
PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM

ATENÇÃO EM ONCOLOGIA E UNIPROFISSIONAL DE ENFERMAGEM EM

URGÊNCIA E EMERGÊNCIA N. 02/2021

ESPECIALIDADE: PSICOLOGIA

COMISSÃO DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE – COREMU
PRIMEIRA ETAPA – PROVA OBJETIVA

INSTRUÇÕES

1.  Devido  a  prevenção  da  COVID-19,  o candidato  deverá  permanecer  de  máscara
(cobrindo nariz e boca) durante todo o processo da prova.  Poderá  manter máscaras
reservas acondicionadas em embalagem plástica transparente, para troca a cada três horas
ou quando necessário (úmida).

1.1 O descarte da máscara de proteção à COVID-19, durante a aplicação da prova, deverá
ser feito pelo candidato de forma segura nas lixeiras do local de provas (se descartável) ou
armazenada de forma segura sob responsabilidade do próprio candidato, em embalagem
transparente.

2.  Durante a  prova  não  será  permitida  comunicação  entre  os  candidatos  ou  pessoas
estranhas ao Processo Seletivo, bem como consulta em livros, revistas ou folhetos, nem
uso de relógio de qualquer  espécie,  telefones celulares ou qualquer outro equipamento
eletrônico, uso de bonés, chapéus ou qualquer outra cobertura. Será permitido ingestão
de água somente acondicionada em embalagem transparente e não será permitido o
consumo de nenhum tipo de alimento.

2.1  Os  telefones  celulares  e  demais  pertences  que  não  serão  utilizados  durante  a
realização da prova,  deverão permanecer  desligados e  acondicionados  pelos próprios
candidatos na parte da frente da sala.

3. Prova Objetiva composta por 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, com 4 (quatro)
alternativas  de  resposta,  sendo  que  o  candidato  deverá  assinalar  somente  uma delas.
Conteúdo programático inclui 10 (dez) questões de conhecimento geral do Sistema Único
de Saúde (SUS), e 30 (trinta) questões da área de concentração profissional.

4.  Cada questão possui  4 (quatro)  alternativas, sendo que o candidato deverá assinalar
somente uma delas. 

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

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

7.  O  candidato  dispõe  de,  no  máximo,  quatro  horas  para  responder  as  questões  e
preencher  o  Cartão  de  Respostas.  Não  haverá  substituição  do  cartão-resposta.  Será
atribuída pontuação zero às questões rasuradas, não assinaladas ou que tiverem mais que
uma alternativa marcada.
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8. O candidato receberá o caderno de prova, gabarito e uma folha em branco (esta ficará em
poder do candidato para anotação do gabarito e será o único material que o mesmo poderá
levar consigo após o término da prova) 

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

10. O candidato somente poderá retirar-se da sala de realização da prova 1 (uma) hora após
seu início. A cada 30 minutos será registrado no quadro o horário atualizado. Nos últimos 30
minutos para o término da prova será informado verbalmente e mantendo-se o registro no
quadro.

 11. Os três últimos candidatos que permanecerem na sala de prova deverão permanecer na
sala até o último entregar a prova e aguardar o fiscal lacrar o envelope.

 12. Ao terminar a prova o candidato entregará obrigatoriamente, ao fiscal de sala o seu
cartão resposta e o caderno de prova (rubricar todas as folhas) devidamente assinados.

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

 14. Na necessidade de ir ao banheiro, o candidato deverá solicitar permissão para ausentar-
se  da  sala  e  aguardar  disponibilidade  de  fiscal,  para  acompanhá-lo,  tomando  todos  os
cuidados para proteção COVID-19, manter máscara, lavar mãos e higienizar com álcool 70º,
antes de retornar a sala.

