
PROCESSO SELETIVO PARA RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM ONCOLOGIA -
2023/2025 N.01/2022

ESPECIALIDADE: PSICOLOGIA

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

INSTRUÇÕES

1.  Durante a  prova  será  permitida  ingestão  de  água somente  acondicionada em embalagem transparente  e  o
consumo de alimentos conforme o certrame.

1.1 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.

2. Esta prova possui 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla escolha, subdividida em 10 (dez)questões de
Conhecimentos Geral do Sistema Único de Saúde (SUS), e 30 (trinta) questões da Área Profissional.

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

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

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

6. 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.

7. 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) 

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

9. 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. Os últimos 30 minutos para o término da prova serão
informados verbalmente e mantendo-se o registro no quadro.

10. 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.

11. 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.

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

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

14. 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 Considerando as disposições legais acerca da organização do Sistema Único de Saúde (SUS), analise as
afirmativas a seguir:

I. As ações e serviços de saúde executados pelo SUS deverão ser organizados de forma regionalizada e
hierarquizada em níveis de complexidade crescente. 
II. Os municípios poderão constituir consórcios para desenvolver em conjunto as ações e os serviços de
saúde que lhes correspondam, exceto no que se refere às ações de urgência e emergência. 
III. No nível municipal, o Sistema Único de Saúde poderá organizar-se em distritos de forma a integrar e
articular recursos, técnicas e práticas voltadas para a cobertura total das ações de saúde. 

Assinale a alternativa CORRETA: 
a) I e II
b) I e III. 
c) II e III. 
d) Todas as alternativas 

2 Considerando a Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, assinale a alterativa CORRETA que indica a que
se trata a referida lei:

a) Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as
transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde.
b) Dispõe sobre a organização das ações de Vigilância Epidemiológica, sobre o Programa Nacional de
Imunizações, estabelece normas relativas à notificação compulsória de doenças, e dá outras providências.
c) Estabelece diretrizes para a organização da Rede de Atenção à Saúde no âmbito do Sistema Único de
Saúde.
d)  Dispõe  sobre  as  condições  para  a  promoção,  proteção  e  recuperação  da  saúde,  organização  e
funcionamento dos serviços correspondentes.

3 A Lei  nº  8.142/90,  normatiza  as  condições  para  o repasse  regular  e  automático  de  recursos  do Fundo
Nacional de Saúde para a cobertura das ações e serviços de saúde aos Municípios. Assinale a alternativa que
NÃO CORRESPONDE a uma condição de repasse de recurso.

a) Existência de Fundo de Saúde.
b) Existência de Conselho de Saúde. 
c) Contrapartida de recursos para a saúde no respectivo orçamento.
d) Celebração de convênio entre os órgãos executivos. 

4 A Lei nº 8.080/90, no seu capítulo III, dispõe sobre a articulação das políticas e programas de saúde e as
principais  atividades  a  serem  desenvolvidas  pelo  Sistema  Único  de  Saúde,  a  cargo  das  comissões
intersetoriais. Sobre o disposto na lei, considere as seguintes atividades:
I. Alimentação e nutrição
II. Biodiversidade
III. Segurança
IV. Ciência e tecnologia

Assinale a opção CORRETA no que cumprem ao Sistema Único de Saúde no capítulo III da Lei 8080/90:

a) I e IV
b) I e II
c) III e IV.
d)  II e III
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5  Ao  dar  entrada  em  um  pronto  socorro  de  um  Hospital  Regional,  uma  paciente  foi  atendida
preferencialmente, passando à frente de pacientes que estavam aguardando atendimento e que tinham uma
classificação de risco mais grave. Após reclamações, soube-se que o privilégio no atendimento se deu por
tratar-se de amiga de um deputado influente na cidade. De acordo com a Lei Orgânica da Saúde, a conduta
feriu diretamente um princípio do SUS. Assinale a alternativa CORRETA:

a) Integralidade
b) Igualdade
c) Universalidade
d) Imparcialidade

6 A redefinição  das  funções  e  das  responsabilidades  de  cada  nível  de  governo  com relação  à  condução
político-administrativa do sistema de saúde,  se concretiza com a transferência do poder  de decisão e dos
recursos do nível federal para o estadual ou municipal. Assinale a alternativa  CORRETA que representa o
princípio do SUS em questão. 

a) Universalidade. 
b) Integralidade. 
c) Descentralização. 
d) Hierarquização. 

