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INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a resolução das questões, 
confira a numeração de todas as páginas. 

3. A prova é composta de 50 questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre 
na sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas 
aos aplicadores de prova. 

6. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome impresso nele corresponde ao seu. 
Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não 

ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo 
detector de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE 
dentro do saco plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado 
também o porte de armas. 

b) Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas. 

c) Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será 
permitido quando indicado para o atendimento especial. 

d) Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo. 

e) Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações, 
réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

f) Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares. 

g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação 
médica, devendo o candidato, então, respeitar o subitem 4.3.5 do Edital. 

h) Emprestar materiais para realização das provas. 

Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo. 

 

9. A duração da prova é de 4 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões e a transcrição das 
respostas para o cartão-resposta. 

10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde 
autorização para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta. 

11. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 

 

 
 
 
 
 
 

Conteúdo Geral 

 
 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
Específicos  

  ...............................................................................................................................................................................................................................  
 
 
 

RESPOSTAS 

01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 

02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 

03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 

04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 

05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 
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CONTEÚDO GERAL 
 

 
01 - O Sistema Único de Saúde (SUS) é orientado por um conjunto de princípios e diretrizes válidos para todo o território 

nacional e parte de uma concepção ampla do direito à saúde e do papel do Estado na garantia desse direito. Em relação 
ao tema, assinale a alternativa que explicita corretamente um princípio ou diretriz do SUS. 

 

a) Universalidade: possuem direito de utilizar o SUS somente aqueles que contribuem com a Previdência Social. 
►b) Integralidade: as ações e serviços do SUS devem constituir um conjunto articulado e contínuo. 
c) Igualdade: todos receberão o mesmo tipo de cuidado no âmbito do SUS. 
d) Participação da comunidade: é permitido à comunidade somente fiscalizar a execução dos princípios e diretrizes do SUS. 
e) Descentralização: cabe às gestões municipais e estaduais legislar sobre as políticas federais conforme suas 

especificidades. 
 

 
02 - No Brasil, antes do estabelecimento do SUS, a assistência médica estatal surgiu vinculada à Previdência Social. Com 

base na história das políticas de saúde no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 

a) O financiamento vinculado à Previdência Social permanece até hoje. 
b) Os Institutos de Aposentadorias e Pensões seguem o modelo de seguridade social inglês. 
c) A assistência médica estatal vinculada à Previdência Social no Brasil garantiu acesso a todos os brasileiros. 
►d) As primeiras formas de assistência médica estatal foram as Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs). 
e) A assistência médica estatal vinculada à Previdência Social no Brasil foi responsável por uma assistência tanto individual 

quanto coletiva. 
 

 
03 - Durante a ditadura civil-militar ocorrida no Brasil, foi criado o Instituto Nacional de Previdência Social (INPS), como 

forma de configurar um sistema de atenção estatal à saúde caracterizado pela preponderância da lógica e do modelo 
previdenciário sobre o Ministério da Saúde, construído a partir da concentração de recursos na esfera da Previdência 
Social. Com base na história das políticas de saúde no Brasil, assinale a alternativa correta. 

 

a) Com a criação do INPS, os Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) passaram a desfrutar de independência política 
e executiva. 

b) O INPS permitiu que cidadãos que não contribuíam para a Previdência Social obtivessem atenção à saúde de forma igual 
àqueles que contribuíam. 

►c) A partir da criação do INPS, passou a ser prioridade a contratação de serviços de terceiros e não a prestação de assistência 
médica por uma rede de serviços próprios. 

d) A cobertura destinada aos trabalhadores rurais existente nos Institutos de Aposentadorias e Pensões (IAPs) deixou de 
existir com a criação do INPS. 

e) A forma de financiamento do INPS era voluntária, com o cidadão escolhendo participar ou não. 
 

 
04 - A ideia de acolhimento nos serviços de saúde já acumula farta experiência em diversos serviços de saúde do Sistema 

Único de Saúde (SUS), com acúmulos positivos e negativos. A respeito do assunto, é correto afirmar que o 
acolhimento: 

 

a) se constitui enquanto forma de triagem sob uma lógica biomédica, sem a necessidade de intervenção de toda a equipe de 
saúde. 

b) mantém o fluxo de entrada com agendamento de consultas para os médicos de todos os usuários que chegam ao serviço 
de saúde. 

c) procura garantir que todo usuário que chegue ao centro de saúde tenha o atendimento garantido. 
d) deve ser realizado pela própria comunidade no centro de saúde, para que se entendam enquanto sujeitos de sua própria 

saúde. 
►e) deve traduzir-se na abertura da unidade e na plasticidade do projeto de atenção prestado a determinado indivíduo ou 

coletivo. 
 

 
05 - Com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) em 1990, iniciaram-se novos modos de gestão em saúde com o intuito 

de atender aos princípios e diretrizes estabelecidos para esse sistema de saúde que estava surgindo. Sobre 
descentralização, regionalização e participação social, assinale a alternativa correta. 