 15. É de única responsabilidade do candidato a retirada dos seus pertences quando da sua
saída  definitiva  do  local  de  prova,  não  sendo  a  ALVF  e  IES  responsáveis  por  avarias,
extravios, furtos ou roubos do material não autorizado para a realização da prova.
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QUESTÕES DE CONHECIMENTO GERAL DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)

1. A Revolta da Vacina foi um movimento popular de fortes protestos contra a obrigatoriedade
de vacinação em 1904. Sobre esse movimento, é INCORRETO afirmar:

a) O povo rejeitava a vacina porque consistia no líquido de pústulas de vacas doentes, e
ainda corria o boato de que quem se vacinava ficava com feições bovinas. 
b) Por influência de Oswaldo Cruz, o governo enviou ao Congresso um projeto sobre a
obrigatoriedade da vacinação em todo o território nacional, e apenas os indivíduos que
comprovassem  ser  vacinados  conseguiriam,  por  exemplo,  contratos  de  trabalho  e
matrículas em escolas.
c) Era um movimento apartidário, apenas de operários, indignados com a invasão de suas
casas e com a vacinação contra suas vontades.
d) Logo após a Revolta da vacina, em 1908, quando o Rio foi atingido pela mais violenta
epidemia de varíola de sua história, o povo correu para ser vacinado, em um episódio
avesso à Revolta da Vacina.

2. A Constituição Federal, conhecida como constituição cidadã, foi um marco na história do
país, e da garantia do direito humano e constitucional à saúde. Em seu Art. 198, estipula que as
ações  e  serviços  públicos  de  saúde  integram  uma  rede  regionalizada  e  hierarquizada  e
constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes, EXCETO:

a) Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.
b) Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos
serviços assistenciais.
c) Participação da comunidade.
d) Equidade, tratando com prioridade quem mais necessita.

3. De acordo com a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, assinale (V) para aafirmativa
VERDADEIRA e (F) para FALSA sobre qual/quais é/são Princípios e Diretrizes do Sistema Único
de Saúde (SUS):

(   )  Organização  de  atendimento  público  específico  e  especializado  para  mulheres  e
vítimas de violência doméstica em geral.
(    ) Centralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo
(   ) Organização dos serviços públicos de modo a evitar duplicidade de meios para fins
idênticos. 
(   )  Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência
à saúde da população 

Assinale a alternativa CORRETA:
a)  V, F, V, V.
b)  F, F, V, V.
c)  F, F, V, F.
d)  V, V, V, V.
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4. Na Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, sobre a participação dos serviços
privados de assistência à saúde, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
b) Quando  as  suas  disponibilidades  forem  insuficientes  para  garantir  a  cobertura

assistencial à população de uma determinada área, o Sistema Único de Saúde (SUS)
poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa privada.

c) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas técnicas e administrativas e aos
princípios  e  diretrizes  do  Sistema  Único  de  Saúde  (SUS),  mantido  o  equilíbrio
econômico e financeiro do contrato.

d) Aos proprietários, administradores e dirigentes de entidades ou serviços contratados é
permitido, apenas em casos excepcionais e devidamente justificados, exercer cargo de
chefia ou função de confiança no Sistema Único de Saúde (SUS).
 

5.  Conforme  a  Lei  nº 8.080,  de  19  de  setembro de  1990,  entende-se  por  saúde  do
trabalhador  um  conjunto  de  atividades  que  se  destina,  através  das  ações  de  vigilância
epidemiológica e vigilância sanitária, à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim
como visa à recuperação e reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e
agravos advindos das condições de trabalho, abrangendo, dentre outras funções:

I. Informação ao trabalhador e à sua respectiva entidade sindical e às empresas sobre os  
riscos de acidentes de trabalho, doença profissional e do trabalho, bem como os resultados
de fiscalizações, avaliações ambientais e exames de saúde, de admissão, periódicos e de 
demissão, respeitados os preceitos da ética profissional.

II. Participação na normatização, fiscalização e controle dos serviços de saúde do trabalhador
nas instituições e empresas públicas e privadas. 