7 Sobre as atribuições da direção municipal do SUS, previstas na Lei nº 8.080/90, assinale V para a afirmativa
VERDADEIRA e F para a FALSA.
(   ) Executar serviços de vigilância sanitária.
(   ) Estabelecer normas para a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras. 
(   ) Formar consórcios administrativos intermunicipais.
Assinale a alternativa que apresente a sequência CORRETA:

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

8 O Sistema Único de Saúde representa em sua configuração atual. Assinale a opção CORRETA:
a) A forma de organização da assistência dos postos de saúde e clínicas dos municípios 
b) A definição da atuação de clínicas e hospitais particulares no âmbito da saúde.
c)  O  reordenamento  dos  serviços  de  saúde  que  devem  atender  prioritariamente  as  classes  menos
favorecidas.
d) A reformulação política e organizacional para o reordenamento dos serviços e ações de saúde no país.

9 Dentre as alternativas a seguir, assinale a opção INCORRETA, ou seja, a que não faz parte das atribuições
do Sistema Único de Saúde.

a) Proteger o trabalhador e a gestante em situações de desemprego.
b) Executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica.
c) Colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendendo o trabalho.
d) Incrementar em sua área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico.

10 O Sistema Único de Saúde (SUS) é constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por
órgãos e instituições públicas. Assinale a alternativa CORRETA:

a) Federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder
Público.
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b) Federais, estaduais e municipais, da Administração direta e das fundações mantidas pelo poder Político e
das filantrópicas  
c) Federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das filantrópicas mantidas pelo
Poder Público.
d) Federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta, das fundações e das filantrópicas
mantidas pelo Poder Público. 

 ÁREA DE CONCENTRAÇÃO PROFISSIONAL

11 No atendimento a pacientes com câncer no ambiente hospitalar, marque a alternativa que NÃO CONDIZ
com a função do psicólogo: 

a) Favorecer a adaptação das mudanças impostas pela doença.
b) Preparar o paciente para a realização de procedimentos invasivos.
c) Acionar o psiquiatra quando perceber a necessidade.
d) Revisão de valores para o retorno a vida profissional, familiar e social.

12 Qual é o objetivo primordial da atuação do psicólogo no contexto hospitalar?  (Assinale a alternativa 
CORRETA).

a) Minimização do sofrimento gerado pelo adoecimento e hospitalização.
b) Prevenção de doenças, com o objetivo de redução de custos e da utilização de serviço de saúde; 
c) Avaliação psicodiagnóstica de transtornos mentais graves; 
d) Levar em consideração reações como: raiva, barganha e negação, sendo irrelevante a reação de 
ajustamento que é inerente de cada individuo. 

13 Cardoso (2007), relata que inicialmente um dos meios do psicólogo contribuir para a minimização e 
organização de sentimentos que acometem os pais ao receberem o diagnóstico de câncer de seus filhos é: 
(Assinale a alternativa CORRETA).

a) Desmistificar o caráter mortal do câncer, mostrando para eles que cada caso é único e não afeta a todos 
da mesma maneira;

b) Ação proativa do psicólogo, orientando a equipe multiprofissional de como conduzir o atendimento;

c) Argumentar sobre aspectos paliativos auxiliando e preparando os pais para um melhor enfrentamento da 
doença;

d) Trabalhar as perdas impostas pela doença, demonstrando as repercussões específicas da própria 
condição inerente à patologia.

14 No atendimento do psicólogo hospitalar com a família, podemos AFIRMAR:
a) A comunicação de más notícias aos familiares é realizada exclusivamente pelo psicólogo;
b) O psicólogo tem como função a resolução de conflitos familiares pregressos a hospitalização;
c) Fazer psicodiagnóstico inicial do paciente e repassar aos familiares;
d) Verificar as fragilidades para ajustar neste momento de crise. 