 

►a) Uma das possíveis causas de enfraquecimento da participação social no SUS foi o surgimento de formas não classistas 
de organização, mas articuladas a questões de gênero, ambientais e étnicas. 

b) A principal função da participação social é o controle dos órgãos gestores por meio da fiscalização dos gastos públicos, o 
que tem sido dificultado pela falta de capacitação técnica dos conselheiros de saúde. 

c) Devido ao contexto econômico-político na época de surgimento do SUS, observa-se uma tendência à descentralização 
fiscal e legislativa do Estado, ao mesmo tempo em que diminuem as funções dos governos municipais no SUS, o que 
possibilita sua sustentabilidade política e financeira. 

d) Mesmo com uma fragilidade do Estado em promover desenvolvimento e um enfoque regional, para garantir a 
descentralização da gestão do SUS, foram criadas diversas estratégias e instrumentos capazes de relacionar as 
necessidades de saúde às dinâmicas territoriais específicas. 

e) A regionalização ganha relevo na política nacional de saúde junto com a criação do SUS em 1990 e busca garantir 
autonomia de ações e serviços no espaço regional. 
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06 - A humanidade tem se preocupado com o processo saúde-doença e com formas de prevenção de doenças e de 
promoção da saúde desde tempos longínquos, sendo que a forma como se entende esse processo e, 
consequentemente, a forma como se intervém sobre ele têm mudado ao longo do tempo, de acordo com as mudanças 
sociais que ocorreram na história. Sobre promoção da saúde e prevenção de doenças, assinale a alternativa correta. 

 

a) O moderno conceito de promoção da saúde é uma reinterpretação do modelo de promoção da saúde de Leavell e Clark. 
b) De acordo com o modelo de Leavell e Clark, a promoção da saúde deve realizar ações de práticas educativas para 

mudança de comportamentos (alimentares, atividades físicas e outras). 
►c) Segundo o modelo da história natural das doenças, a promoção da saúde é um dos níveis da prevenção das doenças. 
d) Segundo a Carta de Ottawa, a promoção da saúde tem como objetivo reduzir fatores de risco relacionados aos agentes 

patogênicos e ao ambiente. 
e) As ações de promoção da saúde, segundo a Carta de Ottawa, devem se pautar por uma concepção holística e pautada 

na unicausalidade do processo saúde-doença. 
 

 
07 - A Estratégia Saúde da Família (ESF) surge como uma política nacional de saúde em um contexto rico de influências 

institucionais determinantes para que sua incorporação seja prioritária para o Estado brasileiro. Sobre a ESF, assinale 
a alternativa correta. 

 

a) Devido às necessidades candentes da população brasileira, a implantação da ESF acontece de forma rápida e replicando 
modelos internacionais de atenção à saúde. 

►b) A ESF foi implantada para organizar a atenção primária no Sistema Único de Saúde (SUS), assim como estruturar esse 
sistema público de saúde, através de um redirecionamento das prioridades de ação em saúde. 

c) Para garantir a expansão da ESF, foi criado o Piso de Atenção Básica (PAB), que permitiu a centralização financeira do 
sistema de saúde, com transferências regulares de recursos do âmbito federal para o estadual. 

d) Um dos problemas enfrentados com a implantação da ESF é que cada comunidade específica tem acarretado a criação 
de distintas ESF, diminuindo as possibilidades de planejamento e controle da Atenção Primária à Saúde (APS). 

e) O Núcleo de Apoio à Saúde da Família (NASF) reúne profissionais das mais variadas categorias da saúde e se constitui 
enquanto primeira fase do processo de substituição do modelo médico centrado para o de equipe multiprofissional. 

 

 
08 - A partir do século XVIII, com a consolidação dos Estados, iniciou-se um processo de intervenção sobre a saúde-doença 

das populações como política de proteção contra riscos sociais e ambientais, muito mais do que como política de 
assistência, ou seja, a partir de uma compreensão da determinação social da saúde. Sobre os determinantes sociais 
na saúde, na doença e na intervenção, assinale a alternativa correta. 

 

a) O modelo do campo da saúde considera a influência de conjuntos de fatores de riscos: o patrimônio biológico; as condições 
sociais, econômicas e ambientais; e o comportamento em relação aos riscos. 

b) Uma das tendências do modelo de promoção da saúde é a ênfase nas mudanças comportamentais, na esfera dos 
indivíduos e nas regulações sociais orientadas a livrar as coletividades de riscos assumidos por indivíduos, com medidas 
educativas e legislativas, mostrando-se suficientes para enfrentar com efetividade alguns desses grandes problemas. 

c) Apesar de a promoção da saúde considerar como foco da ação sanitária os determinantes gerais sobre a saúde, ainda dá 
grande ênfase na resolução do cuidado conforme a história natural da doença, evidenciando a importância em garantir um 
cuidado tanto no período de pré-patogênese quanto no período de patogênese. 

►d) Um dos principais desafios dos modelos explicativos sobre a situação de saúde de uma população é o estabelecimento 
de uma hierarquia de determinações entre os fatores mais globais de natureza social, econômica e política e as mediações 
pelas quais esses fatores incidem sobre a situação de saúde de grupos e pessoas. 

e) O complexo de mediações dos determinantes sociais na saúde é o que permite entender a correlação constante entre os 
macroindicadores da riqueza de uma sociedade (como o Produto Interno Bruto) e os indicadores de saúde. 

 

 
09 - A Atenção Primária à Saúde (APS), como modelo de organização para sistemas de saúde, surgiu em 1978, em uma 

conferência realizada em Alma-Ata. Entretanto, diversas interpretações sobre o que seria uma APS surgiram desde 
então. Sobre o assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A Atenção Primária à Saúde Seletiva orienta-se a um número limitado de serviços de alto impacto para enfrentar 
alguns dos desafios de saúde mais prevalentes dos países em desenvolvimento. 

2. A Atenção Primária se refere, em geral, à porta de entrada do sistema de saúde e ao local para atenção contínua 
da saúde da maioria da população. 