III. Revisão periódica da listagem oficial de doenças originadas no processo de trabalho, não 
possuindo na sua elaboração a colaboração das entidades sindicais.

IV. A garantia ao empregador de requerer ao órgão competente a interdição de máquina, de 
setor  de  serviço  ou de todo ambiente  de trabalho,  quando houver  exposição a  risco  
iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores. 

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas I está correta.
c) I, II, e IV estão corretas.
d) Todas estão corretas.

6. Conforme Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, sobre os critérios que os Municípios,
os Estados e o Distrito Federal precisam ter para recebimento de recursos do Fundo Nacional
de Saúde (FNS), assinale a alternativa INCORRETA:

a)  Plano de saúde.
b)  Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento.
c)  Conselho de Saúde, com composição preferencialmente paritária.
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d)  Comissão de elaboração do Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS), previsto o prazo
de dois anos para sua implantação.

7. De acordo com a Resolução nº 453, de 10 de maio de 2012, sobre os Conselhos de  
Saúde, assinale a alternativa INCORRETA:

 
a) Recomenda-se  que,  a  cada  eleição,  os  segmentos  de  representações  de  usuários,

trabalhadores e prestadores de serviços, ao seu critério, promovam a renovação de, no
mínimo, 30% de suas entidades representativas.

b) A representação nos segmentos deve ser distinta e autônoma em relação aos demais
segmentos que compõem o Conselho, por isso, um profissional com cargo de direção ou
de confiança na gestão do SUS, ou como prestador de serviços de saúde não pode ser
representante dos(as) Usuários(as) ou de Trabalhadores(as).

c) A ocupação de funções na área da saúde que interfiram na autonomia representativa do
Conselheiro(a)  deve  ser  avaliada  como  possível  impedimento  da  representação  de
Usuário(a)  e  Trabalhador  (a),  e,  a  juízo  da  entidade,  indicativo  de  substituição  do
Conselheiro (a).

d) A  participação  dos  membros  eleitos  do  Poder  Legislativo,  representação  do  Poder
Judiciário  e  do  Ministério  Público,  como  conselheiros,  é  permitida  nos  Conselhos  de
Saúde.

 
8. Sobre a Política Nacional de Humanização (2004), na Urgência e Emergência, nos pronto-

socorros, nos pronto-atendimentos, na Assistência Pré- Hospitalar e outros, é CORRETO afirmar
como diretrizes especifica: 

a) Acolher  a  demanda por  meio  de critérios  de  avaliação  de  risco,  garantindo  o  acesso
referenciado apenas a esse nível de assistência. 

b) Definir  protocolos  clínicos,  garantindo  a  eliminação  de  intervenções  desnecessárias  e
respeitando as diferenças e as necessidades do sujeito. 

c) Comprometer-se  com  a  referência  e  a  contra-referência,  aumentando  a  resolução  da
urgência e emergência, provendo o acesso à estrutura hospitalar e a transferência segura,
conforme a necessidade dos profissionais e gestão institucional. 

d) Otimizar  o  atendimento  ao  usuário,  articulando  a  agenda  uniprofissional  em  ações
diagnósticas, terapêuticas que impliquem diferentes saberes e terapêuticas de reabilitação.

  9. A portaria nº 3.390, de 30 de dezembro de 2013 instituiu a Política Nacional de Atenção
Hospitalar (PNHOSP) no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). Sobre ela, é INCORRETO
afirmar: 

a) Cabe ao hospital implantar a visita aberta, de forma a garantir a ampliação do acesso dos
visitantes ao pronto socorro e às unidades de internação, favorecendo a relação entre o
usuário, familiares e rede social de apoio e a equipe de referência.

b) O direito de crianças e adolescentes de brincar será assegurado, assim como o direito de
estudar,  que  será  implementado  de  acordo  com  o  estabelecido  pela  Secretaria  de
Educação Estadual, Distrital e Municipal em articulação com gestor de saúde local.

