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BOLETIM DE QUESTÕES 

 
 

 

LEIA, COM ATENÇÃO, AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 

1. Este boletim de questões é constituído de: 
- 50 questões objetivas. 

2. Confira se, além desse boletim de questões, você recebeu 
o cartão-resposta destinado à marcação das respostas das 
50 questões objetivas. 

3. No CARTÃO-RESPOSTA 
a) Confira seu nome e número de inscrição e 

especialidade que você se inscreveu na parte superior 
do CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. 

b) No caso de não coincidir seu nome e número de 
inscrição, devolva-o ao fiscal e peça-lhe o seu. Se o seu 
cartão não for encontrado, solicite um cartão virgem, o 
que não prejudicará a correção de sua prova. 

c)  Verifique se o Boletim de Questões, está legível e com 
o número de páginas correto. Em caso de divergência, 
comunique ao fiscal de sua sala para que este 
providencie a troca do Boletim de Questões. Confira, 
também, na Capa do Boletim de Questões e no 
rodapé das páginas internas, o nome da categoria 
profissional pleiteada. 

d) Após a conferência, assine seu nome no espaço 
correspondente do CARTÃO-RESPOSTA, do mesmo 
modo como foi assinado no seu documento de 
identidade, utilizando caneta esferográfica de tinta preta 
ou azul. 

e) Para cada uma das questões existem 5 (cinco) 
alternativas, classificadas com as letras a, b, c, d, e. Só 
uma responde corretamente ao quesito proposto. Você 
deve marcar no Cartão-Resposta apenas uma letra. 
Marcando mais de uma, você anulará a questão, 
mesmo que uma das marcadas corresponda à 
alternativa correta. 

f) O CARTÃO-RESPOSTA não pode ser dobrado, nem 
amassado, nem rasgado. 

 
LEMBRE-SE 

4. A duração desta prova é de 4 (quatro) horas, iniciando 
às 8 (oito) horas e terminando às 12 (doze) horas. 

5. É terminantemente proibida a comunicação entre 
candidatos. 

 

ATENÇÃO 

6. Quando for marcar o Cartão-Resposta, proceda da 
seguinte maneira: 

a) Faça uma revisão das alternativas marcadas no 
Boletim de Questões. 

b) Assinale, inicialmente, no Boletim de Questões, a 
alternativa que julgar correta, para depois marcá-
la no Cartão-Resposta definitivamente. 

c) Marque o Cartão-Resposta, usando caneta 
esferográfica com tinta azul ou preta, 
preenchendo completamente o círculo 
correspondente à alternativa escolhida para cada 
questão. 

d) Ao marcar a alternativa do Cartão-Resposta, 
faça-o com cuidado, evitando rasgá-lo ou furá-lo, 
tendo atenção para não ultrapassar os limites do 
círculo. 

Marque certo o seu cartão como indicado: 

CERTO  

e) Além de sua resposta e assinatura, nos locais 
indicados, não marque nem escreva mais nada 
no Cartão-Resposta. 

f) O gabarito poderá ser copiado, 

SOMENTE, no espelho constante no 
final do boletim de questões 
disponibilizado para este fim que 
somente será destacado no final de 
sua prova, pelo fiscal de sua sala 

7. Releia estas instruções antes de entregar a prova. 

8. Assine na lista de presença, na linha correspondente, 
o seu nome, do mesmo modo como foi assinado no 
seu documento de identidade. 

 

BOA PROVA! 

PROGRAD – Pró-Reitoria de Graduação 
DAA – Diretoria de Acesso e Avaliação 

Belém – Pará 
Dezembro de 2020 
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1. A integralidade, como princípio do Sistema 

Único de Saúde (SUS), está fortemente 
associada à/ao(s): 

a  rede assistencial. 

b trabalho em equipe. 

c marcos organizativos.  

d atenção primária em saúde. 

e marcos doutrinários. 

2. A Política Nacional da Atenção Básica está, 
prioritariamente, organizada a partir da: 

a humanização do atendimento. 

b rede de serviços assistenciais. 

c educação permanente. 

d estratégia saúde da família. 

e linha de cuidado. 

3. A coordenação, articulação, planejamento, 

controle, avaliação e auditoria dos Sistemas 
de Saúde Estaduais e Municipais são 
condições essenciais para: 

a o atendimento das diretrizes 
constitucionais.  

b a Resolubilidade da atenção à saúde na 
perspectiva da assistência integral como 
princípio do Sistema Único de Saúde-SUS. 

c a Gestão eficiente e eficaz para o controle 
do funcionamento do Sistema Único de 
Saúde-SUS. 

d a segurança dos usuários dos serviços 
considerando as condições de organização 
e funcionamento do Sistema Único de 
Saúde-SUS. 

e o pleno funcionamento do sistema de 
informação das ações e atividades 
desenvolvidas pelos serviços de saúde do 
Sistema Único de Saúde-SUS. 

4. Os fundamentos e principais atributos da 
rede de atenção à saúde corresponde a: 

a integração horizontal dos serviços. 

b estratégia para a articulação dos serviços 
de saúde. 

c descentralização da gestão. 

d universalização do cuidado. 

e integralidade. 

