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Você receberá do fiscal o material descrito a seguir:
a) Uma folha destinada às respostas das questões formuladas na prova.
b) Este caderno de prova com o enunciado das 60 (sessenta)  questões.

Verifique se seu nome, seu número de inscrição e seu código são os que aparecem na folha de respostas.
Ao receber a folha de respostas, é obrigação do candidato:

a) ler atentamente as instruções contidas na folha de respostas;
b) assinar a folha de respostas.

. As questões da prova são identificadas pelo número que se situa à esquerda de seu enunciado.
O candidato deverá transcrever as respostas da prova para a folha de respostas, que será o único documento 

válido para a correção da prova.
O preenchimento da folha de respostas dar-se-á mediante a utilização de caneta esferográfica de cor preta ou 

azul, sendo de inteira responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de 
respostas por erro do candidato.

Esta prova terá duração improrrogável de 4 (quatro) horas. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar 
a folha de respostas.

O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões nos últimos 30 (trinta) minutos da prova.
Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, entregue sua folha de respostas e deixe o local de 

prova.
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1) A Atenção Básica no Brasil deve ser reorganizada
prioritariamente por meio de:

(A) ações programáticas;
(B) estratégia Saúde da Família;
(C) promoção da saúde;
(D) prevenção primária.

2) É fundamento da Atenção Básica:

(A) o atendimento prioritário dos problemas de saúde com
foco nas doenças;

(B) o acesso universal e pontual ao sistema de saúde;
(C) a programação centralizada das suas ações;
(D) possibilitar a longitudinalidade do cuidado.

3) São áreas consideradas estratégicas para a Atenção
Básica:

(A) eliminação da hanseníase, controle da tuberculose,
controle da hipertensão arterial;

(B) saúde do homem, eliminação da malária, prevenção das
doenças;

(C) eliminação da desnutrição infantil, tratamento dos
pacientes com Aids,  saúde da gestante;

(D) saúde do trabalhador, saúde bucal, promoção da saúde.

4) A regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde
que tem como objetivo:

(A) garantir que todos os municípios brasileiros realizem
ações de saúde da atenção terciária de qualidade em
sua própria localidade;

(B) potencializar o processo de centralização da gestão e
racionalização dos custos;

(C) garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e
serviços de saúde cuja complexidade e contingente
populacional transcenda a escala local/municipal;

(D) reduzir a visão nacional dos problemas, associada à
capacidade de diagnóstico e decisão centralizada, que
possibilite os meios adequados para a redução das
desigualdades no acesso às ações e serviços de saúde
existentes no país.

5) A responsabilidade pelo financiamento da Atenção Básica
é:

(A) apenas do governo municipal;
(B) apenas dos governos municipal e estadual;
(C) apenas dos governos estadual e federal;
(D) das três esferas de governo (municipal, estadual e

federal).

6) A participação social é um princípio doutrinário do Sistema
Único de Saúde. Em relação a esse princípio é correto afirmar
que:

(A) os conselhos de saúde são os únicos espaços em que
os usuários têm maior representatividade;

(B) as conferências de saúde ocorrem anualmente para que
os usuários possam avaliar os serviços de saúde;

(C) apoiar os processos de educação popular em saúde
possibilita qualificar a participação social no SUS;

(D) para fortalecer o processo de participação social é preciso
ampliar a representatividade dos profissionais de saúde
nos conselhos de saúde.

7) Cabe à gestão estadual do sistema de saúde:

(A) executar as ações de atenção básica, incluindo as ações
de promoção e proteção, no seu território;

(B) assumir a gestão e a gerência de unidades públicas de
hemonúcleos / hemocentros e elaborar normas
complementares para a organização e funcionamento
desta rede de serviço;

(C) assumir integralmente a gerência de toda a rede pública
de serviços de atenção básica;

(D) apoiar e coordenar os laboratórios de saúde pública –
Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública - nos
aspectos relativos à vigilância em saúde.

8) Assinale a opção que indica o número máximo de Agentes
Comunitários de Saúde (ACS) que uma equipe de Saúde da
Família pode ter e o número máximo de pessoas que cada
ACS pode acompanhar, de acordo com a Política Nacional
de Atenção Básica:

(A) 8 ACS e 550 pessoas;
(B) 10 ACS e 650 pessoas;
(C) 12 ACS e 750 pessoas;
(D) 14 ACS e 850 pessoas.