c) A auditoria clínica interna periódica será realizada, no mínimo a cada 2 (dois) anos, com o
objetivo de qualificar o processo assistencial hospitalar.

d) É vedado ao hospital  identificar  e divulgar  os profissionais que são responsáveis pelo
cuidado do paciente nas unidades de internação, nos prontos socorros, nos ambulatórios
de especialidades e nos demais serviços.
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10. Sobre as Comissões Permanentes de Integração Ensino-Serviço (CIES), assinale (V)
para a afirmativa VERDADEIRA e (F) para FALSA: 

(   )  São  instâncias  intersetoriais  e  interinstitucionais  permanentes  que  participam da  
formulação, condução e desenvolvimento da Política de Educação Permanente em Saúde 
previstas no art. 14 da Lei nº 8.080, de 1990, e na NOB/RH – SUS.
(  ) Deverão ser compostas pelos gestores de saúde municipais, estaduais e do Distrito 
Federal e, ainda, conforme as especificidades de cada região, por: I - gestores estaduais e 
municipais de educação e/ou de seus representantes; II - trabalhadores do SUS e/ou de 
suas entidades representativas; III - instituições de ensino com ou sem cursos na área da 
saúde, por meio de seus distintos segmentos; e IV - movimentos sociais ligados ou não à 
gestão das políticas públicas de saúde e do controle social no SUS.
(   )  É  sua atribuição apoiar  e  cooperar  tecnicamente  com os Colegiados de Gestão  
Regional para a construção dos Planos Municipais de Saúde da sua área de abrangência.
(  ) É sua atribuição apoiar e cooperar com os gestores na discussão sobre Educação  
Permanente em Saúde, na proposição de intervenções nesse campo e no planejamento e 
desenvolvimento de ações que contribuam para o cumprimento das responsabilidades  
assumidas nos respectivos Termos de Compromisso de Gestão.

Assinale a alternativa CORRETA:
a) V, V, F, V.
b) V, F, F, V.
c) V, F, V, V.
d) F, V, V, F.
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ÁREA PROFISSIONAL – PSICOLOGIA

11) De acordo com o Diagnostic and statiscal Manual of Mental Disordes (DSM  V - 2013), é
critério para diagnóstico de Transtorno Psicótico Breve a presença de um dos sintomas a seguir: 

Assinale a afirmativa CORRETA

a) Insônia.
b) Delírios.
c) Ansiedade.
d) Inapetência.

12)  Conforme  o  Código  de  Ética  Profissional  do  Psicólogo  (2005),  Art.1,  são  deveres
fundamentais:

Assinale a afirmativa CORRETA.

a) Assumir  responsabilidades  profissionais  somente  por  atividades  para  as  quais  esteja
capacitado pessoal, teórica e tecnicamente. 

b) Divulgar seu trabalho em todos os meios de comunicação, ressaltando seus feitos.
c) Discorrer  sobre  as  atividades  e  atendimentos  realizados  nos  grupos  em  que  estiver

inserido. 
d) Se  comprometer  a  resolver  a  conflitiva  apresentada  pelo  paciente  em  tempo  pré

determinado em contrato.

13) Conforme o Código de Ética Profissional do Psicólogo (2005), no que se refere aos aspectos
de responsabilidade do profissional psicólogo, art 6, cabe ao psicólogo no relacionamento com
profissionais não psicólogos:

Assinale a alternativa CORRETA.

a)  Compartilhará  somente  informações  relevantes  para  qualificar  o  serviço  prestado,
resguardando o caráter confidencial das comunicações, assinalando a responsabilidade, de
quem receber, de preservar o sigilo. 
b)  Deverá  discutir  conteúdos  trazidos  pelo  paciente  buscando  opiniões  referentes  ao
tratamento e condutas, visando assim, adequar o manejo à opinião dos demais profissionais.
c)  Não  deverá  encaminhar  as  demandas  que  extrapolam  suas  habilidades  para  outros
profissionais. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