5. A pandemia do Coronavírus em curso, ainda 
exige análises conjunturais e epidemiológicas 

para a mitigação do processo de transmissão 
e a adoção de estratégias assistenciais na 
perspectiva da redução do agravo às 
populações exigindo que vários fatores sejam 
levados em consideração em um cenário 
incerto. Dentre eles releva-se:  

a as características locais, sociais e 
demográficas.  

b a capacidade da gestão local. 

c as descobertas farmacológicas. 

d diferenças culturais. 

e as características socioeconômicas.  

6. Em tempos de pandemia, o mecanismo mais 

eficaz para avaliar as possibilidades de 

isolamento domiciliar das pessoas suspeitas 
de diagnóstico da Covid-19, pelo agente 
comunitário de saúde, na sua área de 
atuação é a vigilância: 

a sanitária. 

b passiva. 

c ativa. 

d da saúde. 

e na saúde. 

7. Nas Redes de Atenção a Saúde são 
características das Linhas de Cuidado: 

a os cuidados assistenciais prestados de 
forma estruturada por nível de 

complexidade dos serviços de saúde. 

b um continuum assistencial composto por 
ações de promoção, prevenção, 
tratamento e reabilitação. 

c os níveis organizativos das ações da 
promoção a reabilitação da saúde. 

d os serviços de prestação da assistência da 
promoção a reabilitação da saúde.  

e um continuum organizacional composto 
por ações de promoção, prevenção, 
tratamento e reabilitação. 

8. A condição crônica se caracteriza, 
fundamentalmente, por ser tudo aquilo que 
está associada aos: 

a casos de doenças de cunho social e 
assistencial a serem atendidos pelo 

sistema de saúde. 

b casos que exigem uma resposta social 
deliberada por parte do sistema de saúde. 

c pacientes idosos com vulnerabilidade 
social. 

d pacientes portadores de doenças crônicas 

que exigem a atenção integral e 
intersetorial. 

e cidadãos e cidadãs vulneráveis social e 
economicamente. 

9. Uma das funções da equipe de saúde nas 
condições crônicas é: 

a apoiar tecnicamente os portadores de 
doenças crônicas. 

b identificar os fatores proximais das 
condições de saúde da área. 

c encaminhar aos especialistas no campo 
assistencial e social. 

d apoiar as pessoas para o autocuidado. 

e identificar a capacidade de respostas do 
sistema de saúde. 
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10. A nova forma de financiamento, pelo 

Ministério da Saúde, das ações da Atenção 

Primária em Saúde desenvolvidas nos 
municípios é denominada de Programa: 

a Nacional de Atenção Básica. 

b Previne Brasil. 

c Saúde da Família. 

d Nacional de Melhoria da Qualidade. 

e Avança Brasil. 

11. A interprofissionalidade e a autonomia são 
características do(a): 

a organização da rede de serviços de saúde. 

b processo de trabalho em saúde. 

c linha de cuidado assistencial 

hierarquizada. 

d princípio da integralidade ou atenção 

integral. 

e educação permanente. 

12. Para receberem os recursos financeiros com 
base nas novas formas de financiamento os 
municípios precisam, fundamentalmente, 
alcançar: 

a eficiência. 

b eficácia. 

c produtividade. 

d objetivos definidos pelas Secretarias 

Municipais de Saúde. 

e indicadores de desempenho satisfatórios. 

13. Um dos principais focos das diretrizes para 
segurança do paciente é: 

a o profissional de saúde. 

b o usuário do serviço de saúde. 

c a participação do paciente. 

d o envolvimento do gestor. 

e estrutura física dos serviços e equipe de 
saúde. 

14. O atual modelo de financiamento da Atenção 
Primária em Saúde é formado: 

a pela captação ponderada, pagamento por 
desempenho e por incentivos a estratégias 

e programas. 

b pelo piso nacional de atenção básica fixo e 
variável e captação ponderada e 
pagamento por desempenho. 

c pelo Programa Nacional de Melhoria do 
Acesso e da Qualidade da Atenção Básica, 

pelo piso nacional de atenção básica e por 
incentivos a estratégias programadas. 

d  pela Estratégia Saúde da Família, 
Programa Nacional de Melhoria do Acesso 
e da Qualidade da atenção básica e pelo 
piso nacional de Atenção Básica. 

e Pelo incentivo a estratégias e Programas e 

Programa Nacional de Melhoria do Acesso 
e da Qualidade da Atenção Básica. 

15. O fator essencial na definição de diretrizes 
para a segurança do paciente é: 

a experiência profissional. 

b proatividade profissional. 

c cultura organizacional e sistema de 
aprendizado. 

d identificação das causas dos erros 
cognitivos. 

e compromisso institucional. 