3. A Atenção Primária à Saúde Ampliada é um primeiro nível amplo e integrado, que inclui elementos como 
participação comunitária e coordenação intersetorial e descansa em uma variedade de trabalhadores da saúde e 
praticantes das medicinas tradicionais. 

4. A Atenção Primária à Saúde e Direitos Humanos concebe a saúde como um direito humano e prioriza a 
necessidade de responder aos seus determinantes sociais e políticos mais amplos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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10 - A avaliação em saúde é considerada uma área muito jovem, com diferentes definições e classificações, mas que 
possuem questões-chave em comum e que são a base dessa área. Com base na literatura, é correto afirmar que a 
avaliação em saúde: 

 

►a) é considerada uma atividade de pesquisa. 
b) está preocupada com a criação de valores. 
c) reconhece apenas um ponto de vista no julgamento de valores. 
d) pode se abster da preocupação com a sua finalidade. 
e) é descritiva e não contribui para a tomada de decisões. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
11 - Enquanto o método quantitativo de pesquisa preocupa-se com a medição dos dados, o método qualitativo não 

emprega a teoria estatística para medir ou enumerar os fatos estudados, preocupando-se em conhecer a realidade 
segundo a perspectiva dos sujeitos participantes da pesquisa, sem medir ou utilizar elementos estatísticos para 
análise dos dados. A respeito do tema, assinale a alternativa correta. 

 

a) O método quantitativo desenvolve a teoria. Seu raciocínio é dialético e possibilita análises estatísticas. 
b) No método quantitativo, os elementos básicos da análise são os números, e o pesquisador participa da pesquisa. 
►c) O método qualitativo possibilita narrativas ricas, interpretações individuais e busca particularidades. 
d) O método qualitativo testa a teoria, preocupando-se com a qualidade das informações e respostas. 
e) No método qualitativo, os elementos básicos da análise são as palavras e as ideias, sendo seu raciocínio lógico e dedutivo. 

 
12 - A Psicologia Hospitalar foi reconhecida como especialidade em 2001 e, atualmente, é regulamentada pela Resolução 

do Conselho Federal de Psicologia nº 13/2007. O reconhecimento da especialidade da Psicologia Hospitalar, além de 
apontar as atribuições, ampliou o campo de trabalho do psicólogo. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. 

 

a) A assistência psicológica no hospital, por se tratar de um campo de trabalho institucional, é um serviço obrigatoriamente 
de nível terciário. 

►b) O Ministério da Saúde publicou dezenas de portarias que exigem a presença do psicólogo na equipe mínima de 
atendimento de diversas patologias. 

c) O psicólogo especialista em psicologia hospitalar no desempenho de sua atividade não poderá acumular a atribuição de 
atender intercorrências psíquicas dos pacientes e atender às demandas da equipe de saúde. 

d) Com a ampliação do trabalho do psicólogo em hospitais, fez-se necessário o desenvolvimento de uma linha teórica própria 
em Psicologia Hospitalar. 

e) O psicólogo que faz parte de uma equipe de saúde em hospital não poderá registrar seus atendimentos em prontuários, 
para não incorrer em falta ética. 

 
13 - No livro Psicanálise e Hospital, Marisa Decat de Moura afirma que “a possibilidade da práxis do psicanalista em lugares 

outros que o consultório tem-se mostrado inquietante e instigante, porque no campo do inexplorado a prática interroga 
a teoria, o que, como consequência, exige, no caso da psicanálise, manter a agudeza da descoberta freudiana”. 
Levando em consideração os dados apresentados, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) O hospital geral permite ao psicanalista pôr à prova a ética da psicanálise, sustentado pelo imperativo ético de não 
retroceder diante de seu desejo. 

b) No hospital, o discurso do psicanalista não oferece intenção curativa, nem pretende consolar o sujeito de sua condição 
humana, podendo somente oferecer ao paciente o estar bem. 

c) No hospital, com tantas respostas para o sofrimento humano, como as da ciência e as da religião, pode estar também a 
psicanálise para aqueles que possam estar à procura da oferta do psicanalista. 

►d) A tensão do entrediscursos e as situações de urgência no hospital exigem do psicanalista condições de responder às 
demandas, deixando o seu desejo de analista para situações que sejam possíveis. 

e) A prática do psicanalista no espaço hospitalar leva à constatação de que ele se depara com a coexistência de discursos 
diferentes e seu desafio é sustentar a sua especificidade quando isso for possível.  

 
14 - No livro Psicanálise e Hospital, Mohallem afirma que “no hospital observamos que é muito comum o paciente tentar 

enganar sua demanda de amor com a satisfação da necessidade. É aquele paciente que pede todo o tempo ‘água’, 
‘comida’, ‘me vira’, ‘estou com calor’, ‘me cobre’, ‘estou com frio’, ‘estou com falta de ar’”. Sobre o assunto, assinale a 
alternativa correta. 

 

a) A situação do paciente nesse estado nos remete à primeira experiência de satisfação, quando a criança, em estado de 
necessidade, fica fragilizada e impossibilitada de se autocuidar. 

b) Esse tipo de solicitação, às vezes, confunde os profissionais que lidam com o paciente, já que ele necessita de aportes 
que são objetos reais, mas é importante que seja atendido, já que os profissionais vêm para acalmá-lo. 

c) As pessoas que estão ao redor do paciente podem qualificar esses pedidos como “manha” e recusar-se a atender à 
solicitação, para não incentivar esse comportamento. 

d) O paciente internado terá de vivenciar a experiência de renúncia sob vários aspectos de sua vida, tanto no âmbito 
profissional quanto no pessoal. Sendo assim, atender suas necessidades aumentará seu bem-estar. 

