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PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM 

ONCOLOGIA - 2020/2022 N.01/2019
 

 

PSICOLOGIA
 

 
INSTRUÇÕES 

 

1. Esta prova possui 40 (quarenta) questões objetivas subdivididas em 10 (dez) questões de 
Conhecimentos Gerais sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), 05 (cinco) questões de 
Legislação Específica conforme Área de Concentração e 25 (vinte e cinco) questões da Área 
Profissional. 

2. Cada questão possui 4 (quatro) alternativas, sendo apenas uma delas a correta. 

3.  A  interpretação faz parte da prova, não sendo permitido solicitação de esclarecimentos junto aos 
Fiscais. 

4. Só será permitido, a utilização de caneta de material transparente na cor preta ou azul. 

5. O candidato dispõe de, no máximo, quatro horas para responder as questões e preencher o 
Cartão de Respostas. Não haverá substituição do cartão-resposta. 

6. Durante a prova o candidato receberá uma folha em branco para anotar o gabarito. 
Essa folha ficará em poder do candidato após o término da prova. 

7. Após ser identificado, nenhum candidato poderá retirar-se da sala de prova sem autorização e 
acompanhamento da fiscalização. 

8. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização da prova 1 (uma) hora após seu 
início. 

9. Os três últimos candidatos que permanecerem na sala de prova deverão permanecer na sala até 
o último entregar a prova. 

 10. Ao terminar a prova o candidato entregará obrigatoriamente, ao fiscal de sala o seu cartão 
resposta devidamente assinado, juntamente com seu caderno de prova. 

11. Serão fornecidos exemplares ou cópias dos cadernos de questões, juntamente com a liberação 
do gabarito das provas via site conforme edital. 

12. Na necessidade de ir ao banheiro, o candidato deverá solicitar permissão para ausentar-se da 
sala e aguardar disponibilidade de fiscal, para acompanhá-lo. 



2 
 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE 

1. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, Lei n° 8.080/1990, é INCORRETO afirmar: 

a) A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício.  

b) O dever do Estado é garantir a saúde e consiste na formulação e execução de políticas 
econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no 
estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços 

para a sua promoção, proteção e recuperação.  
c) O dever do Estado exclui a responsabilidade à saúde das pessoas, da família, das empresas e da 

sociedade. 
d) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a saúde como 
determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o 

meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a atividade física, o transporte, o lazer e o acesso 
aos bens e serviços essenciais. 

 
2. De acordo com o art. 2° da Lei n° 8080/1990, é CORRETO afirmar que a saúde é: 

 a) Direito do Estado e dever do cidadão. 
 b) Cultivada no seio familiar e aprimorada quando do convívio com a sociedade. 
 c) A responsabilidade maior do Estado, junto com a educação.  

 d) Um direito fundamental do ser humano. 
 

3. De acordo com o art. 2° da Lei n° 8080/1990, o dever do Estado de garantir a saúde consiste na 
formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem:  
a) Fortalecimento da raça brasileira e à sua qualificação como uma das superiores no mundo 

moderno. 
b) Redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que 
assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e 

recuperação.  
c) Aumento dos riscos de doenças e ao estabelecimento de condições que assegurem acesso 

universal aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. 
d) Exposição da população brasileira a endemias e viroses situacionais.  
 

4. De acordo com a Lei 8.080/1990, o Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído: 
a) Pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados apenas por órgãos e instituições públicas 

federais da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público.  
b) Pelo conjunto de ações e serviços de saúde e assistência social, prestados apenas por órgãos e 
instituições públicas federais da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo 

Poder Público.  
c) Pelo conjunto de ações e serviços de saúde e assistência social, prestados por órgãos e 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público.  
d) Pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e instituições públicas federais, 

estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder 
Público.  

 
5. Avalie se são objetivos do Sistema Único de Saúde - SUS: 
I - A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes da saúde; 
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II - A formulação de política de saúde destinada a promover, nos campos econômico e social, o 
dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e 
sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de 

condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, 
proteção e recuperação.  

III - A assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação da 
saúde, com a realização integrada das ações assistenciais e das atividades preventivas. 
Está CORRETO o que se afirma em:  

a) I, apenas.                                                b) I e II, apenas.  
c) I e III, apenas.                                        d) Todas as alternativas corretas. 

 
6. No campo de atuação do SUS, é CORRETO afirmar que está (ão) incluída (s) a:  
a) Capacitação de professores do ensino fundamental e o médio.  

b) Criação de instituições superiores de ensino, em parceria com instituições do terceiro setor.  
c) Formulação das políticas nacionais de proteção ambiental.  

d) Vigilância nutricional e a orientação alimentar.  
 