16. O plano de uma avaliação é estabelecido com 
base nas perguntas ou hipóteses. Em relação 
a avaliação psicodiagnóstica é correto afirmar 
que: 

a no diagnóstico diferencial são investigadas 
irregularidades ou inconsistências do 

quadro sintomático, para diferenciar 

alternativas diagnósticas, níveis de 
funcionamento ou natureza da patologia.  

b no diagnóstico diferencial não se investiga 
irregularidades ou inconsistências do 
quadro sintomático, mas pode diferenciar 
alternativas diagnósticas, níveis de 
funcionamento ou natureza da patologia.  

c elimina a identificação de problemas 
precoces, durante a avaliação de riscos, 
determinando o curso provável do caso.  

d ultrapassa a classificação composta, mas 
exclui forças e fraquezas durante o 
desempenho do paciente.  

e a classificação simples não realiza a 

comparação de amostra do 
comportamento do paciente com outros 
resultados, principalmente quando 
envolve avaliação de nível intelectual.  

17. Em relação a teoria de Carl Rogers sobre 
processo fundamental de tendência para a 
realização,  é correto afirmar que: 

a tendência que não expressa e nem ativa 
as capacidades do organismo e do eu.  

b tendência para expressar e ativar todas as 
capacidades do organismo ou do eu. Ele 
acreditava que todos os seres humanos 

são motivados fundamentalmente por um 
processo voltado para a transferência. 

c tendência que não expressa e ativa as 
capacidades do organismo e sua 
transferência. Ele acreditava que nem 
todos os seres humanos são motivados 
fundamentalmente por um processo 
voltado para o crescimento. 

d tendência que serve para transferir e 

estagnar todas as capacidades do 
organismo ou do eu. Ele acreditava que 
todos os seres humanos são motivados 
fundamentalmente por um processo 
voltado para o crescimento. 

e tendência para expressar e ativar todas as 

capacidades do organismo ou do eu. Ele 
acreditava que todos os seres humanos 
são motivados fundamentalmente por um 
processo voltado para o crescimento. 
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18. O_________________ refere-se a processos 

mentais de que a pessoa não está consciente. 

Freud vai dizer que esse material está 
__________________. A alternativa que 
completa corretamente as lacunas é: 

a pré consciente e consciente 

b inconsciente e reprimido 

c consciente e inconsciente 

d pré consciente e reprimido 

e pré consciente e inconsciente 

19. Em relação aos transtornos psicóticos, analise 
as afirmativas abaixo e classifique-as em V 
(verdadeiro) e F (Falso): 

(  ) Os delírios são crenças fixas, não 

passíveis de mudanças à luz de 

evidências conflitantes. Seu conteúdo 
pode incluir uma variedade de temas 
como religioso, persecutório, de 
grandeza e somático.  

(  ) As alucinações são experiências 

semelhantes à percepção que ocorrem 
sem um estímulo externo. 

(  ) A desorganização do pensamento 

costuma ser inferida a partir do discurso 

indivíduo. Este pode mudar de um tópico 
para outro.  

(  ) Comportamento catatônico é uma 

redução acentuada na reatividade ao 

ambiente. Varia da resistência a 
instruções, o negativismo, passando 
para postura rígida inapropriada até a 
falta total de respostas verbais e 
motoras. 

(  ) Sintomas negativos na esquizofrenia não 

apresenta expressão emocional 
diminuída e nem avolia.  

A alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo é: 

a V, V, F, F, V  

b F, F, V, V, V  

c V, V, V, V, F 

d V, F, V, F, V  

e V, V, V, V, V  

20. São caracterizados por uma perturbação 
persistente na alimentação ou no 
comportamento relacionado à alimentação 
que resulta no consumo ou na absorção 
alterada de alimentos e que compromete 
significativamente a saúde física e o 
funcionamento psicossocial: 

a transtornos de ansiedade. 

b transtornos sintomáticos. 

c transtornos obsessivos.  

d transtornos alimentares.  

e transtornos persistentes.  

21. Indivíduos com anorexia nervosa apresentam 
os sinais e sintomas como: 

a humor deprimido, irritabilidade, insônia e 
diminuição da libido.  

b euforia, humor deprimido, irritabilidade, 
satisfação, insônia e aumento da libido.  

c humor deprimido, irritabilidade, insônia e 
aumento da libido.  

d humor deprimido, equilíbrio, insônia e 
aumento da libido. 

e equilíbrio, satisfação, irritabilidade, insônia 
e diminuição da libido.  

22. Uma característica importante dos 
transtornos por uso de substâncias é a 
alteração básica nos circuitos cerebrais que 

podem persistir após a desintoxicação, 

especialmente em indivíduos com transtornos 
graves. Os efeitos comportamentais dessas 
alterações cerebrais podem ser exibidos nas 
recaídas constantes e na fissura intensa por 
drogas quando os indivíduos são expostos a 
estímulos relacionados a elas. Os critérios são 
utilizados para auxiliar no diagnóstico: 

a auto controle, alteração social, uso baixo e 
critérios farmacológicos.  

b baixo controle, deterioração social, uso 
baixo e critérios farmacológicos.  

c baixo controle, estabilidade social, uso 
arriscado e critérios farmacológicos.  

d baixo controle, deterioração social, uso 

arriscado e critérios farmacológicos. 

e auto controle, deterioração social, uso 
baixo e critérios farmacológicos.  