Sistema  Único  de  Saúde
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9) A integralidade da assistência é definida como:

(A) um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, em todos
os níveis do sistema;

(B) o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de
assistência e direito à informação, às pessoas assistidas,
sobre sua saúde;

(C) a assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de
qualquer espécie;

(D) o uso da epidemiologia para o estabelecimento de
prioridades, a alocação de recursos e a orientação
programática.

10) No processo de implantação das equipes de Saúde da
Família, a proposta elaborada pelo município deve ser:

(A) enviada diretamente ao Ministério da Saúde;
(B) aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde;
(C) enviada diretamente à Secretaria Estadual de Saúde;
(D) aprovada na Conferência Municipal de Saúde.

11) O agente comunitário de saúde tem como atribuição em
seu processo de trabalho:

(A) realizar consultas e procedimentos na Unidade Básica
de Saúde e, quando necessário, no domicílio e na
comunidade;

(B) participar do gerenciamento dos insumos necessários
para o adequado funcionamento da UBS;

(C) participar das atividades de assistência básica realizando
procedimentos regulamentados no exercício de sua
profissão na USF e, quando indicado ou necessário, no
domicílio e/ou nos demais  espaços comunitários
(escolas, associações etc);

(D) orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde
disponíveis.

12) O processo de articulação entre os gestores, nos
diferentes níveis do Sistema de Saúde, ocorre,
preferencialmente,nos seguintes colegiados:

(A) Comissão Intergestores Tripartite – CIT e Comissão
Intergestores Bipartite – CIB;

(B) Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS
e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde
– CONASEMS;

(C) Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde
(COSEMS) e Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde – CONASEMS;

(D) Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde.

13) É definida como ação de promoção da saúde:

(A) a vacinação;
(B) a triagem do câncer de colo de útero;
(C) a alimentação saudável;
(D) a quimioprofilaxia da tuberculose.

14) O Sistema Único de Saúde é composto por serviços:

(A) exclusivamente públicos;
(B) exclusivamente privados;
(C) privados em caráter obrigatório (por meio de contratos

ou convênios);
(D) públicos em todas as esferas de governo e privados em

caráter complementar (por meio de contratos ou
convênios).

15) Em relação à estratégia de Saúde da Família é correto
afirmar que:

(A) oferece serviços de saúde para população de baixa renda;
(B) deve ser a porta de entrada preferencial do sistema de

saúde;
(C) seu principal objetivo é reduzir o número de atendimentos

nas emergências hospitalares;
(D) as ações desenvolvidas nas unidades de Saúde da

Família são de baixa complexidade.

16) De acordo com a Teoria do Desenvolvimento Psicossocial
de Erikson, os indivíduos passam por sucessivas crises de
desenvolvimento em que se opõem conflitos básicos. Os
conflitos vivenciados pelos adolescentes correspondem à
seguinte etapa:

(A) autonomia x vergonha e dúvida;
(B) identidade x confusão de identidade;
(C) produtividade x inferioridade;
(D) intimidade x isolamento.

Psicologia
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17) De acordo com Piaget, o desenvolvimento cognitivo segue
as seguintes etapas:

(A) período sensório-motor, período das operações formais,
período das operações concretas;

(B) período pré-operatório, período das operações formais,
período das operações abstratas;

(C) período sensório-motor, período pré-operatório, período
das operações concretas, período das operações formais;

(D) período sensório-motor, período pré-operatório,  período
das operações concretas.

18) Um psicólogo hospitalar foi chamado para atender o caso
de um paciente internado que se mostrava muito agressivo e
ansioso. Antes de encontrar com o paciente, o psicólogo
procurou o médico que fizera o encaminhamento para
conversar sobre as razões do pedido. Nessa situação:

(A) o psicólogo deveria ter ido procurar o médico somente
depois de ver o paciente;

(B) o psicólogo atuou de acordo com as diretrizes indicadas
para realização de interconsulta;

(C) não seria necessário procurar o médico, bastaria o laudo
diagnóstico;

(D) o psicólogo deveria solicitar que, inicialmente, o
encaminhamento fosse feito à psiquiatria.