►e) O analista, ao interrogar o paciente na sua demanda, depara-se com o fato de que o que o paciente está pedindo é “uma 
coisa, mas, na verdade, o que ele quer?”, o que já indica que aquém da demanda está o seu desejo. 
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15 - Artigo de Moretto e Priszkulnik apresenta e discute a noção de inserção do psicanalista na equipe de saúde como 

processo e, ao mesmo tempo, um pré-requisito para que se faça psicanálise em extensão. A respeito do assunto, 
considere as seguintes afirmativas: 

 

1. A entrada de um psicanalista numa Instituição de saúde não corresponde, necessariamente, à sua inserção, assim 
como o lugar do psicanalista numa equipe de saúde não corresponde a uma vaga disponível no quadro funcional 
de uma instituição. É um lugar que precisa ser construído, de forma que ele, o psicanalista, possa operar. 

2. Estar inserido implica, essencialmente, estar presente fisicamente, recebendo encaminhamentos, frequentando 
ambulatórios, enfermarias e reuniões e respondendo às demandas que lhe são dirigidas de acordo com o contrato 
por ele assinado. 

3. A boa intenção de um profissional é imprescindível para que a inserção numa instituição de saúde ocorra, assim 
como o ponto de vista pessoal ou a fantasia do médico em relação ao profissional contratado (favorável ou não) 
também é decisiva. 

4. O lugar do psicanalista na equipe de saúde não é dado de antemão, razão pela qual o processo de inserção e a 
construção do lugar do psicanalista na equipe de saúde podem ocorrer se houver um psicanalista decidido ao 
trabalho. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 

 
16 - No artigo Revisão Ética na Pesquisa em Ciências Humanas e Sociais, o autor afirma que “a comunidade científica tem 

reconhecido a expressiva pertinência da atuação dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEP), bem como a legitimidade 
das Diretrizes e Normas Regulamentadoras de Pesquisas em Seres Humanos instituídas pela Resolução nº 196/1996 e 
reformulada pela Resolução nº 466/2012. No entanto, quando se trata da área de Ciências Humanas e Sociais, o quadro 
é bastante controverso e guarda muitos dissensos e descontentamentos em torno das referidas normas 
regulamentadoras, devido às incompatibilidades na transposição do modelo da área de Ciências Médicas para a área 
de Ciências Humanas e Sociais”. Assim, atendendo aos argumentos de diferentes entidades acadêmicas e sociedades 
científicas da área de Ciências Humanas e Sociais, em 07 de abril de 2016 publicou-se a Resolução nº 510 do Conselho 
Nacional de Saúde. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Não serão registradas nem avaliadas pelo sistema CEP/CONEP pesquisas de opinião pública com participantes 
não identificados. 

(   ) Não serão registradas nem avaliadas pelo sistema CEP/CONEP pesquisas que objetivam o aprofundamento 
teórico de situações que emergem espontânea e contingencialmente na prática profissional, desde que não 
revelem dados que possam identificar o sujeito. 

(   ) O pesquisador deverá buscar momento, condição e local mais adequados para que os esclarecimentos sobre a 
pesquisa sejam efetuados, considerando, para isso, as peculiaridades do convidado a participar da pesquisa, a 
quem será garantido o direito de recusa. 

(   ) A análise ética dos projetos de pesquisa de que trata essa Resolução só poderá ocorrer nos Comitês de Ética em 
Pesquisa que comportarem representação equânime de membros das Ciências Humanas e Sociais, devendo os 
relatores serem escolhidos dentre os membros qualificados nessa área de conhecimento. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – V – V – V. 
b) F – F – V – F. 
c) F – V – V – F. 
d) V – F – F – V. 
e) F – F – F – V. 

 

 
17 - Atualmente, os psicólogos brasileiros têm disponíveis os seguintes métodos para avaliação de eficiência intelectual: 

Escala de Inteligência Wechsler para Adultos Terceira Revisão – WAIS III (2004), Escala de Inteligência Wechsler para 
Crianças – Quarta Revisão WISC IV (2012) e Escala Wechsler Abreviada de Inteligência (2014). A Escala Wechsler 
Abreviada de Inteligência (WASI): 

 

►a) foi desenvolvida como uma escala independente e é composta pelos subtestes de vocabulário, semelhanças, raciocínio 
matricial e cubos. 

b) foi desenvolvida a partir da redução do número de subtestes para 4, incluindo os subtestes de vocabulário, informações, 
completar figuras e cubos. 

c) permite que o QI total seja determinado a partir da aplicação de dois subtestes: vocabulário e cubos. 
d) foi desenvolvida para avaliação breve de inteligência de adultos de 16 a 89 anos. 
e) contempla a avaliação intelectual desde crianças de 6 anos até adultos com 64 anos. 
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18 - De acordo com a Resolução nº 466 (2012), as pesquisas em qualquer área envolvendo seres humanos devem atender 
a fundamentos éticos e científicos. A respeito do assunto, considere as seguintes ações do pesquisador: 

 

1. Contar com os recursos humanos e materiais necessários que garantam o bem-estar do participante da pesquisa, 
devendo o pesquisador possuir capacidade profissional adequada para desenvolver sua função no projeto 
proposto. 