14)  Conforme o Código de Ética Profissional  do Psicólogo (2005),  Art.  16 -  O psicólogo,  na
realização de estudos,  pesquisas e  atividades voltadas para  a produção de conhecimento  e
desenvolvimento de tecnologias:

Assinale a alternativa CORRETA.

a) Garantirá  a  divulgação  dos  resultados  em  qualquer  tempo,  de  grupos,  pessoas  ou
instituições, visando validar o estudo.

b) Promoverá  a  participação  voluntária  dos  envolvidos,  mediante  benefícios  pessoais  e
profissionais.

c) Avaliará  riscos  envolvidos,  tanto  pelos  procedimentos,  como  pela  divulgação  dos
resultados, com objetivo de proteger as pessoas, grupos, organizações e comunidades
envolvidas. 
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d) Todas as alternativas estão incorretas. 

15)  No  atendimento  de  indivíduos  com alguma enfermidade  aguda,  a  atuação  do  psicólogo
hospitalar deve:

Assinale a alternativa CORRETA.

a) Estimular a expressão de sentimentos, fantasias, expectativas e temores.
b) Incentivar  a  busca  por  informações  precisas,  bem como uma postura  ativa  diante  da

doença e do tratamento.
c) Auxiliar no processo de reorganização dos papéis familiares.
d) Todas as alternativas estão corretas. 

16) No ambiente hospitalar visando amenizar conflitivas entre familiares e equipe, o psicólogo
deve:

Assinale a alternativa CORRETA.  

a) Ressaltar as normas e rotinas da instituição, assim como as dificuldades enfrentadas pela
falta de profissionais.

b) Possibilitar que os familiares obtenham informações claras e realistas sobre o diagnóstico
e o tratamento. 

c) Encaminhar os familiares para o setor de ouvidoria em busca de seus direitos.
d) Prometer para os familiares que tudo terminará bem e com certeza o paciente ficará bem. 

17) De acordo com Bellkiss (2008), diante de uma situação de crise, como a hospitalização numa
Unidade de Emergência, a capacidade de adaptação do sujeito é colocada a prova, podendo
ocorrer:

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Quadros de desorganização psíquica.
b) Falta de colaboração da equipe.
c) Ausência de sintomas psíquicos.
d) Todas as alternativas estão corretas.

18)  “A vivência em família  de uma doença crônica é pontuada por  uma série  de crises que
incidem sobre todos os membros, com tendência a se agravar ao longo do tempo” (Angerami,
2019). Sendo assim, o psicólogo hospitalar poderá: 

Assinale a alternativa CORRETA.

a) Ajudar no processo, propondo buscar outras opiniões médicas sobre o diagnóstico.
b) Estimular o diálogo e reflexão entre os familiares e redefinição de papéis e tarefas ao

longo do curso da doença. 
c) Propor a troca de informações com outros familiares de pacientes hospitalizados.
d) Identificar o membro da família em crise e convidá-lo a se afastar dos demais por um

tempo.
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19) A família vista como um sistema de relações, no qual todas as partes interagem e cada
membro tem sua função, revelando a interdependência de três gerações, estamos falando de
qual teoria?

Assinale a alternativa CORRETA.

a) Teoria Sistêmica e a transgeracionalidade.
b) Teoria Sistêmica e a linha da Trigeracionalidade.
c) Teoria Sistêmica e o paciente identificado.
d) Teoria da linha do tempo.

20) Ao que concerne o termo “resiliência” podemos dizer que:
Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Nos motiva a buscar socorro.
b) É um termo que se refere a processos que remetem a ideia de superação de crises e

adversidades.
c) Contribui para os conflitos psíquicos.
d) Atrapalha a manutenção da inteligência emocional. 