15. O psico oncologista atende as necessidades de suporte psicossocial. Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas ao paciente;
b) Ao paciente, familiar e equipe;
c) Somente ao paciente e familiares;
d) Ao paciente e se solicitado aos familiares. 
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16 Com relação a elaboração de metas do serviço de psico oncologia. NÃO devemos considerar como parte do
serviço: 

a) Abrir prontuário próprio do serviço de Psicologia;
b) Realizar entrevista inicial com o paciente recém chegado;
c) Efetuar atendimento de emergência por solicitação da equipe médica ou enfermagem;
d) Efetuar atendimentos livres, sem foco definido, ou , número de sessão pré-determinado.

17 Para  Ávila  (2012),  o  corpo se  apresenta  como um campo de  indagações  para  as  chamadas  Ciências
Humanas,  dentre outras. Portanto,  trata-se de um objeto múltiplo,  complexo, aberto a uma diversidade de
perspectivas e sujeito a uma gama de representações. O corpo vivido, experienciado, corpo pessoal de cada
indivíduo tem valor narcísico. Ficar doente, estar doente, para além do seu significado médico, é vivenciar um
processo pleno de significações. Sob essa perspectiva de corpo, qual é a alternativa CORRETA:

a) A pessoa adoece de corpo e alma, o psiquismo não é uma esfera autônoma, o Eu e o corpo estão em
permanente diálogo entre si e com o mundo, na saúde ou na doença.
b) A questão do corpo aparece de inúmeras formas na contemporaneidade, mas é necessário compreendê-
lo apenas a partir da antropologia e suas interações culturais.
c) O corpo é conhecido somente a partir da patologia, corpo sede de doenças que é a base para exames,
fonte de informação diagnóstica, esse é o corpo que a ciência deve considerar.
d) Para compreender o corpo é necessário priorizar a experiência humana relacionada ao misticismo, ao
corpo religioso e às suas representações.

18 Segundo a Resolução Nº 3,  de 16 de Março de  2022 do Conselho Federal  de Psicologia  (CFP),  são
atribuições do psicólogo hospitalar: 

(   ) I Fazer avaliações psicológicas do estado mental de pessoas atendidas, familiares e propor intervenções
psicoterápicas de acordo com protocolos clínicos;
(   ) II Prestar assistência psicológica às pessoas atendidas, hospitalizadas em situação de crise mental ou de
agravo de saúde mental, em programas de cuidados paliativos, em situações de óbito, prestando suporte
psicológico a familiares e equipes hospitalares;
(   ) III Intervir junto à equipe multiprofissional através de interconsultas, discussões clínico-institucionais,
manejos,  mediações,  e processos de capacitação e reflexão relativos às práticas assistenciais  em saúde,
colaborando em sua área de formação de forma interdisciplinar;
(   ) IV Desenvolver ações de profilaxia, etiologia, diagnóstico, prognóstico, prevalência de doenças e sua
ligação com a saúde mental.

Assinale a alternativa CORRETA: 
a) I, II, IV
b) I,II, III
c) IV ,III ,II
d) IV, I, III 

19 Segundo Foucault (1980), o hospital como instrumento terapêutico é um fenômeno relativamente novo no
contexto histórico ocidental. Pode-se AFIRMAR que:

a) No final do século XVIII, a reorganização do hospital se fez exclusivamente a partir do poder soberano;
b) No final do século XVIII, o médico deixa de ser o principal responsável pela organização hospitalar;
c) Antes do século XVIII, o hospital era essencialmente uma instituição de assistência aos pobres;
d) Antes do século XVIII, a medicina era responsável pela administração hospitalar.

20  Angerami-Camon  (1994)  faz  considerações  importantes  sobre  o  atendimento  psicológico  a  pacientes
cirúrgicos.  Marque  a  opção  VERDADEIRA em  relação  aos  sintomas  psíquicos  desses  pacientes  e  as
possibilidades de intervenção. 
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(    )  a)  A  preparação  psicológica  pré-cirúrgica  é  desnecessária  em adultos  devido  à  sua  maturidade
emocional para controlar seus impulsos. 
(   ) b) A sonolência do paciente, os adiamentos e interferências familiares devem ser tratados, sem exceção,
como resistência ao processo terapêutico. 
(   ) c) O paciente pode apresentar agressividade, depressão reativa, reações de perda que, se não forem
cuidadas, dificultam sua recuperação no pós-operatório imediato. 
(   ) d) A despersonalização do paciente é positiva nesses casos, pois o paciente terá a possibilidade de
reorganizar toda sua personalidade. 