2. Prever procedimentos que assegurem a proteção da imagem e a não estigmatização dos participantes da 
pesquisa, garantindo a não utilização das informações em prejuízo das pessoas e/ou das comunidades, inclusive 
em termos de autoestima, de prestígio e/ou de aspectos econômico-financeiros. 

3. Observar que os indivíduos ou grupos vulneráveis podem ser participantes de pesquisa mesmo que a informação 
desejada possa ser obtida por meio de participantes com plena autonomia e não traga benefícios diretos ao 
indivíduo. 

4. Respeitar sempre os valores culturais, sociais, morais, religiosos e éticos, como também os hábitos e costumes, 
quando as pesquisas envolverem comunidades. 

 

As proposições relevantes para preservação dos fundamentos éticos e científicos de uma pesquisa em consonância 
com a referida Resolução são: 

 

a) 1 e 3 apenas. 
b) 1 e 4 apenas. 
c) 2 e 3 apenas. 
►d) 1, 2 e 4 apenas. 
e) 2, 3 e 4 apenas. 

 
19 - Segundo a Resolução nº 466 (2012), o pesquisador que elabora projetos de pesquisa com seres humanos deve 

observar alguns aspectos éticos fundamentais. A respeito do assunto, considere os seguintes aspectos: 
 

1. Respeito ao participante da pesquisa em sua dignidade e autonomia, reconhecendo sua vulnerabilidade, 
assegurando sua vontade de contribuir e permanecer ou não, na pesquisa, por intermédio de manifestação 
expressa, livre e esclarecida. 

2. Ponderação entre riscos e benefícios, tanto conhecidos como potenciais, individuais ou coletivos, 
comprometendo-se com o máximo de benefícios e o mínimo de danos e riscos. 

3. Garantia de que danos previsíveis serão evitados. 
4. Relevância social da pesquisa, o que garante a igual consideração dos interesses envolvidos, não perdendo o 

sentido de sua destinação sócio-humanitária. 
 

Os aspectos éticos que devem ser respeitados pelo pesquisador são: 
 

a) 1 e 3 apenas. 
b) 2 e 4 apenas. 
c) 3 e 4 apenas. 
d) 1, 2 e 3 apenas. 
►e) 1, 2, 3 e 4. 

 
20 - Considerando a Resolução nº 466, de 12 dezembro de 2012, sobre pesquisa com seres humanos, assinale a alternativa 

que NÃO corresponde ao exposto na referida Resolução. 
 

►a) O sujeito da pesquisa é o indivíduo que, de forma esclarecida e voluntária, ou sob o esclarecimento e autorização de seus 
responsáveis legais, aceita ser pesquisado. 

b) O Termo de Assentimento deve ser elaborado em linguagem simples e acessível para os participantes da pesquisa 
menores de idade ou para os legalmente incapazes. 

c) A liberdade do consentimento deverá ser particularmente garantida para aqueles participantes de pesquisa que, embora 
plenamente capazes, estejam expostos a condicionamentos específicos, ou à influência de autoridade, caracterizando 
situações passíveis de limitação da autonomia. 

d) As pesquisas devem utilizar métodos adequados para responder às questões estudadas, especificando-os, seja a 
pesquisa qualitativa, seja a quantitativa ou a qualiquantitativa. 

e) As pesquisas devem garantir manutenção do sigilo e da privacidade dos participantes da pesquisa em todas as suas fases. 
 
21 - Segundo Lopes et al. (2012), David Wechsler desenvolveu a Escala Wechsler-Bellevue em 1939, sendo que 

posteriormente essa primeira escala deu origem à Escala Wechsler de Inteligência para Crianças, conhecida pela sigla 
WISC, e à Escala Wechsler de Inteligência para Adultos, conhecida pela sigla WAIS. Periodicamente, os métodos foram 
revisados e a terceira revisão do WAIS, o WAIS III, foi adaptada para uso no Brasil e publicada em 2004. Com relação 
às especificações da Escala WAIS III, é correto afirmar: 

 

a) A escala WAIS III inclui 14 subtestes e sua indicação é para avaliar pessoas de 16 a 74 anos. 
b) A escala WAIS III propõe, além da clássica divisão em subtestes verbais e de execução, a subdivisão em índices de 

compreensão verbal, organização perceptual e resistência à distração e à velocidade de processamento. 
►c) A escala WAIS III permite a avaliação de QI geral, QI verbal, QI de execução e ainda índices fatoriais de compreensão 

verbal, organização perceptual e memória operacional e velocidade de processamento. 
d) Os subtestes de informação, dígitos, vocabulário, códigos, aritmética, compreensão e semelhanças compõem a avaliação 

de QI verbal da escala WAIS III. 
e) O índice de velocidade de processamento da escala WAIS III é calculado a partir dos subtestes de códigos, procurar 

símbolos e dígitos. 
 
  



8/13 

 

22 - Assinale a alternativa que corresponde a alguns princípios que orientam a política nacional de atenção básica no 
atendimento aos usuários. 

 

►a) Acessibilidade, universalidade, vínculo, continuidade do cuidado, equidade e humanização. 
b) Permissividade, parcialidade e responsabilidade. 
c) Objetividade, facilidade, espontaneidade, integridade e equidade. 
d) Equidade, integralidade e subjetividade. 
e) Responsabilidade, diversidade e integridade. 

