquica  foi
considerada  por Freud nos escritos sobre as Neuroses
Atuais;

(D) o termo alextimia foi introduzido por Sifneos para se referir
aos  sentimentos depressivos dos pacientes psicossomáticos;

(E) segundo Christophe Dejours, a angústia somática sem
representação psíquica só aparece em pacientes muito
regredidos.

21- Autores que estudaram o comportamento de pacientes e
familiares  em CTI assinalam alguns aspectos recorrentes. Avalie
as alternativas abaixo, indicando a correta:

(A) o pico de reações de ansiedade do paciente geralmente é
observado em torno do quarto  dia de internação  em UTI;

(B) as respostas emocionais dos pacientes nem  sempre estão
subordinadas ao tipo de patologia que ele apresenta;

(C)  o nível de estresse dos familiares costuma aumentar após
os primeiros dias de internação;

(D) os horários de visita em CTI devem ser respeitados
rigorosamente, de forma a  não criar mais tensão  para o
paciente;

(E) a distribuição  de folhetos informativos aos familiares  não é
um fator importante no CTI, já que   não costumam serem  lidos.

22 - Um médico solicitou uma avaliação de um paciente cardíaco,
que deveria ser submetido a uma cirurgia e estava muito
deprimido. A conduta que estaria mais próxima do modelo de
interconsulta sugerido por  Isaac Luchina, dentre as a seguir, é:

(A) o psicólogo sugere que  seja feita, paralelamente a sua
entrevista,  uma avaliação psiquiátrica do paciente;

(B) o psicólogo faz uma entrevista com o paciente e encaminha
o parecer ao médico;

C) o psicólogo procura obter alguns dados sobre o paciente
com a enfermagem , faz uma entrevista com o paciente e
encaminha o parecer ao médico;

(D) antes de realizar a entrevista,  o psicólogo  entra em contato
com o médico, buscando entender a razão do encaminhamento.
Após a realização da entrevista, encaminha seu parecer ao médico;

(E) o psicólogo procura conversar com o médico,  antes e
depois  da realização da entrevista com o paciente.

23 - Os avanços da medicina atual ampliaram a expectativa e a
qualidade de vida de crianças acometidas por diferentes
patologias físicas, determinando muitos estudos sobre as
condições destas crianças. Entre as afirmativas abaixo, assinale
a que NÃO está correta:

(A) crianças com doenças crônicas devem ser incentivadas a
dominar a rotina de cuidados médicos aos quais devem se
submeter. Por exemplo, devem  saber os horários em que tomar
a medicação prescrita ou  devem  se auto-administrar a insulina;

(B) conforme assinalado por  Piaget, crianças  no  período pré-
operacional  não têm compreensão sobre o adoecimento e a  morte;

(C) muitas vezes,  pais, avós ou outros membros da família  não
respeitam as restrições de dieta impostas às crianças,
alegando que  “ é só desta vez”;

(D) as classes hospitalares têm como objetivo assegurar a
continuidade da aprendizagem às crianças hospitalizadas,
mas ainda são em pequeno número nos hospitais brasileiros;

(E) o atendimento grupal a crianças internadas é um excelente
recurso diagnóstico e terapêutico.

24 - Estudos sobre stress têm trazido importantes contribuições
ao entendimento de diferentes patologias. Analise as afirmativas
abaixo e assinale a correta:

(A) o conceito de stress social  foi introduzido por Hans  Selye
em 1936;

(B) a  chamada síndrome de adaptação ao  stress  inclui o
período de alarme, onde são mobilizadas  as respostas de
defesa e o período de esgotamento, no qual o organismo
esgota suas defesas;

(C) o conceito de stress social é uma extensão do conceito
original de stress;

(D) em casos de dor crônica, não é comum o aparecimento de
respostas emocionais de ansiedade;

 (E) medicação psicotrópica anti-depressiva não deve ser
administrada a pacientes com dor crônica.
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25- Em relação à asma brônquica é correto afirmar que:

(A) para muitos autores,  os pacientes asmáticos seriam
controladores e apresentariam alto grau de independência;

(B) de acordo com a psicossomática clássica, o paciente
asmático não é facilmente sugestionável ;

(C) a atuação terapêutica durante as crises  deve buscar sua reversão;
(D) estudos atuais indicam que  a asma brônquica é uma doença

multifatorial;
(E) nos estudos de Freud sobre patologias orgânicas,  o

desencadeamento do quadro  asma brônquica é atribuído a
uma  relação mãe-criança hiper-controladora.