 21 Sobre cuidados paliativos assinale a alternativa INCORRETA. 
a)  “Fora  de  possibilidade  terapêutica”  é  uma expressão  inadequada  e  um conceito  já  superado,  pois
sempre há uma terapêutica a ser oferecida ao paciente. 
b) A OMS publicou a primeira definição de cuidados paliativos em 1986, esclarecendo que se refere ao
cuidado ativo e total para pacientes cuja doença não é responsiva a tratamento de cura. 
c) O primeiro país a reconhecer a medicina paliativa como especialidade foi o Reino Unido em 1987. 
d)  Não deve  ser  iniciado  precocemente,  mas  somente  no  momento  em que as  medidas  curativas  se
mostrarem ineficazes.  

22 A respeito dos cuidados paliativos, analise cada opção abaixo se é Verdadeira ou FALSA: 
I Idealmente, as ações de cuidados paliativos deveriam ser iniciadas no instante do diagnóstico.
II À medida que a doença progride e a cura ou o retardamento do curso da doença se tornam difíceis, as
ações  paliativas  devem  ter  precedência  em  relação  às  curativas,  até  o  momento  em  que  se  tornam
exclusivas. 
III  A  família  bem esclarecida  e  apoiada  é  a  maior  aliada  do  profissional  de  cuidados  paliativos  na
prevenção de riscos e complicações. 
IV As escalas de desempenho mais utilizadas para auxiliar o profissional da saúde na escolha do melhor
procedimento para a fase em que se encontra o doente são as escalas de Karnofsky e a escala adaptada por
Harlos, a Escala de Performance Paliativa (PPS).

Assinale a alternativa CORRETA: 
a) I e II
b) I, II e III
c) IV, III e I
d) Todas estão corretas

23 O rompimento com a realidade e alterações na capacidade dos sentidos e/ou de interpretação do percebido 
provocam os delírios e as alucinações. Vale lembrar que os Delírios são alterações do(a) __________, e as 
Alucinações são alterações do(a)___________.

a) Afeto, Consciência;
b) Fatores intrínsecos, genética;
c) Julgamento, síndrome geral da adaptação;
d) Pensamento, sensopercepção.

24 É considerado um mecanismo de defesa do ego caracterizado pela presença de queixas aparentemente 
orgânicas, normalmente associados a episódios conflitivos recentes na vida do indivíduo , onde as pesquisas 
clínicas e laboratoriais não indicam constatações fisiológicas que possam justificar a sintomatologia referida 
pelo paciente. Estamos falando de: (assinale a alternativa CORRETA).

a) Recalcamento
b) Episódio conversivo
c) Resistência
d) Conluio inconsciente
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25 Sobre considerações acerca da Psicologia da Saúde. Qual é a alternativa CORRETA? 
a) É uma área antiga, que começou a ser desenvolvida nos anos 60;
b) A Psicologia da Saúde está interessada diretamente pela situação que cabe ao foro médico;
c) Seu interesse está na forma como o sujeito vive e experimenta o seu estado de saúde ou de doença e na 
sua relação consigo mesmo e com os outros;
d) A Psicologia da saúde também pode ser denominada de Psicologia Médica. 

26 No contexto de uma unidade de tratamento de doenças renais, o psicólogo exerce as seguintes funções,
EXCETO:

a) Acompanhar o paciente e/ou seus familiares durante o tratamento. 
b) Registrar no prontuário do paciente as informações pertinentes à assistência prestada. 
c)  Auxiliar  a  equipe  nas  questões  referentes  à  demanda  familiar  em  relação  às  possibilidades  de
transplante. 
d) Definir em conjunto com a equipe multiprofissional o melhor método de tratamento da doença renal
(hemodiálise, diálise peritoneal e transplante) para cada paciente.