19) Um dos autores mais considerados na atualidade é o
psicanalista inglês Donald Winnicott. O seguinte conceito
NÃO diz respeito à sua teoria:

(A) objeto transicional;
(B) preocupação materno-primária;
(C) mãe suficientemente boa;
(D) depressão anaclítica.

20) Estudos recentes sobre abuso de álcool e drogas apontam
para:

(A) o aumento da idade do início do consumo de drogas;
(B) o aumento do número de adolescentes do sexo feminino

que consomem drogas;
(C) o estabelecimento de campanhas preventivas  eficazes

para combate ao uso de drogas na educação;
(D) a diminuição de comorbidades no uso de drogas.

21) O suicídio entre adolescentes tem sido estudado por
muitos autores. Entre algumas questões importantes
levantadas por esses estudos, NÂO é correto afirmar que:

(A) a taxa de tentativas de suicídio é menor entre
adolescentes do sexo feminino;

(B) um dos problemas dos estudos demográficos sobre
suicídio é que nem sempre é possível registrar o número
de “acidentes” com adolescentes, que poderiam ser
precipitações suicidas;

(C) alguns estudos demográficos mostram a relação entre
história familiar de abuso de álcool ou drogas e tentativas
de suicídio de adolescentes, o que indicaria a
importância de medidas preventivas;

(D) as exigências de perfeição que pesam sobre o
adolescente, aí incluindo o exagero do culto do corpo
ou do rendimento escolar, podem levar o adolescente a
ideações suicidas.

22) A contribuição de Vigotsky ao estudo do desenvolvimento
infantil  cresceu nos últimos anos. Em relação ao tema é
correto afirmar que:

(A) em sua teoria, Vigotsky privilegia as etapas do
desenvolvimento biológico;

(B) para Vigotsky, a experiência intra-psíquica é o fator
preponderante na aprendizagem;

(C) o conceito de zona proximal é igual ao conceito de zona
potencial de conhecimento;

(D) o papel do professor, ou outros agentes sociais, é
potencializar a capacidade da criança aprender novos
significados ou de resolução de problemas.

23) Uma psicóloga montou um roteiro para realizar uma
entrevista de triagem na qual incluía o levantamento de dados
sobre a queixa clínica e desde quando essa vinha se
manifestando, dados sobre a estrutura familiar do paciente,
de informações sobre o trabalho e outras. O modelo de
entrevista utilizado foi o de:

(A) entrevista livre;
(B) entrevista fechada;
(C) entrevista semi-estruturada;
(D) entrevista de história de vida.
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24) Em relação ao conceito de contra-transferência é correto
dizer que:

(A) refere-se aos sentimentos transferenciais negativos do
paciente em relação ao terapeuta;

(B) nunca deve ser utilizada durante o processo terapêutico;
(C) refere-se aos sentimentos mobilizados no terapeuta ao

longo do processo terapêutico;
(D) sempre deve ser considerada como um impedimento ao

andamento do processo terapêutico.

25) Em relação aos pacientes com Alzheimer assinale a
alternativa que NÃO está correta:

(A) a degeneração varia de paciente para paciente, mas
costuma ser classificada em leve, moderada e severa;

(B) nos pacientes portadores de Alzheimer, a memória de
curto prazo costuma ser atingida primeiro que as áreas
corticais associativas;

(C) estudos atuais evidenciam que a maioria dos pacientes
com Alzheimer são do sexo feminino;

(D) muitos estudos concordam com a inexistência de medidas
de apoio aos cuidadores de pacientes com Alzheimer.

26) Denomina-se síndrome de burn-out  um quadro resultante
de inúmeros fatores. Leia as alternativas abaixo e assinale a
que NÃO está correta:

(A) a síndrome de burn-out é caracterizada por sintomas
psicossomáticos, de conduta e emocionais;

(B) na maioria das vezes, o portador da síndrome de burn-
out não apresenta queda de rendimento em suas atividade
cotidianas;

(C) a síndrome de burn-out é mais presente em profissionais
que lidam com pessoas, como médicos, enfermeiros,
assistentes sociais e outros;

(D) uma das primeiras da síndrome de burn-out tem a ver
com o aumento de responsabilidades no trabalho, o que
leva à fadiga física e emocional.