26 - O trabalho com pacientes diabéticos apresenta uma  grande
complexidade. Avalie as alternativas abaixo e assinale a que NÃO
está correta:

(A) o diabetes está entre o grupo das “sete doenças psicossomáticas”
descritas pelos psicanalistas da  Escola de Chicago;

(B) a participação da família no planejamento alimentar é uma
condição fundamental para a adesão do paciente à dieta;

(C) a recusa de modificar os hábitos alimentares da família pode
indicar tendências hostis inconscientes em relação ao paciente,
devendo ser avaliada com especial atenção pelo psicólogo;

(D) palestras interdisciplinares sobre disfunções sexuais
deveriam ser programadas sistematicamente em serviços para
diabéticos;

(E) pacientes diabéticos descompensados podem  desenvolver
graves problemas em seu esquema corporal

27 - Estudos sobre gravidez sugerem que:

(I) o desejo inconsciente de ter um filho pode determinar
mecanismos psicossomáticos que modificam a data de
ovulação;

(II) no caso de gravidez planejada, não é comum aparecerem
fantasias e sentimentos  ambivalentes em relação ao feto;

 (III) a pseudociese é uma manifestação psicossomática,  na qual
a mulher manifesta horror à possibilidade da gravidez.

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
(E) todas as afirmativas estão corretas.

28 - O trabalho com  pacientes coronarianos submetidos à cirurgia
cardíaca aponta para algumas regularidades. Entre as afirmativas
abaixo, assinale a que NÃO está correta:

(A) no pré-operatório, o  paciente teme não  conseguir controlar
a dor e perder o auto-controle  após a cirurgia;

(B) o paciente fantasia que realmente morre e revive durante a
cirurgia;

(C) no período pós-operatório, os pacientes podem ter alucinações
visuais e auditivas, desorientações, delírios  e paranóia;

(D) a recuperação do paciente após a cirurgia depende da
correlação entre fatores como atitude do paciente, atitude
da família e atitude do  médico assistente;

(E) o nível de atividade sexual após a cirurgia  é determinado
exclusivamente pelo status cardio-vascular do paciente.

29 - Entre os problemas privilegiados pela medicina da atualidade
está o controle da dor. Em relação ao tema é correto afirmar que:

(A) o conceito de dor comumente aceito na atualidade inclui o
componente sensitivo-discriminativo e o componente
afetivo-motivacional ;

(B) diferenças na forma como se lida com a dor  têm a ver mais
com aspectos individuais do que com diferenças culturais;

(C) o conceito de iatrogênese social tem a ver com a pouca
tolerância à dor na sociedade atual ;

(D) estudos com pacientes oncológicos mostraram que eles
costumam   ter uma boa compreensão sobre a possibilidade
de controle da dor, ou do uso adequado de analgésicos;

(E) pacientes que  fazem  uso de enfretamento (coping) costumam
apresentar resultados satisfatórios no controle  da dor.

30- Muitos autores têm estudado o comportamento dos
profissionais de saúde frente à morte, apontando algumas
questões importantes. Em relação ao tema é correto afirmar que:

(A) os profissionais de psicologia costumam ser  bem
preparados para lidar com a morte durante sua graduação ;

(B) disciplinas curriculares sobre a morte deveriam ter um
caráter basicamente expositivo;

(C) a postura médica frente aos pacientes terminais não sofreu
mudanças significativas nas últimas décadas;

(D) Grupos Balint não são um bom espaço  para promover
discussões multidisciplinares  sobre a  morte;

(E) muitas vezes, a insensibilidade médica frente à morte é um
mecanismo de defesa.