23. Em relação à ansiedade persecutória – 
paranóide é correto afirmar que: 

a ansiedade vivida pelo paciente como o 
temor de retaliação, ataques imaginários e 

fantasmáticos, que se perpetua em seus 
pensamentos.  

b ansiedade vivida pelo paciente como 
apreensão agradável, ataques imaginários 
e fantasmáticos, que se perpetua em seus 

pensamentos.  

c ansiedade vivida pelo paciente como o 

temor de retaliação, segurança imaginária 
e fantasmáticos, apreensão agradável que 
se perpetua em seus pensamentos. 

d ansiedade vivida pelo paciente com 
sensação de conforto e temor de 
retaliação, ataques imaginários e 
fantasmáticos, apreensão agradável que 

se perpetua em seus pensamentos. 

e ansiedade vivida pelo paciente com 
segurança, ataques imaginários e 
fantasmáticos, que se perpetua em seus 
pensamentos. 
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24. O transtorno conversivo apresenta 

características específicas para se fazer o 

diagnóstico. Sobre este assunto é correto 
afirmar que: 

a apresenta sintomas motores que incluem 
fraqueza ou paralisia, movimentos 
anormais, como tremor e movimentos 
distônicos, sintomas sensoriais que 

incluem sensação cutânea, visão ou 
audição alteradas e convulsões epiléticas, 
denominadas de convulsões psicogênicas.  

b apresenta sintomas motores que incluem 
fraqueza ou paralisia, movimentos 
voluntários normais e movimentos 
distônicos, sintomas sensoriais que 

incluem sensação cutânea, visão ou 

audição alteradas e convulsões epiléticas, 
denominadas de convulsões psicogênicas. 

c apresenta sintomas motores que incluem 
movimentos normais, como tremor e 
movimentos voluntários, sintomas 
sensoriais que incluem sensação cutânea, 

visão ou audição alteradas e convulsões 
epiléticas, denominadas de convulsões 
psicogênicas. 

d apresenta sintomas motores que incluem 
fraqueza ou paralisia, movimentos 
voluntários como tremor e movimentos 

distônicos, sintomas não sensoriais que 
incluem sensação cutânea, visão ou 
audição alteradas e convulsões epiléticas, 

denominadas de convulsões psicogênicas. 

e apresenta sintomas motores que incluem 
fraqueza ou paralisia, movimentos 
anormais, como tremor e movimentos 

distônicos, sintomas não sensoriais que 
incluem sensação cutânea, visão ou 
audição alteradas e convulsões epiléticas, 
denominadas de convulsões psicogênicas. 

25. É a percepção clara e definida de um objeto 
sem que este objeto esteja presente: 

a hiperestesia. 

b ilusão. 

c ilusões catatímicas.  

d alucinação.  

e hipoestesia. 

26. Reação de ajustamento em oncologia se 

atém ao impacto psicossocial que a noticia do 

diagnóstico de câncer causa. A reação de 
ajustamento é um transtorno frequente em 
pacientes internados em hospital geral, 
devido a própria condição clínica, em que os 
pacientes se sentem em situação de 

vulnerabilidade. As manifestações psíquicas, 
nestes casos, incluem: 
a humor deprimido, ansiedade, 

preocupação, sentimento de capacidade 
de adaptação, incapacidade no 
planejamento do futuro, propenso a 
comportamentos de explosões de 

violência.  
b humor deprimido, ansiedade, 

preocupação, sentimento de incapacidade 

de adaptação, incapacidade no 
planejamento do futuro, propenso a 
comportamentos dramáticos e explosões 
de violência.  

c humor estável, ansiedade, preocupação, 
sentimento de capacidade de adaptação, 
incapacidade no planejamento do futuro, 
propenso a comportamentos dramáticos e 
explosões de violência. 

d humor deprimido, estabilidade, 

preocupação, sentimento de capacidade 
de adaptação, incapacidade no 
planejamento do futuro, propenso a 
comportamentos dramáticos.  

e humor deprimido, ansiedade, estabilidade 

no humor, sentimento de incapacidade de 
adaptação, incapacidade no planejamento 

do futuro, propenso a comportamentos 
dramáticos e explosões de violência.  

27. A ocorrência de transtorno somatoforme em 
pacientes com câncer compromete o 
tratamento e o prognóstico. Os sintomas 
mais comuns são: 
a dor, fadiga, apetência, exaustão, energia, 

letargia, tremores, tontura e palpitação. 
b dor, fadiga, apetência, exaustão, 

resistência, letargia, tremores, tontura e 
palpitação.  

c dor, fadiga, anorexia, energia, fraqueza, 

letargia, tremores, tontura e palpitação.  

d dor, fadiga, anorexia, ânimo, fraqueza, 
letargia, tremores, tontura e palpitação.  

e dor, fadiga, anorexia, exaustão, fraqueza, 
letargia, tremores, tontura e palpitação.  