21) Ao considerar o estado de luto na Psicanálise, é correto afirmar que: 
Assinale a alternativa CORRETA.

a) As características que se apresentam no estado de luto são as mesmas encontradas na
melancolia, porém está ausente a perturbação da autoestima.
b) É preciso certo tempo para que o ego adquira condições de novos investimentos e, assim,
processe de forma normal a perda dolorosa. 
c) No luto, é o mundo que se torna pobre e vazio, na melancolia, é o próprio ego. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

22) De acordo com o manual da residência de cuidados paliativos (2018), qual a definição de
cuidados paliativos?

Assinale a alternativa CORRETA.

a) Consistem  na  assistência  promovida  por  uma  equipe  multidisciplinar  que  objetiva  a
melhoria da qualidade de vida do paciente e seus familiares diante de uma doença que
ameaça a vida.

b) É o acompanhamento do paciente com doença aguda subjacente. 
c) É prolongar a vida dos pacientes com doenças crônicas por um determinado tempo.
d) É a morte sendo anunciada através de doenças crônicas, impossibilitando qualquer bem

estar ou qualidade de vida.

23) Leia com atenção a seguinte citação: “A decisiva influência do ambiente facilitador e da mãe
suficientemente boa”. No que se refere as concepções a respeito do desenvolvimento emocional
primitivo podemos atribuir essa citação a qual teórico psicanalítico?

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Wilfred Bion
b) Melanie  Klein.
c) Donald Winnicott.

Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira
CNPJ 02.122.913/0001-06

Rua Florianópolis, 1448-E – CEP: 89812-505 – Chapecó – SC
Fone: (0xx49)3321-6500   E-mail: eventos@hro.org.br



d) Sigmund Freud. 

24) As crises conversivas se manifestam através de sintomas que vão desde a paralisação de
membros a perda de visão. Nos estudos de Freud são atribuídas a:

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Complexo de Édipo.
b) Histerias.
c) Superego.
d) Todas as alternativas estão corretas.

25) O conceito da Teoria do Apego, surgiu a partir do estudo sobre o vínculo desenvolvido por
recém-nascidos com as suas mães e outros cuidadores. Quem deu início a esses estudos foi o
psiquiatra e psicanalista:

Assinale a alternativa CORRETA.

a) John Bowlby.
b) David E. Zimerman.
c) Jacques Lacan. 
d) Sigmund Freud.

26) A automutilação é um comportamento de autoagressão e sua gravidade está relacionada a
desordem existencial da pessoa que utiliza-se desta para:

Assinale a alternativa CORRETA.

a) Chamar a atenção.
b) Atenuar a dor emocional.
c) Tentar suicídio.
d) Ameaçar o outro.

27) Leia atentamente a seguinte definição:

É  compreendida  como  um conjunto  de  processos  e  mecanismos  em que  fatores  protetivos
internos e externos atuam no momento em que surge uma adversidade. Tem a ver com um
processo psicológico dinâmico que envolve a capacidade de adaptar-se, aprendendo com as
dificuldades. 

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Negação
b) Projeção.
c) Sublimação
d) Resiliência.

28) De acordo com Bellkiss (2008),  se tratando de recém nascido internado em leito de UTI
Neonatal,  a  conduta  do  profissional  psicólogo  relacionado  ao  atendimento  dos  pais  deve
promover:

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Um trabalho de orientação e uma escuta diferenciada ,que permita o reconhecimento de
suas expectativas, seus temores e inseguranças.

Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira
CNPJ 02.122.913/0001-06

Rua Florianópolis, 1448-E – CEP: 89812-505 – Chapecó – SC
Fone: (0xx49)3321-6500   E-mail: eventos@hro.org.br



b) Um  ambiente  acolhedor  e  receptivo,  levando  em  consideração  a  fragilidade,
vulnerabilidade e instabilidade emocional do casal.

c) Uma postura honesta e sincera com os pais,  fazendo com que os mesmos se sintam
seguros, reduzindo os níveis de estresse e ansiedade. 

d) Todas as alternativas estão corretas.  