7. De acordo com o art. 6º, inciso I, da Lei Orgânica da Saúde Lei n° 8.080/1990, NÃO estão 

incluídas no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de ações. 
 a) De vigilância sanitária.  

b) De vigilância epidemiológica.  
c) De saúde do trabalhador.  
d) Referentes à fiscalização e à inspeção de alimentos, água e bebidas para animais domésticos e 

domesticados. 
 

8. O conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a 
finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos é o 

que se ENTENDE por: 
a) Vigilância sanitária.                                   b) Vigilância epidemiológica. 

c) Saúde do trabalhador.                                d) Assistência terapêutica integral.  
 
9. Uma das características exigidas para o bom funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS) é 

a orientação do fluxo de usuários, na Rede de Atenção à Saúde, entre unidades de diferentes 
complexidades. Acerca desse tema, assinale a alternativa CORRETA quanto ao princípio do SUS 

que melhor define essa premissa.  
a) Hierarquização.                                        b) Integralidade. 
c) Regionalização.                                        d) Participação popular. 

 
10. A Política Nacional de Humanização (PNH) existe desde 2003 para efetivar os princípios do 

Sistema Único de Saúde (SUS) no cotidiano das práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde 
pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre gestores, trabalhadores e usuários. Essa 
política destaca o fortalecimento de trabalho em equipe multiprofissional, fomentando, dentre 

outros, a transversalidade que é: 
a) Construir redes solidárias interativas e participativas, tendo os profissionais da saúde e os 

gestores como únicos protagonistas do Sistema Único de Saúde. 
b) Ampliar o grau do contato e da comunicação entre as pessoas e os grupos, fortalecendo as 
relações de poder hierarquizado no sistema de saúde. 

c) Aumentar o diálogo entre os profissionais, entre os profissionais e a população, entre os 
profissionais e a administração, promovendo a gestão mediadora e centralizada. 
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d) Reconhecer que as diferentes especialidades e práticas de saúde podem “conversar” com a 
experiência daquele que é assistido, pois estes saberes juntos, podem produzir saúde de forma mais 
corresponsável. 

 

LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA CONFORME ÁREA DE CONCENTRAÇÃO 

11. Com base nas obrigações dos estabelecimentos de saúde habilitados como Centros de 
Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) ou Unidade de Assistência de Alta 

Complexidade em Oncologia (UNACON), analise as afirmativas a seguir. 
I. A formação profissional oferecida pela UNACON deve incluir residência médica em 
Cancerologia Clínica e Radioterapia. 

II. Tanto o CACON como a UNACON devem submeter-se à regulação, ao monitoramento e à 
avaliação do Gestor Estadual e Municipal.  

III. O serviço de Radioterapia é obrigatório para os estabelecimentos habilitados como CACON e 
facultado para aqueles habilitados como UNACON.  
Assinale a alternativa CORRETA: 

a)  Somente a afirmativa I está correta. 
b) Somente a afirmativa II está correta. 

c) Somente a afirmativa III está correta. 
d) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
 

12. O câncer pode ser tratado nos hospitais gerais credenciados pelos gestores locais e habilitados 
pelo Ministério da Saúde como Unidades de Assistência de Alta Complexidade (UNACON) e 

Centros de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia (CACON). UNACON é o hospital que 
possui todas condições técnicas, instalações físicas, equipamentos e recursos humanos adequados à 
prestação de assistência especializada de alta complexidade para o diagnóstico definitivo e 

tratamento: 
a) De todos os tipos de câncer. 

b) Dos cânceres mais prevalentes no Brasil (cirurgia geral/coloproctologia, ginecologia/mastologia 
e urologia), sendo que todo UNACON tem que ter radioterapia na mesma unidade hospitalar. 
c) De todos os tipos de câncer; caso a UNACON não ofereça assistência para o tratamento 

radioterápico na própria Unidade, deverá ser estabelecida referência formal para o encaminhamento 
dos doentes que necessitarem desse procedimento. 

d) Dos cânceres mais prevalentes no Brasil (cirurgia geral/coloproctologia, ginecologia/mastologia 
e urologia); caso a UNACON não ofereça assistência para o tratamento radioterápico na própria 
Unidade, deverá ser estabelecida referência formal para o encaminhamento dos doentes que 

necessitarem desse procedimento. 
 