28. A dor no câncer pode ser por indução pela 
doença e tratamento. Marque a alternativa 
correta que indica a dor no câncer induzida 

pelo tratamento. 
a cirurgia, radioterapia, estado emocional, 

imunoterapia. 
b cirurgia, fadiga, estado emocional, 

imunoterapia.  
c cirurgia, radioterapia, quimioterapia, 

imunoterapia.  

d cirurgia, radioterapia, quimioterapia, 
fadiga.  

e cirurgia, estado emocional, quimioterapia, 
imunoterapia.   
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29. Em relação à psico-oncologia é correto 
afirmar que: 

a seu objetivo é melhorar a qualidade de 
vida de todas as pessoas envolvidas no 
processo da doença, em todas as etapas, 
prevenção do câncer, no diagnóstico, 
tratamento e sua finalização a cura e 
terminalidade.  

b seu objetivo é melhorar a qualidade de 
vida do paciente no processo da doença, 
em todas as etapas, mas não envolve a 
família. Trabalha a prevenção do câncer, o 
diagnóstico, tratamento e sua finalização a 
cura e terminalidade. 

c seu objetivo é possibilitar a cura do 

paciente, durante o processo de 

adoecimento, em todas as etapas, 
prevenção do câncer, no diagnóstico, 
tratamento e sua finalização a cura e 
terminalidade.  

d seu objetivo é melhorar a qualidade de 
vida de todas as pessoas envolvidas no 

processo da doença, garantindo a cura do 
paciente em todas as etapas do 
tratamento, na prevenção do câncer e no 
diagnóstico.  

e seu objetivo é apenas melhorar a 
qualidade de vida do paciente em relação 

ao seu tratamento incluindo todas as 
etapas, prevenção do câncer, diagnóstico, 

tratamento, a finalização a cura e 
terminalidade. 

30. Em relação ao conceito de Reabilitação 
Psicossocial  é correto afirmar que: 

a campo da saúde mental que visa 
promover melhor qualidade de vida por 

meio de assistência adequada ao indivíduo 
com sofrimento psíquico, porém não 
envolve todos os profissionais da saúde.  

b campo da saúde mental que não trabalha 
as limitações do paciente, mas promove 
melhor qualidade de vida por meio de 
assistência adequada ao indivíduo com 

sofrimento psíquico . 

c campo da saúde mental que não privilegia 
a permanência do paciente junto a família, 
embora promova melhor qualidade de 
vida por meio de assistência adequada ao 
indivíduo com sofrimento psíquico.  

d campo da saúde mental que visa 

promover melhor qualidade de vida por 
meio de assistência adequada ao indivíduo 
com sofrimento psíquico, percebendo o 
paciente como doença-objeto. 

e campo da saúde mental que visa 
promover melhor qualidade de vida por 

meio de assistência adequada ao indivíduo 
com sofrimento psíquico.  

31. A escuta especializada é a principal 

ferramenta de trabalho de um 

psicoterapeuta. Em relação a psicoterapia em 
pacientes oncológicos é correto afirmar que: 

a aborda o impacto do câncer nas funções 
psicológicas do paciente, mas não abrange 
família.  

b aborda o impacto do câncer nas funções 

psicológicas do paciente, na família, mas 
não abrange a equipe de saúde cuidadora.  

c aborda o impacto do câncer nas funções 
psicológicas do paciente, na família e na 
equipe de saúde cuidadora.  

d aborda o impacto do câncer nas funções 
psicológicas do paciente, mas não inclui os 

aspectos orgânicos originados da doença.  

e aborda o impacto do câncer nas funções 
psicológicas do paciente, na família e na 
equipe de saúde cuidadora mas não inclui 
os aspectos orgânicos originados da 
doença.  

32. O transtorno de ansiedade abrange sintomas 

que afetam o comportamento e a vida diária 
do sujeito. Marque a alternativa correta que 
indica os sintomas de transtorno de 
ansiedade generalizado –TAG. 

a tensão motora, fadiga, ondas de frio ou 
calor, urgência miccional, cefaleia, 
palpitações, sudorese, tontura, falta de ar, 

insônia, irritabilidade e dificuldade de 

concentração.  

b tensão motora, desfadiga, ondas de frio 
ou calor, urgência miccional, cefaleia, 
palpitações, sudorese, tontura, falta de ar, 
insônia, irritabilidade e dificuldade de 
concentração.  

c tensão motora, fadiga, ondas de frio ou 
calor, urgência miccional, cefaléia, 
palpitações, sudorese, tontura, falta de ar, 
sonolência, irritabilidade e dificuldade de 
concentração. 

d tensão motora, fadiga, ondas de frio ou 
calor, urgência miccional, cefaleia, 

palpitações, sudorese, tontura, falta de ar, 
insônia, irritabilidade e concentração.  

e tensão motora, desfadiga, ondas de frio 
ou calor, urgência miccional, cefaleia, 
palpitações, sudorese, tontura, falta de ar, 
insônia, irritabilidade e concentração. 
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33. Marque a alternativa que indique os objetivos 
de uma avaliação psicológica clínica. 

a Objetivo é obter a classificação  composta 
e simples, descrição, diagnóstico, 
diferencial, prevenção e prognóstico. 

b Objetivo é obter a classificação simples e 
nosológica, descrição, diagnóstico 
diferencial, prevenção e prognóstico.  

c Objetivo é obter a classificação composta 
e nosológica, descrição, diagnóstico 
diferencial, prevenção e prognóstico.  

d Objetivo é obter a classificação simples e 
nosológica, composta, diagnóstico 
diferencial, prevenção e prognóstico. 

e Objetivo é obter a classificação simples e 

nosológica, descrição, diagnóstico 

composto, prevenção e prognóstico. 