29) Analise a seguinte situação: No setor de Emergência de um Hospital, encontra-se o doente e
sua família diante de uma situação de crise que mobiliza reações psíquicas regredidas. A equipe
que deveria estar preparada para atender sua clientela, também está submetida a uma situação
de tensão, diante dessa demanda, o foco da intervenção do psicólogo deverá ser:

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Possibilitar  que  as  relações  fluam  e  que  as  pessoas  possam  desprender-se  de  uma
posição de defesa e ter um efetivo contato com o outro.

b) Favorecer  a  emergência dos recursos internos de cada um para lidar  com a situação
adversa.

c) Flexibilizar as relações para que a equipe possa adaptar-se às necessidades do paciente e
da família e esses por seu lado, também possam adaptar-se às necessidades da equipe. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 

30) Leia com atenção a seguinte citação: “Ir-se ao encontro sem desejos, sem vontade de curar,
sem memória  que impeçam a observação do não –  catalogado”.  Ou seja,  a  relação com o
paciente não deve remeter a nada além dela própria, para justamente ser apreendida como única
que é. Podemos atribuir a citação acima ao teórico:

Assinale a alternativa CORRETA.

a) Carl Jung
b) John Bowlby
c) Wilfred Bion
d) Donald Winnicott

31) Freud inicia sua escuta e entendimento do mundo inconsciente através do hipnotismo, mas
em seguida o abandonou para adotar um novo método. Método este que até hoje é entendido
como  a  regra  fundamental  na  psicanálise,  ou  do  processo  psicoterápico  psicanalítico.  Esse
método é chamado de:

Assinale a alternativa CORRETA. 

a) Hipnose.
b) Catarse.
c) Associação Livre.
d) Projeção.

32)  Freud  afirmava  que  não  é  possível  abordar  diretamente  o  inconsciente,  o  conhecemos
somente por formações do inconsciente/manifestações. Todas as alternativas abaixo tratam-se
de formações do inconsciente, EXCETO a alternativa: 

a) Ato falho.
b) Sublimação.
c) Sintoma.
d) Chistes.

Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira
CNPJ 02.122.913/0001-06

Rua Florianópolis, 1448-E – CEP: 89812-505 – Chapecó – SC
Fone: (0xx49)3321-6500   E-mail: eventos@hro.org.br



33)  Para a psicologia, a entrevista clínica não é uma técnica única. Existem várias formas de
abordá-la,  conforme  o  objetivo  específico  da  entrevista  e  a  orientação  do  entrevistador.  Os
objetivos de cada tipo de entrevista determinam suas estratégias, seus alcances e seus limites.
Assinale a definição CORRETA para o processo de entrevista clínica.

a) É um processo psicológico utilizado que visa identificar transtornos mentais agudos.
b) É um instrumento clínico de aplicação individual que tem como único objetivo avaliar a

capacidade cognitiva de adultos.
c) É um processo formado por diversos testes psicológicos que visam avaliar funções como

memória, atenção, percepção e patologias existentes no indivíduo analisado.
d) É  um  conjunto  de  técnicas  de  investigação,  de  tempo  delimitado,  dirigido  por  um

entrevistador  treinado,  que  utiliza  conhecimentos  psicológicos,  em  uma  relação
profissional,  com  o  objetivo  de  descrever  e  avaliar  aspectos  pessoais,  relacionais  ou
sistêmicos.