27 Melanie Klein (1997) propõe o brincar como técnica na clínica com crianças porque, para essa autora, o
brincar é. Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Oferece à criança uma possível ab-reação, uma descarga emocional pela qual ela se libera de um afeto 
desagradável vinculado a um trauma que se repete inconscientemente.
b) Cria uma situação favorável à observação analítica da criança em sua tentativa de chegar, impunemente, 
à satisfação de suas pulsões pela via lúdica.
c) Opera como uma forma de aprendizado da livre associação, no início do tratamento, e permite um 
apaziguamento do supereu pela realização pulsional, ao final do tratamento.
d) É a representação simbólica de fantasias, desejos e experiências com que a criança substitui a associação 
livre diante da resistência imposta pela angústia às associações verbais.

28 “Em meu trabalho recentemente publicado, O Ego e o Id, propus uma diferenciação do aparelho psíquico,
com base  na  qual  determinado  número  de  relacionamentos  pode  ser  representado  de  maneira  simples  e
perspícua.”  (FREUD, 1924/1996,  p.  167).  Considerando tal  referência  freudiana sobre o desenvolvimento
psíquico, pode-se AFIRMAR que:

a) O Id se esforça em fazer valer a influência do mundo externo sobre o Ego e os seus propósitos, empenha-
se em colocar o princípio da realidade no lugar do princípio do prazer, que vigora irrestritamente no Ego.
b) O Id representa o que se pode chamar de razão e circunspecção, em oposição ao Ego, que contém as
paixões.
c)  A gênese do Superego relaciona-se ao corpo. O Superego é sobretudo corporal,  não é  apenas  uma
entidade superficial, mas ele mesmo a projeção de uma superfície.
d) O Ego é a parte do Id modificada pela influência direta do mundo externo, por mediação do sistema
perceptivo,  não sendo nitidamente  separado do Id.  Pelo contrário,  o Ego conflui  com o Id na direção
inferior.

29 De acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo (2005), assinale a alternativa CORRETA sobre
as responsabilidades do psicólogo:

a) Não fornecer, a quem de direito, na prestação de serviços psicológicos, informações concernentes ao 
trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional;
b) Ter para com o trabalho dos psicólogos e de outros profissionais, respeito, consideração e solidariedade, 
e, quando solicitado colaborar com estes, salvo impedimento por motivo relevante;
c) Prestar serviços profissionais, porém, poderá eximir-se em situações de calamidade pública ou de 
emergência, sem visar benefício pessoal;
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d) Zelar para que a comercialização, aquisição, doação, empréstimo, guarda e forma de divulgação do 
material privativo do psicólogo sejam feitas conforme os princípios do Código de Defesa do Consumidor.

30 Considerando o conceito de reforço proposto por Skinner (ano?), assinale a alternativa CORRETA. 
a) Todo evento ambiental, consequente a um comportamento anteriormente emitido por um organismo, que
aumenta ou diminui a frequência de tal comportamento. 
b)  Todo  evento  do  meio  ambiente,  consequente  a  um comportamento  anteriormente  emitido  por  um
organismo,  que  tem  o  poder  de  alterar  tal  comportamento  anterior,  aumentando  ou  diminuindo  sua
frequência.
c) Todo comportamento emitido por um organismo.
d)  O  condicionamento  operante  refere-se  a  comportamentos  cujas  consequências  no  ambiente  o
determinam.  O  condicionamento  clássico,  ao  contrário,  refere-se  a  comportamentos  involuntários,
determinados geneticamente.

31  Uma  das  características  usadas  pelos  terapeutas  cognitivo  comportamentais  é  a  do  questionamento
socrático. Considere a situação relatada a seguir e assinale, entre as alternativas, a que ilustra esse tipo de
questionamento:
Ex: “Durante uma sessão, uma paciente declara: Eu gritei com meu filho porque ele se comportou mal. Eu não
sou uma boa mãe. O terapeuta pode responder”: (Assinale a alternativa CORRETA).

a) Você não seria exigente demais com você mesma?
b) O que você acha que é ser uma boa mãe?
c) Você se sente culpada por ter gritado?
d) Gritar com ele significa que você não o ama?