13. A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Mulher apresenta objetivos, metas, ações e 
estratégias para atingir os princípios de humanização e de qualidade da atenção. Dentre outros, 
pode-se citar: "a capacitação técnica dos profissionais de saúde e funcionários dos serviços 

envolvidos nas ações de saúde para uso da tecnologia adequada, acolhimento humanizado e práticas 
educativas voltadas à usuária e à comunidade" (Brasil, 2004). É relevante para essa capacitação 

considerar que: 
I. a redução da morbi-mortalidade pelo câncer de mama requer do enfermeiro domínio da técnica 
do exame clínico e conhecimentos para incentivar a realização do auto-exame pelas mulheres; ação 

de eficácia cientificamente comprovada na prevenção primária da doença. 
II.  a vulnerabilidade para o câncer de colo de útero pode ser representada pela falta de 

conhecimento, portanto, não basta ao enfermeiro incrementar a oferta de colpocitologia oncótica na 
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rede básica, é preciso sensibilizar e mobilizar a população feminina para a prática do autocuidado e 
do sexo seguro.  
III. a assistência em planejamento familiar demanda fornecimento de anticoncepcionais e 

acompanhamento das usuárias, além de promoção de ações de educação em saúde e 
aconselhamento sobre concepção e anticoncepção, visando à escolha livre e informada das opções 

disponíveis tanto para os homens quanto para as mulheres.  
Está CORRETO afirmar que: 
a) I e II.                                                               b) I e III.  

c) II e III.                                                             d) Todas as alternativas estão corretas.  
 

14. O Sistema de Informação do Câncer (SISCAN) é a versão numa plataforma web que integra os 
Sistemas de Informação do Câncer de Colo do Útero (SISCOLO) e do Câncer de Mama 
(SISMAMA), implantada em 2012, que tem o objetivo de: 

a) Garantir o cumprimento dos prazos máximos para início do tratamento nos novos casos de 
câncer. 

b) Aumentar a rede de atendimento de pacientes com câncer no SUS.  
c) Padronizar o tratamento desses cânceres na rede de atenção oncológica do SUS.  
d) Fortalecer as ações de prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer do colo do útero e mama;  

 

15. Na implantação da Rede de Atenção às Pessoas com Doenças Crônicas no SUS, qual atividade 

desenvolvida pela equipe de saúde tem o objetivo de realizar uma revisão do diagnóstico com nova 
avaliação de riscos e redefinição das linhas de intervenção? 
a) Projeto Terapêutico Singular 

b) Auto cuidado 
c) Cuidado Continuado/Atenção Programada 

d) Atenção Muliprofissional 

 

ÁREA PROFISSIONAL – PSICOLOGIA 

16. A psicologia hospitalar tem como principal objetivo: 
a) Minimizar o sofrimento provocado pela hospitalização. 

b) Tratar os transtornos psiquiátricos. 
c) Auxiliar pacientes e familiares na resolução dos conflitos existenciais. 

d) Realizar avaliação psicológica no hospital. 
 
17. Com relação ao Setting da psicologia hospitalar, podemos afirmar que:  

a) Ocorre nas enfermarias. 
b) Ocorre no leito de UTI. 

c) Ocorre nas macas. 
d) Todas as alternativas estão certas. 
 

18. Com relação a atuação do psicólogo hospitalar avalie os seguintes itens como VERDADEIRO 

(V)  ou FALSO (F). 

(   ) Aspectos psicológicos não trabalhados podem interferir na recuperação pós-cirúrgica.  
(   ) A promoção da adaptação do paciente à hospitalização é atribuição do médico.  
(   ) O trabalho do psicólogo em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) se restringe 

exclusivamente ao paciente. 
(   ) Escutar e compreender a urgência e também a realidade contextual da história de vida do 

paciente. 
A alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo, é: 
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a) V, F, F, V.                                               b) F, F, V, F.  
c) V, F, F, F.                                               d) V, F, V, F. 
 

19. Em relação à atuação do psicólogo na equipe oncológica, considere as funções a seguir. 
I– Orientar o paciente em alguns aspectos práticos da doença e dos cuidados. 

II– Fornecer apoio psicológico a pacientes e suas famílias a fim de facilitar a adaptação à doença. 
III – Informar o paciente, antecipadamente, quanto à conduta médica a ser adotada. 
IV – Ajudar o paciente e sua família a lidar com o câncer e os problemas a ele relacionados. 

Estão corretas EXCETO as funções: 
a) I e III.                                                 b) III e IV. 

c) I, II e III.                                            d) I, II e IV. 
 

20. Quanto à tomada de decisão, em se tratando de paciente em cuidados Paliativos, é 

VERDADEIRO (V) ou FALSO (F) afirmar que: 
(   ) O desejo do paciente e de sua família deve sempre ser levado em conta. 