 
23 - A respeito da política nacional de saúde mental, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A qualificação da Estratégia de Saúde da Família e de outras estratégias de organização da Atenção Básica 
deverão seguir as diretrizes da Atenção Básica e do SUS, configurando um processo progressivo e singular que 
considera e inclui as especificidades locorregionais. 

2. Os NASF devem, a partir das demandas identificadas no trabalho com as equipes e/ou Academia da Saúde, atuar 
de forma integrada à Rede de Atenção à Saúde e seus serviços (exemplos: CAPS, CEREST, ambulatórios 
especializados etc.), além de outras redes, como SUAS, redes sociais e comunitárias. 

3. A atual política de saúde mental brasileira é resultado da mobilização de usuários, familiares e trabalhadores da 
saúde iniciada na década de 1950, com o objetivo de mudar a realidade dos manicômios onde viviam mais de 
100 mil pessoas com transtornos mentais. 

4. Entende-se que as práticas em saúde mental na Atenção Básica podem e devem ser realizadas por todos os 
profissionais de saúde. O que unifica o objetivo dos profissionais para o cuidado em saúde mental deve ser o 
entendimento do território e a relação de vínculo da equipe de saúde com os usuários. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
►e) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 

 
24 - Considere as seguintes ações: 
 

1. Proporcionar ao usuário um momento para pensar/refletir. 
2. Exercer boa comunicação. 
3. Oferecer suporte ilimitado ao usuário ainda que isso possa ser prejudicial ao profissional, pois o usuário tem 

sempre prioridade. 
4. Lembrar-se de escutar o que o usuário tem a dizer. 

 

Correspondem a ações de saúde mental na atenção básica à saúde: 
 

►a) 1, 2 e 4 apenas. 
b) 1, 2 e 3 apenas. 
c) 3 e 4 apenas. 
d) 2 e 4 apenas. 
e) 1 e 3 apenas. 

 
25 - Com respeito à saúde mental, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Tomar a pessoa, e não a doença, como ponto de partida enriquece a compreensão que motiva a procurar ajuda e, 
portanto, permite um cuidado que se adapta à diversidade de todas as pessoas, ao mesmo tempo que dá conta 
da integralidade de cada pessoa. 

(   ) O maior desafio dos serviços de saúde é cuidar daqueles que estão doentes sem sofrer e dos que sofrem sem 
estar doentes: sofrem sem estar doentes os que lotam as agendas da atenção básica e inflam as estatísticas de 
prevalência de depressão e de ansiedade. 

(   ) O estigma da expressão doença mental (ou mesmo o eufemismo transtorno mental) é grande e significa um 
sofrimento adicional para quem o carrega. 

(   ) Ansiedade, depressão e somatizações são as mais frequentes formas de sofrimento encontradas na atenção 
básica. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – F – V. 
►b) V – V – V – V. 
c) V – F – V – F. 
d) F – F – V – V. 
e) F – V – F – F. 

 
26 - Os sintomas prevalentes da esquizofrenia que devem ser observados pelos profissionais da atenção básica no intuito 

de diagnosticá-la precocemente são: 
  

a) sensação de bem-estar, onipotência e megalomania. 
b) aceleração da fala, impulsividade e ecolalia. 
c) perda de sono, dificuldade concentração e alucinação. 
►d) retração social, delírios e alucinações. 
e) desinibição, bom humor excessivo e delírios.  



9/13 

 

27 - Em relação às situações em que o paciente está em crise, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 
afirmativas: 

 

(   ) O alvoroço, a desorganização, a confusão e o comportamento violento são algumas da características mais 
facilmente associadas a situações de crise na saúde mental. 

(   ) No caso das crises psíquicas, o desarranjo, o desespero, as vozes, as visões ou a eclosão psicótica expressam 
uma tentativa de cura ou de resolução de problemas e sofrimentos cruciais na vida da pessoa, de um núcleo 
familiar e comunitário. 

(   ) As crises psíquicas são suportadas, muitas vezes, por igrejas, terreiros e outras formas culturais. Somente parte 
delas é tratada pela psiquiatria. Muitos atores podem ser acolhedores de pessoas em crise: médicos de família, 
agentes de saúde, enfermeiros e vizinhos, entre outros. 

(   ) Consideram-se as situações de crise como fenômenos essencialmente relacionais, como conflito ou quebra de 
consenso entre um sujeito e outro sujeito, mesmo que em algumas situações este outro pareça ser ele mesmo. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F – V. 
b) V – F – V – F. 
c) F – F – F – V. 
►d) V – V – V – V. 
e) F – V – V – F. 

 

 
28 - Ao analisar a patologia das relações objetais no primeiro ano de vida da criança, René Spitz classifica os distúrbios 

através de fatores quantitativos e qualitativos. Levando em consideração essa classificação, assinale a alternativa 
correta. 

 

a) Na rejeição primária passiva, além da rejeição da gravidez e da criança, encontra-se na mãe rejeição de aspectos da 
sexualidade genital. 

b) A cólica dos três meses é um distúrbio quantitativo, pois se evidencia a ausência materna em situações de perigo para o 
bebê. 

►c) A depressão anaclítica pode ser revertida caso o objeto de amor da criança retorne dentro de um período de 3 a 5 meses. 
d) O hospitalismo, privação afetiva parcial, é caracterizado por um descompasso na relação da mãe com o bebê. 
e) A coprofagia e a manipulação fecal são distúrbios psicotóxicos, frequentes no primeiro ano de vida. 