27) Os psicólogos alocados em serviços de cirurgia
hospitalar concordam em vários aspectos relativos á forma
de atuação nesses serviços. Nesse sentido as ações a
seguir são adequadas, EXCETO:

(A) avaliar o nível de ansiedade desses pacientes no pré-
operatório, uma vez que altos níveis de ansiedade
podem prejudicar o pós-operatório;

(B) criar espaços, individuais ou em grupo, para que os
pacientes possam falar de suas ansiedades e fanta-
sias em relação ao processo cirúrgico;

(C) atuar juntamente com a equipe, não passando ao
paciente informações que não sejam do consenso da
equipe que devam ser passadas;

(D) proteger o paciente, não informando sobre eventual risco
de morte na cirurgia.

28) De acordo com a Teoria do Desenvolvimento
Psicossexual de Freud, a sexualidade humana tem um
desenvolvimento progressivo desde a primeira infância. Em
relação ao tema NÃO está correto afirmar que:

(A) a Teoria do Desenvolvimento Psicossexual supõe
diferentes zonas erógenas;

(B) a etapa oral corresponde ao início do desenvolvimento
psicossexual;

(C) a etapa anal inclui não pulsões de prazer;
(D) a etapa fálica precede a etapa genital.

29) De acordo com a teoria do Grupo Operativo de Pichon-
Rivière:

(A) os grupos operativos são centrados na tarefa de cura
terapêutica;

(B) o ECRO diz respeito aos recursos cognitivos dos
membros do grupo;

(C) a cooperação diz respeito à capacidade do coordenador
do grupo entrar em sintonia com os membros do grupo;

(D) de acordo com a teoria do grupo operativo, o porta-voz
do grupo é o membro que, em certo momento, traz à
tona as necessidades, os conflitos ou as fantasias do
grupo.
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30) Estudos experimentais permitem dizer que os bebês
recém-nascidos apresentam competências logo ao nascer.
Avalie as afirmativas abaixo e assinale a que NÃO está
correta:

(A) alguns estudos indicam que bebês recém-nascidos
reagem muito precocemente à voz materna;

(B) bebês recém-nascidos apresentam boa acuidade visual;
(C) alguns estudos indicam que bebês recém-nascidos são

mais sensíveis a vozes femininas;
(D) alguns estudos indicam que bebês recém-nascidos

apresentam preferências de paladar.

31) A abordagem cognitivo-comportamental costuma ser
considerada eficaz no tratamento de transtornos alimentares.
Em relação a essa abordagem NÃO é correto afirmar que:

(A) uma das vantagens da terapia cognitivo comportamental
para esses pacientes é que sua abordagem é orientada
para metas;

(B) a terapia cognitivo comportamental propõe uma discussão
focada sobre imagem corporal e auto-estima;

(C) a terapia cognitivo-comportamental trabalha com a idéia
de que os distúrbios alimentares são resultantes da
interação de fatores biológicos, culturais e  de
experiências pessoais;

(D) no caso de pacientes com anorexia e/ou bulimia nervosa,
há incentivo para realização de  exercícios físicos.

32) O psicanalista inglês John Bowlby tornou-se conhecido
por seus estudos sobre a privação dos cuidados maternos.
Posteriormente, Bowlby formulou a Teoria do Apego,
considerada de grande importância na atualidade. Com
relação ao tema NÃO é correto afirmar que:

(A) a privação materna pode ser primária e secundária;
(B) o conceito de apego diz respeito somente ao vínculo

estabelecido pelo bebê com a mãe biológica;
(C) os vínculos de apego são importantes por toda a vida

dos indivíduos;
(D) o apego pode ser seguro, ansioso resistente, ansioso

evitante ou desordenado.

33) Na atualidade, medidas como o Estatuto da Criança e
do Adolescente mudaram bastante a situação de crianças
hospitalizadas. Entre as alternativas abaixo, assinale a que
NÃO está correta:

(A) a maioria dos hospitais pediátricos, na atualidade, conta
com Classes Hospitalares;

(B) a maioria dos hospitais pediátricos, na atualidade, oferece
modalidades de atendimento ludoterapêutico  para as
crianças internadas;

(C) o direito ao acompanhamento em unidades hospitalares
é garantido pelo estatuto da Criança e Adolescente;

(D) o trabalho interdisciplinar favoreceu a compreensão da
relação da criança com a morte.