34. O I Encontro de Psicólogos da Área Hospitalar 
aconteceu em São Paulo, em 1983, 
organizado por Belkiss Romano, entre outros 
profissionais. Neste evento, os estudiosos da 
área identificaram os diferenciais da 

psicologia hospitalar em relação a outras 
práticas clínicas em psicologia, a saber: 

a dinâmica de trabalho com solicitações 
únicas; Ambiente de ação aberto e 
invariável; Tempo de ação  sem limites; 
Sobreposição do sofrimento orgânico-
psíquico; Intervenção iminentemente 

difusa e clínica. 

b dinâmica de trabalho com multiplicidade 
de solicitações; Ambiente de ação fechado 
e variável; Tempo de ação sem limites; 
Sobreposição do sofrimento orgânico-
psíquico; Intervenção iminentemente focal 
e clínica. 

c dinâmica de trabalho com multiplicidade 
de solicitações; Ambiente de ação aberto 
e variável; Tempo impondo limites; 
Sobreposição do sofrimento orgânico-
psíquico; Intervenção iminentemente focal 
e emergencial. 

d dinâmica de trabalho com solicitações 

únicas; Ambiente de ação aberto e 
variável; Tempo impondo limites; Clara 
separação do sofrimento orgânico-
psíquico; Intervenção iminentemente focal 
e emergencial. 

e dinâmica de trabalho com solicitações 
únicas; Ambiente de ação fechado e 

variável; Tempo impondo limites; Clara 
separação do sofrimento orgânico-
psíquico; Intervenção iminentemente focal 
e emergencial. 

 

35. A mudança no conceito de saúde, proposta 

no documento de criação da Organização 

Mundial de Saúde (OMS) em 1948, exerceu 
influência para a prática psicológica e o 
surgimento da psicologia hospitalar. Em 
relação à prática do Psicólogo no hospital é 
correto afirmar que: 

a exerce a função de coordenação relativa 

às atividades com os funcionários do 
hospital. 

b o ingresso de psicólogos nas equipes de 
saúde levou à nomeação internacional de 
uma nova especialidade: a psicologia da 
doença. 

c o profissional psicólogo tem tido um papel 

muito importante justamente por focar 

suas práticas e ações apenas nos 
pacientes. 

d o profissional deve estar comprometido 
socialmente e atento somente aos 
problemas de saúde de sua região. 

e realiza interconsulta, ou seja, atua 

diretamente com os pacientes. 

36. A avaliação psicológica no contexto da saúde 
tem se mostrado uma área fundamental no 
auxílio da compreensão do adoecimento e de 
como o ser humano pode se manter saudável 
ao longo da vida (capitão et al, 2005). 

Analise as afirmativas abaixo e classifique-as 
em V (verdadeiro) ou F (falso): 

( ) É frequentemente usada para responder 
perguntas e resolver problemas 
relacionados ao atendimento de outros 
profissionais. 

(  ) Os tipos de demanda ou pedidos de 

interconsulta, dependem do tipo de 
contexto em que o profissional está 
inserido. 

(  ) A psicoeducação em técnicas de auto 

regulação emocional só poderá ser 
realizada antes de uma sessão de 
testagem ou entrevista e não após a 
avaliação.  

(  ) É obrigatório anexar em um prontuário 

único as principais informações e dados 
da avaliação.  

(  ) A avaliação no campo hospitalar não tem 

um caráter interventivo, mas apenas 
para diagnóstico.  

A alternativa que apresenta a sequência 

correta de cima para baixo é: 

a V, V, F, F, V 

b F, F, V, V, V 

c V, V, F, V, F 

d V, F, V, F, V 

e V, V, V, V, V 
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37. Em determinados tipos de doenças 

psicossomáticas, o histórico pregresso do 

paciente aponta para situações delirantes 
e/ou fóbicas ligadas a patologias específicas. 
Os sintomas considerados primários de 
psicose e que possibilitam o diagnóstico de 
um quadro psicótico são: 

a alterações da linguagem; delírios; 

distúrbios da afetividade; fuga de ideias. 

b alterações do pensamento; alucinações; 
delírios; salada de palavras; distúrbio da 
consciência do eu. 

c confusão mental, fuga de ideias, salada de 
palavras; distúrbio da afetividade e da 
consciência do eu. 

d alteração da percepção; fuga de ideias; 

alterações da linguagem. 

e alteração da memória; alucinações; fuga 
de ideias; delírios. 