31- Em relação à história do movimento psicossomático, NÃO é
correto afirmar que:

(A) os primeiros estudos sobre  psicossomática foram feitos
por psicanalistas;

(B) o behaviorismo tem feito importantes contribuições à
psicossomática,  através dos estudos sobre stress;

(C) de acordo com Grodeck, algumas vezes  a função psicológica
pode ter uma importante influência no desenvolvimento da
doença orgânica;

(D) autores da  Medicina Psicossomática reconhecem  a
condição biopsicossocial do indivíduo;

(E) câncer e  tuberculose são doenças tradicionalmente
associadas à  psicossomática.

32 - Muitos trabalhos têm discutido as necessidades dos
familiares de pacientes internados em UTI. Em relação ao tema é
correto afirmar que:

(A) os autores que têm estudado as necessidades dos familiares
de pacientes em UTI são unânimes em afirmar que a
informação é vista como  a necessidade prioritária;

(B) em alguns estudos sobre familiares de pacientes internados
em CTI, ter  acesso ao paciente foi considerado mais
importante que a informação;

C) numa primeira etapa, os familiares preferem serem  poupados
de respostas francas por parte da equipe;

(D) notícias mais graves, como a possibilidade de morte,  devem
ser transmitidas aos familiares pelo psicólogo, que pode
ajudá-los a elaborar esta questão;

(E) a função do psicólogo na UTI é auxiliar a equipe na atuação
com os familiares.
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33 - Na avaliação de indicações para cirurgia plástica, o cirurgião
deve considerar  questões  como:

I - a presença de  dismorfobia,   que  tem a ver com uma grave
deformação do corpo;

II - a possibilidade de  estranhamento do paciente após uma
cirurgia plástica, que pode precipitar reações psicóticas;

III - a personalidade bordeline do paciente  e possíveis
distorções de suas expectativas.

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
(E) todas as afirmativas estão corretas.

34 - Doenças do sistema gastro-intestinal costumam ser incluídas
no grupo de doenças tradicionalmente vistas como
psicossomáticas. Em relação ao tema é correto afirmar que:

(A) os estudos sobre os efeitos do stress no sistema gastro-
intestinal foram iniciados por Cannon;

(B) para Lachmann,  não há diferença entre distúrbios
psicossomáticos e doenças psicossomáticas;

(C) a maioria dos autores psicanalíticos da atualidade concorda
com a teoria dos perfis de personalidade;

(D) a doença de Crohn não costuma ser associada a fatores
emocionais;

(E) alguns estudos mostram que  a úlcera duodenal é  comum
em homens jovens e estaria associada à competitividade e
pressões de trabalho.

35 - Estudos sobre os efeitos do trabalho na saúde em equipes
que atuam em hospitais levantam uma série de questões
importantes. Leia e avalie as alternativas abaixo, e assinale a que
NÃO está correta:

(A) o trabalho em unidades de pediatria é  um potencializador
de sofrimento psíquico, não havendo diferenças
significativas entre profissionais que atuam em enfermarias
pediátricas ou em UTI pediátrica;

(B) a presença  de diferentes sintomas entre as mulheres que
atuam em saúde é maior do  que entre os homens;

(C) é comum que  profissionais de saúde façam uso de
analgésicos e tranqüilizantes de forma abusiva e preocupante;

(D) o índice de suicídios entre médicos é um dos mais
importantes entre diferentes categorias profissionais;

(E) estudos realizados com residentes de medicina  mostraram
significativas alterações no  nível de atenção por efeito de
cansaço,  as quais  podem conduzir a erros importantes nas
condutas médicas.