32. Ao que corresponde a terapia centrada na pessoa quanto ao psicodiagnóstico, assinale a alternativa 
CORRETA:

a) É necessário, pois define as atitudes mais adequadas para se estimular um cliente. 
b) Não é necessário para o processo terapêutico de adultos, mas é indispensável para o atendimento de 
crianças.
c) É necessário somente nos casos em que o cliente foi encaminhado por terceiros. 
d) Não é necessário à psicoterapia, podendo prejudicar o processo terapêutico.

33 Os potenciais efeitos do estresse ocupacional sobre o bem-estar físico e emocional dos profissionais têm
sido objeto de estudo de pesquisas científicas nos últimos anos, por se tratar de um importante problema de
saúde e  um limitador  da  capacidade  de promover  cuidado de qualidade.  Nesse sentido,  a  propensão dos
profissionais de saúde à Síndrome de Burnout (SB) é bem documentada, principalmente os que trabalham em
ambientes  complexos  e  intensos  como  os  hospitais  (PERNICIOTTI  et  al.,  2020).  Considerando  as
características desta síndrome, assinale a alternativa INCORRETA:

a) A exaustão emocional correspondente à SB é caracterizada pelos sentimentos de estar sobrecarregado e
exaurido  de  seus  recursos  físicos  e  emocionais,  levando  ao  esgotamento  de  energia  para  investir  nas
situações que se apresentam no trabalho;
b) Na medida em que a exaustão emocional se agrava, a despersonalização ou cinismo pode ocorrer, os
quais são caracterizados por uma postura distante ou indiferente do indivíduo em relação ao trabalho, aos
colegas e aos pacientes;
c) O surgimento dos sintomas que caracterizam a SB ocorre abruptamente, resultando da coerência entre as
expectativas e idealizações do indivíduo e a realidade da prática profissional;
d) A redução da realização pessoal, característica da SB, é referente à tendência do sujeito de se avaliar
negativamente  em  relação  às  suas  competências  e  produtividade  no  trabalho,  o  que  pode  acarretar
diminuição da autoestima.
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34 Considerando a abordagem do Psicodrama e a atuação do psicólogo no contexto hospitalar a partir  da
mesma, assinale a alternativa INCORRETA. 

a)  No  processo  de  hospitalização,  o  papel  psicossomático  tende  a  ficar  em  evidência  em  razão  do
predomínio das necessidades fisiológicas; 
b) A atuação do psicólogo no ambiente hospitalar se volta para  que  o  paciente  hospitalizado desempenhe
bem o  papel  psicossomático;
c) O psicodrama interno, remete a uma possibilidade de intervenção com pacientes acamados; 
d) A saúde da pessoa está relacionada à quantidade de papéis desempenhados em sua vida e quanto maior o
número de papéis, mais saudável essa pessoa será.

35 Considerando a teoria do desenvolvimento de Vygotsky, é CORRETO afirmar que:
a) O processo de desenvolvimento de uma criança deve ser analisado com base nas aquisições disponíveis,
nas possibilidades de realização de tarefas, ou seja, nas conquistas já consolidadas;
b) Vygotsky defende que a criança se apropria dos significados transmitidos pelo seu grupo cultural e os
reproduz tal qual o foram apresentados; 
c) A linguagem é considerada por Vygotsky como um sistema simbólico complementar.
d) Para analisar o processo de desenvolvimento de uma criança em sua totalidade é necessário avaliar, além
do desenvolvimento real, a capacidade desta em realizar tarefas com a mediação de outrem mais experiente
(desenvolvimento próximo). É um momento caracterizado por funções em desenvolvimento, passíveis de
serem consolidadas por meio da interferência externa. 