38. A bioética apresenta alguns princípios básicos 
que devem nortear a assistência à pesquisa 
dos profissionais de saúde diante de questões 
da vida humana. São eles: 

a a beneficência; a maleficência; autonomia 
e injustiça.  

b a benevolência; a malevolência; 
autonomia e justiça.  

c a beneficência; a não maleficência; 
autonomia e justiça.  

d a benevolência; a não maleficência; não 

autonomia e justiça. 

e a beneficência; a não malevolência; 
autonomia e injustiça.  

39. A problemática emocional decorrente do 
transplante é algo complexo e multifacetado, 
pois esse percurso, desde o diagnóstico, a 

indicação e a realização do transplante pode 
ser longo ou curto, mas quase sempre difícil 
e trabalhoso. Em relação à atuação da 
Psicologia com o paciente de transplante, é 
correto afirmar que: 

I. A avaliação, geralmente, é realizada com 

uma (ou mais) entrevista aberta, não 
estruturada ou com o uso de um 

questionário específico. 

II. Cada órgão ou doença específica a ser 
tratada com o transplante conta com 
diretrizes próprias para avaliação. 

III. O envolvimento da família é fundamental 
não só no processo de avaliação, mas em 
toda a vivência do transplante.  

A alternativa que contém todas as 
afirmativas corretas é: 

a III  

b I e III  

c I e II  

d II e III  

e I, II e III  

40. A mobilização de energia induzida pelo 

estresse deve se adequar às necessidades 

para a restauração do equilíbrio orgânico e 
deve persistir por um tempo limitado, que 
não comprometa o organismo, em razão, por 
exemplo, de seus efeitos inibitórios sobre a 
digestão, crescimento, reprodução e resposta 

imune. Dentre as afirmativas abaixo, indique 
as que descrevem a Síndrome Metabólica.  

I. Obesidade abdominal; hipoglicemia; 
depressão; níveis elevados de 
triglicérides. 

II. Dislipidemia; hiperglicemia; obesidade 
abdominal; hipertensão arterial. 

III. Hipertensão arterial; Obesidade 
abdominal; níveis baixos de triglicérides 

e de LDL colesterol e níveis elevados de 
HDL colesterol. 

A alternativa que contém todas as 
afirmativas corretas é: 

a I e II  

b II e III  

c II  

d III  

e I  

41. Psicossomático pode ser definido como algo 
que pertence ao mesmo tempo ao orgânico e 
ao psíquico. Em relação aos mecanismos da 

somatização, assinale V (verdadeiro) ou F 
(falso) nas afirmativas abaixo. 

(  ) A estrutura mental humana reage às 
estimulações, emitindo respostas 
comandadas pelo nosso cérebro. 

(  ) Os fatores ambientais interferem, 
originam, favorecem e modificam as 
progressões do desenvolvimento. 

(  ) O sistema cerebral de resposta ao 
estresse responde automaticamente aos 
patógenos, enquanto o sistema 
imunológico é ativado em situações de 
perigo. 

(  ) O sistema cerebral de resposta ao 
estresse é ativado em situações de 

perigo, enquanto o sistema imunológico 
responde automaticamente aos 
patógenos. 

A alternativa que apresenta a sequência 
correta de cima para baixo é: 

a V, V, F, V 

b F, F, V, F 

c V, F, V, F 

d V, F, F, V 

e F, V, V, F 
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42. Um paciente em internação implica em um 

contato contínuo com a equipe de saúde e 

ambos precisam estruturar um vínculo para 
um tratamento mais efetivo. Neste contexto, 
é correto afirmar que: 

I. Um vínculo bem trabalhado 
proporcionará uma melhor qualidade de 
vida a pessoa enferma. 

II. O paciente que não questiona e nem se 
queixa com a equipe, é o que mais 
viabiliza o tratamento. 

III. Quanto maior o respeito e a confiança 
demonstrados pela equipe ao paciente, 
mais este coopera com o tratamento. 

IV. O distanciamento do paciente, como 

mecanismo de defesa, facilita o 
tratamento pois aceita tudo que a equipe 
propõe. 

V. O Psicólogo é responsável por detectar 
os focos de conflito e facilitar a 
comunicação entre paciente e equipe de 
saúde. 

A alternativa que contém todas as 
afirmativas corretas é: 

a I, III e V  

b II, III e IV  

c I, II, IV e V  

d I  

e V  

43. Analise as afirmativas sobre os transtornos 
alimentares. 

I. São síndromes psiquiátricas complexas e 
ainda relativamente pouco 
compreendidas, mostrando-se cada vez 

mais importantes no cenário da 
psiquiatria moderna.  

II. É um campo multidisciplinar por 
excelência, onde o trabalho de equipe 
entre vários profissionais de saúde 
cumpre papel fundamental.  

III. Sofrem influência da cultura, contexto 

social, personalidade e fatores 
biológicos. 