 

 
29 - René Spitz é um teórico da psicanálise que estuda o desenvolvimento psíquico dos bebês. Em seu livro O primeiro 

ano de vida, estuda, analisa e demonstra as relações entre o bebê e seu mundo interno e externo. Com base nessa 
obra, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. No estágio precursor do objeto, identifica-se o surgimento da atividade no bebê em oposição à passividade 
anterior. 

2. O estágio objetal caracteriza-se pela indiferenciação, uma das formas de apresentação do narcisismo primário. 
3. A presença da mãe ministrando cuidados ao bebê possibilita a ele a construção do primeiro signo de satisfação 

das necessidades, um traço mnemônico da face humana. 
4. A reação do sorriso torna-se possível após a consolidação do ego no bebê. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 

 
30 - O suicídio é frequente na faixa etária da adolescência, época da vida caracterizada por mudanças, transformações e 

crises. Com relação a essa etapa da vida e ao trabalho de J. D. Nasio no livro Como agir com um adolescente difícil?, 
identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) O período da adolescência é um doloroso processo de luto. 
(   ) O sofrimento inconsciente exacerbado do adolescente manifesta-se por uma neurose do crescimento. 
(   ) O consumo de drogas e álcool, por ocasião da prática de delitos, tem como consequência a expulsão do supereu, 

para a liberação da fúria. 
(   ) A esquizofrenia é o distúrbio psíquico mais grave da adolescência. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – F – V – V. 
b) V – V – F – F. 
c) F – V – F – V. 
d) F – F – V – V. 
e) V – V – V – F. 
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31 - Na adolescência, o sofrimento inconsciente do adolescente manifesta-se de três maneiras diferentes, segundo J. D. 
Nasio, no livro Como agir com um adolescente difícil?. Com base na proposta do autor, é correto afirmar: 

 

a) Distúrbio alimentar crônico é um distúrbio mental que revela um sofrimento moderado. 
b) Tentativa de suicídio é um comportamento perigoso que materializa um sofrimento exacerbado. 
c) A neurose saudável de crescimento que se expressa pela angústia traduz um sofrimento intenso. 
d) O consumo de drogas pesadas é um comportamento perigoso que materializa um sofrimento exacerbado. 
►e) As bebedeiras reiteradas são comportamentos perigosos que materializam um sofrimento intenso. 

 

 
32 - Com relação ao código de ética profissional do psicólogo, assinale a alternativa que corresponde sequencialmente a 

um princípio fundamental, a uma responsabilidade e a uma proibição a sua prática. 
 

►a) Respeito e promoção da liberdade – prestar serviços em situação de calamidade sem visar benefícios – induzir orientações 
sexuais. 

b) Divulgação do código de ética – zelar pela dignidade profissional – ser conivente com faltas éticas. 
c) Emissão de documentos sem fundamentação – responsabilidade social – posicionar-se de forma crítica em relação ao 

poder. 
d) Encaminhamento de pacientes que não puder atender – ser conivente com a opressão – construir documentos científicos 

sem pesquisa quantitativa. 
e) Aprimoramento profissional – eliminação de qualquer discriminação – estabelecer vínculos prejudiciais ao tratamento. 

 

 
33 - Com relação ao código de ética profissional do psicólogo, assinale a alternativa correta. 
 

a) O profissional psicólogo pode participar de greves sem limitações ou restrições. 
b) Quando trabalhar em um hospital, o psicólogo poderá compartilhar com a equipe de saúde as informações do paciente, 

em função do código de ética institucional. 
c) A participação em atividades nos meios de comunicação tem por objetivo divulgar a prática individual do psicólogo. 
►d) Quando requisitado a depor em juízo, o profissional psicólogo poderá prestar informações. 
e) A censura pública do exercício profissional é uma atribuição do Conselho Federal de Psicologia. 

 

 
34 - O delirium corresponde a uma síndrome neurocomportamental causada pelo comprometimento transitório da 

atividade cerebral. Essa síndrome: 
 

a) caracteriza-se por preservação da atenção e prejuízo global das funções cognitivas, ocasionando perturbação da 
consciência, da atividade psicomotora e do ciclo sono-vigília. 

b) possui início agudo e curso constante. 
►c) é secundário a alguma disfunção orgânica. 
d) destaca-se pela confusão mental, com sintomas cognitivos e psíquicos estáveis no tempo. 
e) pode ser dividida em dois subtipos: hiperativo e hipoativo. 

 

 
35 - Considerando o texto O psicólogo no SUS: suas práticas e as necessidades de quem o procura, assinale a alternativa 

correta. 
 

a) No Brasil, o atendimento psicológico faz parte dos serviços públicos há menos de duas décadas. 
►b) A década de 1990 caracterizou-se pela afirmação da saúde como direito de todo cidadão. 
c) Na década de 1970, o psicólogo tinha papel primário em hospitais e na atenção ambulatorial. 
d) O trabalho do psicólogo dissociou-se do desenvolvimento da Saúde Pública no país. 
e) A proliferação dos hospitais psiquiátricos e da população de internos correspondeu ao aumento de profissionais 

universitários no atendimento. 
 
 
36 - “O conceito de inibição se acha tão intimamente associado com o da função, talvez fosse valioso examinar as várias 

funções do ego com vistas a descobrir as formas que qualquer dessas funções assume em cada uma das afecções 
neuróticas” (Freud, 1987). Sobre o tema, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) A inibição tem uma relação especial com a função. 
b) A inibição é a restrição normal de uma função. 
c) As inibições são limitações das funções do ego, por precaução ou devido ao empobrecimento de energia. 
d) O afastamento da libido parece provocar aquilo que denominamos inibição pura. 
►e) Várias inibições são claramente renúncias à função, pois o exercício desta produziria satisfação. 