(   ) No processo ativo de morte o papel do profissional é proteger o paciente de intervenções que 
gerem mais sofrimento. 
(   ) O paciente tem direito assegurado de recusar o tratamento, mesmo que acarretar riscos à saúde 

pública. 
(   ) Na terminalidade deve-se enfatizar o conforto e o alívio do sofrimento. 

a) V,V.F,V.                                            b) F,V,V,V. 
c) V,F,F,V.                                            d) V,V,V,V. 
 

21. Diante da terminalidade, a boa prática clínica nos princípios da legalidade está baseada em: 
a) Um processo de cuidado planejado que obedece os princípios da boa comunicação e os princípios  

dos cuidados paliativos. 
b) Conhecimento dos aspectos técnicos relativos ao tratamento eficaz. 
c) Conhecimento da história de vida do paciente. 

d) Atender sempre os desejos da família em detrimento da vontade do paciente. 
 

22. No ambiente hospitalar, em situações de terminalidade  e morte, o processo psicoterápico deve 
enfatizar:  
a) A expressão dos sentimentos. 

b) A melhora da qualidade de vida. 
c) A facilitação da comunicação. 

d) Todas as alternativas estão certas. 
 

23. Humor deprimido ou perda de prazer, que podem estar acompanhados de: perda/ganho de peso; 

redução/aumento do apetite; insônia/ou hipersonia; lentificação/ ou agito psicomotor; fadiga; 
sentimento de inutilidade/ou culpa; diminuição da concentração;  

pensamentos recorrentes de morte. Refere-se a qual Transtorno: 
a) Transtorno de compulsão alimentar.               b) Transtorno de adaptação. 
c) Transtorno de interação social.                        d) Transtorno depressivo maior. 

 
24. É VERDADAIRO (V) ou FALSO (F) considerar um quadro de Ansiedade Generalizada a 

partir dos sintomas: 
(  ) Taquicardia e suor excessivo. 
(  ) Perturbação no sono. 

(  ) Tensão muscular. 
(  ) Inquietação. 
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a) V,F,V,F.                                                       b) V,V,F,V. 
c) F,F,F,V.                                                       d) V,V,V,V. 
 

25. As doenças progressivas, como o câncer em situação avançada ou não, trazem a expectativa de 
morte dentro de um período de tempo, permitindo que alguns planejamentos familiares sejam 

revistos. Neste contexto cabe ao profissional psicólogo:  
a) Orientar, clarear, facilitar e intermediar o processo. 
b) Prover o afastamento de sentimentos contrários. 

c) Propor atividades que desviem o foco. 
d) Sugerir uma visita religiosa. 

 
26. Elisabeth Kubler Ross, psiquiatra suíça americana, baseada em seu trabalho assistencial a 
doentes em fase terminal, propôs cinco estágios psicológicos básicos pelos quais os pacientes 

graves passam. Esses cinco estágios são: 
a) Negação, raiva, irritação, angústia e luto. 

b) Aceitação, luto, barganha, depressão e negação. 
c) Negação, raiva, barganha, depressão e aceitação. 
d) Luto, depressão, barganha, angústia e aceitação. 

 
27. Sobre os cuidados paliativos, considere as seguintes afirmativas: 

1. É uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares que enfrentam 
doenças graves e avançadas, que ameaçam a continuidade da vida. 
2. Deve ser entendido como o conjunto de cuidados ativos e totais que visa melhorar a qualidade de 

vida frente a uma enfermidade que não responde a terapêuticas curativas. 
3. Baseia-se na prevenção, identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros problemas 

de natureza física, psicossocial e espiritual. 
4. Se iniciam idealmente desde o diagnóstico da doença incurável até os momentos finais da vida e 
continuam mesmo após a morte do paciente, no período de luto, quando a família passa a ser o 

principal foco da assistência. 
Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 

d) Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 

28. Assinale a alternativa que NÃO faz parte dos princípios fundamentais dos cuidados paliativos. 
a) Assistência multidisciplinar. 
b) Eutanásia. 

c) Abordagem de aspectos psicológicos e espirituais. 
d) Preservação da máxima qualidade de vida. 

 
29. Observa-se que, em alguns casos, o ser doente é tratado como um ser diferente, gozando de 
certos privilégios e atenção de todos que o cercam. Em muitas situações, o ser doente utiliza-se 

deste estado a fim de se comunicar com o mundo e obter certos benefícios, desenvolvendo 
inconscientemente um mecanismo identificado como: 

a) Sublimação.                                              b) Deslocamento. 
c) Ganho secundário.                                    d) Formação reativa. 
 