34) De acordo com a Teoria do Ciclo Vital de Erikson, a
crise que corresponde à terceira idade implica na oposição:

(A) confiança básica x desconfiança básica;
(B) iniciativa x culpa;
(C) produtividade x inferioridade;
(D) integridade x desespero.

35) De acordo com a Teoria Piagetiana, o início da
representação simbólica se dá no período:

(A) sensório-motor;
(B) pré-operacional;
(C) das operações concretas;
(D) das operações formais.

36) Na atualidade, considera-se que a melhor opção para o
tratamento de pacientes com dependência química seria a
abordagem:

(A) cognitivo-comportamental;
(B) psicanalítica;
(C) sistêmica;
(D) que mais atenda ao paciente, independente da linha

teórica.
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37) Na atualidade, o tabagismo é considerado um problema
de saúde pública, sendo comum programas para auxiliar
usuários a deixar o hábito do fumo, baseados na abordagem
cognitivo-comportamental.  Em relação ao tema NÃO é
correto afirmar que:

(A) a abordagem cognitivo-comportamental  combina
intervenções cognitivas com treinamento de habilidades
comportamentais;

(B) no caso de pacientes tabagistas tratados pela abordagem
cognitivo-comportamental, técnicas de relaxamento não
são consideradas importantes;

(C) a avaliação das situações de risco de recaída é importante
na abordagem cognitivo-comportamental;

(D) o uso das técnicas de enfrentamento é um recurso
importante na abordagem cognitivo-comportamental.

38) A Terapia Sistêmica tem uma importante contribuição no
trabalho com famílias e casais. Em relação ao tema é correto
afirmar que:

(A) o conceito de feedback, tem especial importância no
atendimento  de base sistêmica;

(B) o objetivo central da Terapia Sistêmica é o entendimento
e elaboração dos conflitos passados, que determinam
os comportamentos atuais;

(C) o objetivo central do atendimento sistêmico de casais é
a busca de resolução de conflitos, evitando as
separações;

(D) as interpretações transferenciais têm papel central na
terapia sistêmica.

39) A ingestão de álcool durante a gravidez pode causar
prejuízos para o desenvolvimento do feto. Em relação ao tema
é correto afirmar que:

(A) a ingestão de álcool pode determinar a Síndrome de Down;
(B) a ingestão excessiva de álcool durante a gravidez pode

levar ao quadro de fenilcetonúria;
(C) a ingestão de álcool durante a gravidez pode levar a

problemas de comportamento e retardo mental do feto;
(D) não há risco para o desenvolvimento fetal, desde que a

dosagem de álcool seja segura.

40) Na atualidade, admite-se que, além das mães biológicas,
outras figuras sejam igualmente importantes para o
desenvolvimento dos bebês. O teórico que fortaleceu essa
compreensão através do conceito de cuidador foi:

(A) Winnicott;
(B) Freud;
(C) Margaret Mahler;
(D) Spitz.

41) Quando se atua com pacientes acometidos de patologias
orgânicas, é importante conhecer a compreensão de Eliza-
beth Kübler-Ross sobre a morte. Em relação ao tema é
correto afirmar que:

(A) na etapa de barganha, é comum o paciente ou familiares
fazerem promessas em troca da cura;

(B) as etapas estabelecidas por Elizabeth Kübler-Ross são
negação, barganha e depressão;

(C) as etapas estabelecidas pela autora referem-se a uma
visão sobre a morte que independe da cultura;

(D) de acordo com a autora, todos os indivíduos passam
pela mesmas etapas.

42) De acordo com a orientação da atual política de saúde
brasileira, os pacientes alcoólatras devem ser atendidos
preferencialmente:

(A) em hospitais em que possam ser internados para
recuperação;

(B) em CAPS-AD;
(C) em clínicas que não sigam a orientação psicanalítica;
(D) não há recomendações sugerindo locais específicos para

o atendimento desses pacientes.