 34) Sobre a organização edípica, tal qual descrita por Freud.
Assinale a alternativa INCORRETA.

a) Freud acreditava que o estar apaixonado por um dos genitores e odiar o outro era um dos
constituintes essenciais do psiquismo, sendo responsável, mais tarde, pelos sintomas da
neurose instaurada.

b) A castração indica renúncia à mãe enquanto objeto do desejo, sendo que, no menino,
impõe a angústia face à perda do pênis, e, na menina, a decepção pela constatação da
impossibilidade de tê-lo.

c) Tanto para o menino como para a menina, no princípio, o primeiro objeto de amor é a mãe,
sendo o pai, também para ambos, a figura intrusiva que lhes impede a relação exclusiva.

d) Os pais dessexualizam a criança a partir dos cuidados e amor que dirigem a ela.

35)  Na  abordagem  freudiana,  a  energia  psíquica  que  direciona  o  indivíduo  na  busca  de
pensamentos e comportamentos prazerosos é denominada:

Assinale a alternativa CORRETA.

a) Instinto sexual.
b) Inconsciente.
c) Libido.
d) Energia transpessoal.

36) Em relação as fases psicossexuais que participam da constituição da personalidade humana.
Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Na fase oral ocorre o treinamento dos hábitos de higiene.
b) Na fase anal o prazer encontra-se na excreção ou retenção dos esfíncteres.
c) Na fase fálica existem as fantasias incestuosas.
d) Na fase da latência ocorre a sublimação da sexualidade.

37) No texto: Recomendações aos Médicos que Exercem a Psicanálise (1912), Freud aborda
algumas  regras  técnicas  a  partir  de  sua  experiência  para  quem  desejava  trabalhar  com  a
Psicanálise. Todas as alternativas referem a essas regras, EXCETO a alternativa:
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a) A regra fundamental da Psicanálise repassada ao paciente é: “comunique tudo o que lhe
ocorre, sem crítica ou seleção”.
b) Do analista espera-se que simplesmente escute o paciente e não se preocupe se está se
lembrando de alguma coisa.
c) Freud afirma que para alguém tornar-se analista bastava ter curiosidade à escuta.
d) Freud não aconselhava a tomada de notas integrais do conteúdo abordado pelo paciente
durante as sessões analíticas.

38) Assinale a alternativa CORRETA que indica a definição de transtorno mental descrita no DSM
– V (2013).

a) São disfunções orgânicas e psicológicas, que podem afetar idosos.
b) É uma síndrome caracterizada por perturbação clinicamente significativa na cognição, na

regulação emocional ou no comportamento de um indivíduo que reflete uma disfunção nos
processos psicológicos, biológicos ou de desenvolvimento subjacente ao funcionamento
mental.

c) São apenas os quadros de depressão ou ansiedade persistentes.
d) É um transtorno neurobiológico  de causas genéticas,  caracterizado por  sintomas como

falta de atenção, inquietação e impulsividade. Aparece na infância e pode acompanhar o
indivíduo por toda a vida.

39) Em sua obra Luto e Melancolia (1917), Freud refere o caminho enfrentado pelos sujeitos
diante da perda do objeto. Para tanto afirma que a melancolia é definida por:

Assinale a alternativa CORRETA.

a) Uma diminuição extraordinária na autoestima do sujeito e um empobrecimento de seu ego
em grande escala.

b) Enfrentamentos muito tímidos à perda do ente querido.
c) Perda de interesse pelo mundo.
d) A libido retirada do objeto é deslocada para o corpo do sujeito.

40) Assinale a afirmação CORRETA que caracteriza um processo de psicodiagnóstico.

a) É um processo burocrático, com base no levantamento prévio de hipóteses que serão
confirmadas com o uso de instrumentos psicológicos.

b) É um processo científico, limitado no tempo, que utiliza técnicas e testes psicológicos, em
nível  individual  ou não,  seja  para entender  problemas à luz de pressupostos teóricos,
identificar e avaliar aspectos específicos, seja para classificar o caso e prever seu curso
possível, comunicando os resultados.

c) Psicodiagnóstico  é  uma  avaliação  psiquiátrica,  feita  com  propósitos  psicológicos  e
familiares.

d) Um processo clínico obrigatório no hospital.
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