30. Para a Psicanálise a transferência é executada pelo inconsciente do indivíduo ocorrendo: 
a) O deslocamento do sentido atribuído a pessoas do passado para pessoas do nosso presente. 
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b) O manuseio de conteúdos inconscientes pelo analista. 
c) A quebra da neutralidade do analista comprometendo o processo terapêutico. 
d) A identificação da culpa através do recalque. 

 

31. O principal mecanismo de defesa utilizado pelo paciente em situação de doença e 

hospitalização, no que se refere ao diagnóstico clínico, seria: 
a) Racionalização.                                             b) Intelectualização. 
c) Negação.                                                       d) Sublimação. 

 
32. Sobre o conceito de resiliência avalie as afirmativas a seguir: 

I. O conceito de resiliência supõe que alguns indivíduos são invulneráveis a fatores estressantes. 
II. Indivíduos resilientes apresentam traços de resiliência em todas as situações traumáticas vividas. 
III. Uma incorporação pouco cuidadosa do conceito de resiliência pode implicar no risco de uma 

leitura estigmatizada sobre os não resilientes. 
IV. Em alguns casos, é importante nomear um tutor de resiliência. 

a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas a afirmativa III está correta. 

d) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
 

33. Introduzindo o conceito de inconsciente, Freud desloca a fala até um outro lugar, muito além da 
intenção consciente de comunicar algo através de: 
a) Sonhos, sintomas, lapsos, chistes e atos-falhos.             b) Sinais, desenhos e gestos. 

c) Hipnose e transferência.                                                 d) Símbolos e imagens. 
 

34. No ambiente hospitalar, a intervenção de um psicólogo com as famílias pode ocorrer antes, 
durante ou depois da morte de um de seus familiares. Nesse processo assinale a alternativa 
CORRETA: 

a) Fazer alusões sutis e indiretas à situação de adoecimento e morte torna menos dramática a reação 
da família à notícia de falecimento. 

 b) Oferecer dados de realidade sobre a situação possibilita a abertura do diálogo na família e 
facilita o enfrentamento do luto. 
 c) Evitar responder perguntas que aumentem o entendimento da situação elimina a ansiedade 

característica do processo de luto antecipatório. 
 d) Antecipar a discussão sobre questões de ordem prática, relacionadas à morte do familiar 

adoecido, pode impedir o processo de luto saudável. 
 

35. Um processo psicodiagnóstico que procura investigar irregularidades ou inconsistências de um 

quadro sintomático, para discriminar alternativas diagnósticas, níveis de funcionamento ou a 
natureza de uma patologia, tem como objetivo realizar: 

a) Um diagnóstico diferencial.                                   b) Uma classificação nosológica. 
c) Um entendimento dinâmico.                                  d) Uma avaliação compreensiva. 
 

36. O trabalho da equipe de saúde multiprofissional busca tranquilizar o paciente e a família, além 
de promover a avaliação e o cuidado ao paciente em diversos aspectos, tais como, médico, 

psicológico, nutricional, social e fisioterápico. Nesse tipo de trabalho os profissionais devem 
interagir entre si de modo que: 
a) A ação da equipe seja coordenada, exclusivamente, por um de seus integrantes, para garantir a 

uniformidade de procedimentos e condutas. 
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b) Haja consonância no tratamento, troca de informações e uso de uma mesma linguagem, para 
transmitir informações ao paciente. 
c) Cada especialidade profissional defina a sua conduta em relação ao caso elegendo-a como a mais 

indicada para a recuperação do paciente em detrimento das demais. 
d) Para cada caso, seja definido o profissional mais adequado para conduzir as intervenções 

necessárias à recuperação do paciente. 
 
37. São definições da Psicoterapia de Apoio, EXCETO: 

a) Promover o crescimento intelectual, estimulando ativamente a ultrapassagem das etapas 
evolutivas. 

b) Reforço de mecanismos de defesa adaptativos. 
c) Afastamento de pressões ambientais intensas. 
d) Adoção de medidas que visam o alívio dos sintomas. 

 
38. Na prática da Psicologia Hospitalar o recurso básico de um diagnóstico diferencial é:  

a) Exame objetivo.                                                b) Anamnese. 
c) Avaliação estática.                                            d) Exame clínico. 
 

39. De acordo com a teoria da sexualidade infantil proposta por Freud, a sexualidade se apresenta 
separada por dois momentos. A fase intermediária entre os dois momentos é chamada de: 

a) Latência.                                                           b) Repressão. 
c) Compulsão à repetição.                                    d) Fálica. 
 

40. Como se nomeia o processo de desvio das pulsões sexuais para outros fins? 
a) Identificação.                                                    b) Sublimação. 

c) Recalque.                                                          d) Período de latência. 
 