43) A Teoria das Representações Sociais de Serge Moscovici
tem forte impacto sobre as pesquisas em psicologia, Em
relação a essa teoria é correto afirmar que:

(A) tem origem nos estudos piagetianos;
(B) privilegia o discurso científico;
(C) não valoriza o senso comum como instrumento de

observação da realidade;
(D) afirma a competência do conhecimento de diferentes

sujeitos.

44) De acordo com Francoise Dolto:

(A) esquema e imagem corporal são conceitos similares;
(B) o esquema corporal diz respeito à base orgânica;
(C) na ausência de um esquema corporal saudável, uma

criança não poderá desenvolver uma imagem corporal
sadia;

(D) a imagem corporal é formada a partir do investimento
narcísico da mãe  ou cuidadores na criança.
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45) Os transtornos de pânico estão entre as patologias mais
encontradas na atualidade. Em relação a esses transtornos
NÃO é correto afirmar que:

(A) ansiedade antecipatória e evitação fóbica são sintomas
residuais do transtorno de pânico;

(B) pacientes com transtorno de pânico não costumam
apresentar comorbidade com transtornos de humor;

(C) pacientes com transtorno de pânico costumam reagir
positivamente à abordagem cognitivo-comportamental;

(D) no caso de transtornos de pânico, distimia e eventos
estressores atuais são preditores para recaídas

46) Após uma cirurgia de coração, um paciente apresentou
um quadro delirante. Avalie as afirmativas abaixo e assinale
a correta:

(A) o quadro é indicador de uma personalidade pré-psicótica;
(B) o quadro é indicador de um prejuízo neurológico

permanente;
(C) o quadro é comum em cirurgias de coração, remitindo

com tratamento adequado;
(D) o quadro é comum e sua remissão é espontânea.

47) Em relação ao uso de escalas de ansiedade para
avaliação psicológica está correto dizer que:

(A) as escalas de ansiedade não são instrumentos confiáveis
para avaliação de pacientes orgânicos;

(B) as escalas de ansiedade não devem ser utilizadas com
pacientes internados;

(C) a escala de ansiedade de Beck exige aplicação indi-
vidual;

(D) atualmente, as escalas de ansiedade têm sido
empregadas em muitos estudos clínicos, tanto em
patologias orgânicas como em quadros mentais.

48) As terapias cognitivo-comportamentais têm sido utilizadas
como tratamento coadjuvante em inúmeras doenças. Em
relação às vantagens desse tratamento, assinale a afirmativa
que NÃO está correta:

(A) alguns estudos mostram que técnicas de relaxamento
muscular progressivo auxiliam o controle da dor em
pacientes com câncer;

(B) técnicas cognitivo-comportamentais são ineficazes em
casos de fibromialgia;

(C) técnicas como o treinamento de assertividade têm sido
utilizadas em casos de psoríase ou de hipertensão
essencial;

(D) a técnica de relaxamento progressivo, utilizada juntamente
com o treino de controle de stress e a reestruturação
cognitiva, tem impacto sobre pacientes com diferentes
tipos de patologias orgânicas.

49) Uma criança com anemia falciforme relatou que sua
doença tinha sintomas similares aos da AIDS. Isso era
desconhecido pelos pais das outras crianças e houve uma
tentativa de impedir seu comparecimento às aulas. Na
ocasião, a psicóloga da escola reuniu os pais para conversar
sobre o que se passava.  A seguinte abordagem teórica
melhor ajudaria a entender o que se passou:

(A) teoria do estigma de Ervin Goffmann;
(B) teoria do desenvolvimento cognitivo de Piaget;
(C) teoria do ambiente suficientemente bom de Winnicott;
(D) teoria cognitivista de Varela.

50) No caso de psicoterapias de base psicanalítica, a seguinte
técnica NÃO faz parte do conjunto de recursos comumente
utilizados:

(A) manejo da associação-livre;
(B) interpretação dos sonhos;
(C) interpretação do vínculo transferencial;
(D) estratégias de enfrentamento.

51) A afasia é um distúrbio caracterizado por:

(A) perda de prazer nas atividades cotidianas;
(B) perda da capacidade de linguagem;
(C) distúrbio na área motora fina;
(D) distúrbio na área motora global.