IV. Os transtornos alimentares são doenças 
que afetam particularmente crianças e 
adultos jovens do sexo masculino. 

V. Anorexia e bulimia são exemplos de 
transtornos alimentares. 

A alternativa que contém todas as 
afirmativas corretas é: 

a II e IV 

b II  

c I, II, III e V 

d III e V 

e I, II, III, IV e V 

44. Como parte integrante do quadro das 

patologias crônicas está a Demência de 

Alzheimer (DA). Para o indivíduo acometido, 
a doença resultará, principalmente, em perda 
cognitiva e de memória, comprometimento 
em atividades neuropsiquiátricas (Forstmeier, 
Maercker, Savaskan & Roth, 2015) e 

sintomas comportamentais e psicológicos que 
podem incluir ansiedade, depressão, apatia, 
desinibição, irritabilidade, delírios e 
alucinações. Acerca da demência de 
Alzheimer é correto afirmar que: 

a o diagnóstico é dado assim que o idoso 
começa a ter problemas de memória. 

b o Alzheimer é uma demência não 

degenerativa que provoca o declínio das 

funções intelectuais, reduzindo as 
capacidades de trabalho e relação social e 
interferindo no comportamento e na 
personalidade. 

c não se conhece a causa específica da 
Demência de Alzheimer. Parece haver 

certa predisposição genética para seu 
aparecimento. Nesses casos, ela pode 
desenvolver-se precocemente, por volta 
dos 30 anos. 

d os tratamentos psicológicos de idosos com 
Demência de Alzheimer não contribuem 

para melhorias em aspectos do bem-estar 
e qualidade de vida. 

e a Demência de Alzheimer provoca um 
grande abalo médico, social e econômico 
para os pacientes, suas famílias e para a 
sociedade. 

45. Para identificar um paciente com transtorno 
mental é importante: 

I. Considerar o resultado do exame 
laboratorial. 

II. Considerar tempo de apresentação dos 
sintomas. 

III. Considerar histórico do paciente. 

IV. Considerar se estuda ou se trabalha. 

A alternativa que contém todas as 
afirmativas corretas é: 

a I e IV  

b II e III  

c I, II e IV  

d II, III e IV  

e I, II e III  
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46. Durante a internação hospitalar a criança 

pode vivenciar crises. Dentre as mais 
significativas é possível citar: 

a ansiedade relacionada à separação, perda 
da independência já conquistada, medo 
relacionado à doença e seu prognóstico. 

b ansiedade relacionada ao afastamento dos 
amigos, não poder brincar, preocupação 

com a aparência. 

c ansiedade relacionada à separação, perda 
do controle da situação, medo relacionado 
à lesão corporal e à dor. 

d ansiedade relacionada à internação, 
incertezas e medos em relação à doença, 
perda do controle da situação. 

e ansiedade relacionada ao diagnóstico, 

crises convulsivas, medo do prognóstico. 

47. Alguns mecanismos mentais de defesa contra 
a ansiedade e o sofrimento utilizados pelos 
pacientes podem gerar uma tensão muito 
grande na equipe de saúde enquanto não 
forem identificados e compreendidos. Os 
mais comuns são:  

I. Projeção – quando transferem a culpa do 
adoecimento para outra pessoa 
demonstrando sua dificuldade em lidar com 
a possibilidade de morte. 

II. Identificação – Quando nos colocamos no 
lugar da outra pessoa. 

III. Deslocamento – Ocorre quando o paciente 

leva a dor e o sofrimento para um nível 
intelectual. 

IV. Deslocamento – Dirige a dor e o sofrimento 
para a equipe de saúde. 

V. Intelectualização - quando o paciente 
transfere a culpa do adoecimento para 

outra pessoa demonstrando sua dificuldade 
em lidar com a possibilidade de morte. 

A alternativa que contém todas as 
afirmativas corretas é: 

a I e V 

b I e II 

c III e V 

d I e IV 

e II, IV e V 

48. Uma situação de emergência se caracteriza 
pelo surgimento de um fato imprevisto que 
necessita de: 

a Intervenção de longo prazo. 

b Intervenção temporária. 

c Intervenção involuntária. 

d Intervenção voluntária. 

e Intervenção imediata. 

49. Uma vez que a criança é diagnosticada com 

microcefalia ou síndrome congênita causada 

por ZIKV. O Psicólogo que acompanhar esta 
criança deve ter as seguintes competências e 
habilidades: 

I. Domínio do desenvolvimento 
neuropsicomotor. 

II. Desenvolver estratégias para dar suporte 

aos pais. 

III. Buscar formas de lidar com as questões 
iniciais de rejeição. 

IV. Investigar em que medida o atraso no 
desenvolvimento vai impactar a vida da 
criança. 

A alternativa que contém todas as 

afirmativas corretas é: 

a I, II, III e IV   

b II e III  

c I e IV  

d II, III e IV  

e I e III   

50. A ansiedade _________________ pode 

aparecer diante da simples possibilidade de 
ter que enfrentar determinados tratamentos 
ou esperar resultados de exames. Marque a 
alternativa que preenche a lacuna 
corretamente. 

a tardia 

b antecipatória 

c diurna 

d noturna 

e mensal 
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