36 Considerando a teoria do desenvolvimento de Piaget, é INCORRETO afirmar que:
a) A genética é central para compreender o processo de reflexão infantil.  É por meio dela que se pode
verificar a existência ou não de reciprocidade entre ação e pensamento e,  consequentemente,  o estágio
cognitivo da criança;
b)  Entre  os  aspectos  que  Piaget  transfere  da  biologia  para  sua  concepção  psicogenética,  podem  ser
destacados  o de  estrutura  e  adaptação,  que  para  o  autor  se  encontram também presentes  na  atividade
mental;
c) Por meio do exercício dos reflexos biológicos, que se transformam em esquemas motores, bem como da
ação, a criança constrói, gradativamente, suas estruturas cognitivas que se manifestam numa organização
sequencial chamada de estágios de desenvolvimento cognitivo;
d)  Além  da  organização,  outro  atributo  universal,  e,  portanto,  invariante  da  inteligência  humana  é  a
adaptação.  É por  intermédio  dos  mecanismos  de  adaptação  a  novas  e  diferentes  circunstâncias  que as
mudanças nas estruturas mentais são possíveis.

37 Considerando o processo de hospitalização da criança, é INCORRETO afirmar:
a) A brincadeira favorece a diversão e a expressão dos sentimentos e das emoções acerca do que a criança
está  vivenciando,  possibilitando  diminuir  o  sentimento  de  impotência  frente  ao  adoecimento  e  à
hospitalização;
b) As salas de recreação ou brinquedotecas nos ambientes hospitalares são fontes de prazer e diversão para
as crianças e podem reconectar vínculos rompidos com a internação; 
c)  O  brinquedo  é  uma  estratégia  útil  na  criação  de  vínculos  entre  o  paciente  e  a  equipe  cuidadora,
possibilitando que a criança se submeta aos procedimentos hospitalares sem reclamar; 
d)  O brincar  no contexto  hospitalar  é  essencial  para a  continuidade  do ritmo do desenvolvimento  das
crianças internadas, bem como para a minimização dos traumas, da dor e do sofrimento das mesmas frente
as situações vivenciadas.
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38 É um conceito da abordagem sistêmica na psicologia, onde há a transmissão da resposta de uma pessoa
para outra sobre determinado comportamento, é positiva, quando o sistema responde pela mudança sistêmica.
Refere-se ao conceito de: (Assinale a alternativa CORRETA).

a) Caixa-preta
b) Equifinalidade
c) Retroalimentação
d) Teoria pragmática da comunicação humana.

39 O cliente pode disponibilizar ao psicoterapeuta: sintomas, emoções, vivências e crenças. Compreendendo a
Gestalt-Terapia,  como  tais  dimensões  podem  ser  delineadas  e  manejadas  pelo  professional?  Assinale  a
alternatva CORRETA: 

a) Através de uma leitura do recalcamento;
b) Procurando entender os mecanismos de defesa presentes no inconsciente do cliente;
c) Mantendo a pureza do que nos é trazido, conservando o fenômeno ¨tal e qual se mostra¨;
d) Avaliando os fatores neuróticos do cliente para entendermos a persistência dos seus sintomas.

40 Resolução CFP nº 17 de 19,07,2022 Dispõe acerca de parâmetros para práticas psicológicas em contextos
de atenção básica, secundária e terciária de saúde, referente a  DA ATENÇÃO SECUNDÁRIA, analise as
alternativas a seguir:

I) A atuação da psicóloga e do psicólogo na Atenção Secundária deverá estar pautada nos atributos desse
nível de atenção à saúde, especialmente no que se refere à equidade, à integralidade, à universalidade do
acesso, à longitudinalidade, ao acolhimento e ao cuidado em liberdade e compartilhado em rede.

II) As psicólogas e os psicólogos da Atenção Secundária atuarão tendo como base os atributos derivados da
lógica da clínica ampliada, da reabilitação e reinserção social, familiar e comunitária de base territorial e da
construção do Projeto Terapêutico Singular, de modo a respeitar a diversidade e os marcadores sociais dos
sujeitos e das coletividades.

III) As psicólogas e os psicólogos da Atenção Secundária deverão estabelecer parcerias permanentes com a
Atenção Básica para realizar ações de promoção à saúde conjuntas e planejadas, de base territorial de baixa
e média complexidade.

IV)As psicólogas e os psicólogos da Atenção Secundária deverão estabelecer parcerias com a Atenção
Terciária, sempre que necessário.

Assinale a alternativa CORRETA:
a) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
b) Apenas as alternativas I, II e IV estão corretas.
c) Apenas as alternativas II e III estão corretas.
d) Todas as alternativas estão corretas.
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