52) O conceito de resiliência diz respeito à:

(A) condição de ivulnerabilidade psíquica, que alguns
indivíduos apresentam frente a eventos traumáticos;

(B) plasticidade psíquica;
(C) característica apresentada por alguns indivíduos, que é

determinada por fatores genéticos;
(D) característica de superação de traumas, observada nos

indivíduos somente até ao final da adolescência.

53) A forma de atuação em grupos conhecida como grupos
de salas de espera tem sido uma das possibilidades mais
produtivas na atuação do psicólogo hospitalar. A modalidade
técnica que NÃO corresponde ao trabalho realizado nesses
grupos é a de grupos:

(A) de triagem;
(B) de acolhimento;
(C) informativos;
(D) fechados.
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54) Ao atuar em hospitais, o psicólogo deve estar ciente de
alguns direitos garantidos a crianças e idosos internados,
como por exemplo o direito:

(A) ao acompanhamento por familiar;
(B) de permanência em quartos individuais;
(C) a atendimento psicológico;
(D) dos familiares recusarem as chamadas condutas médicas

heroicas.

55) No caso de atuação com pacientes que  vivenciaram
situações traumáticas, é comum surgirem sintomas que
necessitam de acompanhamento psicológico. Em relação
ao tema é correto afirmar que:

(A) reações graves, similares a surtos psicóticos, indicam
comprometimentos de personalidade anteriores à
situação vivenciada;

(B) na atualidade, a psicologia dispõe de um corpo teórico-
técnico para atendimento em situações de emergência;

(C) o atendimento em crise não deve ser grupal;
(D) somente psicólogos treinados para atender em situações

de crise estão habilitados para prestar atendimento em
situações de emergência.

56) Estudos sobre gravidez na adolescência têm mostrado
que:

(A) há uma tendência atual à diminuição de casos de gravidez;
(B) programas informativos costumam ser o que têm mais

êxito;
(C) programas de distribuição de anti -concepcionais têm

êxito garantido;
(D) os programas mais bem sucedidos incluem discussão

das relações de gênero.

57) Uma creche tomou uma série de medidas para auxiliar a
adaptação das crianças numa faixa etária entre 12 a 36
meses. Entre essas medidas, permitiu que as crianças
pudessem trazer objetos significativos de casa, tal como
bichinhos de pelúcia, fraldinhas ou chupetas. A orientação
era que as crianças deveriam entregar esses objetos na
entrada, mas que poderiam buscá-los caso vivenciassem
alguma situação de ansiedade ao longo do dia. O conceito
winnicotiano que melhor serve de suporte teórico para essa
orientação da creche é o de:

(A) objeto intermediário;
(B) meio suficientemente bom;
(C) ansiedade de separação;
(D) desenvolvimento dos self.

58) O uso de testes nos processos de avaliação diagnóstica
vem sendo regulado pelo Conselho Federal de Psicologia
há alguns anos. Entre os testes abaixo relacionados, fo-
ram considerados desfavoráveis para uso:

(A) Inventário de Depressão de Beck/TAT(Teste de
Apercepção Temática para Adultos);

(B) Colúmbia - CMMS (Escala de Maturidade Mental
Colúmbia) /RAVEN(Matrizes Progressivas de RAVEN);

(C) G-36(teste não-verbal de inteligência)G-38(teste não-
verbal de inteligência);

(D) Bender Infantil/ CAT( Teste de Apercepção Temática
Infantil- Figuras Animais).

59) No caso de crianças com doenças crônicas, algumas
condutas têm sido recomendadas. Leia as condutas a
seguir, a que NÂO está correta é:

(A) favorecer condutas de independência;
(B) informar às crianças sobre os procedimentos médicos;
(C) exigir que as crianças sejam acompanhadas por

psicólogos;
(D) oferecer acompanhamento ludoterapêutico durante as

internações.

60) O delirium é um quadro bastante observável em Unidades
de Cuidados Intensivos. Em relação ao delirium NÃO é
correto afirmar que:

(A) pacientes com delírio não devem ficar isolados;
(B) alguns estudos referem como fatores de risco para o

desenvolvimento de delirium a hipertensão arterial e o
hábito de tabagismo;

(C) alguns reguladores no ambiente, como a presença de
familiares, calendários, relógios ou luz fraca e podem
auxiliar a melhora do quadro;

(D) o fator idade não é uma variável importante nos quadros
de delirium.
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