36 - As condições de vida e trabalho na atualidade têm sido
responsabilizadas por um significativo aumento de stress,
podendo-se afirmar que:

(A) o stress é um processo em que aparecem sintomas como
taquicardia, diminuição de sudorese, boca seca, tensão
muscular e sensação de alerta;

(B) entre os chamados estressores internos, estão o padrão de
personalidade tipo A, o alto grau de assertividade e a
impulsividade na expressão de sentimentos;

(C) terapias breves de base comportamental não devem ser
utilizadas no tratamento de stress em pacientes hipertensos;

(D) o tratamento comportamental para stress  proposto por
Lipp se apóia em quatro  pilares, ou alimentação, exercício
físico, relaxamento e tratamento comportamental específico;

(E) o tratamento psicanalítico clássico é muito utilizado em
situações de stress, como nos casos de síndrome de pânico.

37 - A Medicina de Cuidados Paliativos é uma nova especialidade
médica, em relação à qual NÃO está correto afirmar que:

(A) a Medicina de Cuidados Paliativos é voltada para pacientes
fora de possibilidades terapêuticas;

(B) a filosofia da “boa-morte” , encontrada na Medicina de
Cuidados Paliativos,  guarda aproximações com a

“morte tradicional” descrita por  Philippe Áries;
(C) o fator mais importante para que se cumpra a proposta da

“boa-morte”  é a qualidade  de atenção da equipe
multidisciplinar;

(D) de acordo com a proposta da Medicina de Cuidados
Paliativos, a família deve ser incentivada a repartir as tarefas
de assistência ao paciente entre vários membros ou
“cuidadores”;

(E) de acordo com a filosofia da medicina de Cuidados
Paliativos,  o paciente “ideal” seria o que atingiu o quinto
dos estágios descritos por Elizabeth Kübler-Ross.

38  - O planejamento de um amplo  programa  visando o cuidado
de pacientes renais deve incluir  diferentes medidas como:

I - realização de grupos de reflexão com pacientes diabéticos,
hipertensos ou com problemas vasculares;

II - campanhas de esclarecimento à população sobre o transplante
renal;

III - rastreamento de pacientes com possibilidade de
desenvolverem insuficiência renal pela equipe do PSF.

(A) apenas a afirmativa I está correta;
(B) apenas a afirmativa II está correta;
(C) apenas as afirmativas I e II estão corretas;
(D) apenas as afirmativas II e III estão corretas;
(E) todas as afirmativas estão corretas.

39 - A anemia falciforme é uma  importante doença entre a
população brasileira, o que fez com que o Ministério da Saúde
voltasse sua atenção para o problema.  Em relação ao tema é
correto afirmar que:

(A) a anemia falciforme é uma doença genética  que  atinge
apenas à   população afro-descendente;

(B) a maioria dos serviços de hematologia no Brasil já dispõe
de equipes que façam aconselhamento genético;

(C) na atualidade, têm sido feitas amplas campanhas de
esclarecimento à  população sobre a anemia falciforme;

(D) crianças portadoras de anemia falciforme não costumam
necessitar de internações hospitalares;

(E)  a partir da adolescência, alguns portadores de anemia
falciforme passam a ter mais problemas com sua imagem e
esquema corporal.
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40 - Em relação aos grupos pré-operatórios com pacientes
cardíacos NÃO é correto afirmar que:

(A) o trabalho em grupos pré-operatórios é um procedimento
que visa a   troca de experiências entre os pacientes, com o
objetivo de explicitar fantasias,  aliviar ansiedades e auxiliar
na elaboração do adoecimento cardíaco;

(B) na condução dos grupos,  o psicólogo deve respeitar as
defesas adaptativas dos pacientes, evitando a utilização de
técnicas que aumentem a ansiedade;

(C) é aconselhável que a realização dos grupos seja feita no
período imediatamente anterior  à cirurgia;

(D) é aconselhável a utilização de diferentes técnicas nos
grupos,  tal como  a técnica  de role-playing ;

(E) alguns autores sugerem  que a periodicidade ideal destes
grupos seria de duas vezes por semana, com duração de
uma hora.