 

 
37 - Sobre a ansiedade em Freud (1987), assinale a alternativa correta. 
 

a) O superego é a genuína sede da ansiedade. 
b) A ansiedade é gerada na repressão e produzida como um estado afetivo. 
►c) O nascimento é a primeira experiência de ansiedade. 
d) As primeiras irrupções de ansiedade ocorrem após a diferenciação do superego. 
e) A ansiedade, enquanto sensação, possui um caráter prazeroso e envolve reações de descarga inespecíficas. 
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38 - A respeito do texto freudiano Inibição, sintoma e ansiedade (1987), considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O sintoma é indício e substituto de uma satisfação que não aconteceu; é consequência do processo de repressão. 
2. Os sintomas são criados para evitar a situação de perigo, que é sinalizada pelo desenvolvimento da ansiedade. 
3. Cada período da vida do indivíduo tem seu determinante apropriado de ansiedade. 
4. A ansiedade é, por um lado, expectativa do trauma, e por outro, repetição atenuada desse trauma. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
39 - No livro Psicologia em Unidade de Terapia Intensiva: critérios e rotinas de atendimento, os autores afirmam que a 

internação em unidade de terapia intensiva normalmente acontece de forma abrupta, como consequência de doenças 
agudas ou agravamento de alguma doença de base. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou 
falsas (F) as seguintes afirmativas: 

 

(   ) Algumas repercussões psíquicas são inesperadas durante a internação, como medo e impotência em função da 
imprevisibilidade, insegurança quanto à recuperação e ameaça da morte iminente, ansiedade em relação aos 
procedimentos e à falta de autocontrole, vulnerabilidade, fragilidade, dependência e desamparo. 

(   ) A participação do psicoterapeuta na organização dos horários de visita pode ser considerada um dispositivo de 
acolhimento. 

(   ) O momento da visita é, muitas vezes, permeado por muita expectativa e temor dos familiares. Essa ocasião, 
marcada pelo acompanhamento do psicoterapeuta, possibilita a oferta da escuta, o acolhimento da queixa, o 
surgimento da demanda. 

(   ) Orientar sobre e/ou desmistificar rotinas e questões práticas desrespeita uma das diretrizes gerais para a 
assistência psicológica ao paciente. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – F – V. 
►b) F – V – V – F. 
c) V – V – V – F. 
d) V – F – V – F. 
e) F – F – F – V. 

 
40 - Segundo Freud, a apresentação metapsicológica descreve os processos psíquicos nos aspectos: 
 

a) dinâmico, pulsional e econômico. 
b) repressivo, pulsional e inconsciente. 
c) econômico, topográfico e repressivo. 
►d) topográfico, econômico e dinâmico. 

e) dinâmico, pulsional e inconsciente. 
 
41 - No que se refere ao conceito de inconsciente freudiano, assinale a alternativa correta. 
 

a) A essência do processo de repressão está em destruir a ideia que representa um instinto para evitar que se torne 
consciente. 

►b) No inconsciente, um instinto somente pode ser representado por uma ideia. 

c) O reprimido abrange o inconsciente assim como o inconsciente corresponde ao reprimido. 
d) Para a psicanálise, há uma equivalência entre o consciente e o mental. 
e) Os processos inconscientes estão localizados nas partes subcorticais do cérebro. 

 
 
42 - No texto O inconsciente (1915), Freud desenvolve considerações sobre a distinção entre as neuroses de transferência 

e a esquizofrenia. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Na neurose, a libido retirada do objeto real reverte inicialmente a um objeto fantasiado. 
2. Na esquizofrenia, a libido retirada do objeto retorna ao ego. 
3. Muito que é expresso na esquizofrenia como sendo consciente, nas neuroses de transferência só pode revelar 

sua presença no inconsciente, através da psicanálise. 
4. Na esquizofrenia, observa-se grande número de modificações na fala e referências a órgãos corporais ou a 

inervações. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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43 - Sobre as características especiais do sistema inconsciente, é correto afirmar: 
 

a) Seu núcleo consiste em representantes instintuais carregados de necessidades. 
b) Nesse sistema, o processo secundário é predominante. 
►c) Os processos de deslocamento e condensação são seus marcos distintivos. 

d) Seus processos são ordenados temporalmente. 
e) O sistema inconsciente tem como ponto de referência o princípio de realidade. 

 

 
44 - No capítulo 2 da obra Além do princípio do prazer (1920), Freud reflete sobre o tema do brincar, tomando como exemplo 

o jogo do carretel. Com relação ao assunto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) A brincadeira completa consiste em fazer o carretel desaparecer e depois aparecer. 
(   ) Essa brincadeira pode ser considerada uma grande realização cultural da criança, a renúncia à satisfação 

instintual efetuada pela criança ao deixar a mãe ir embora sem protestar. 
(   ) A transformação da experiência em jogo relaciona-se à passagem de uma condição ativa para uma atitude passiva. 
(   ) Jogar o objeto longe pode ser interpretado como uma vingança em relação à mãe. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – V – F. 
b) F – F – F – V. 
c) V – V – V – F. 
d) F – V – V – V. 
►e) V – V – F – V. 

 

 
45 - Com base no texto de Sigmund Freud intitulado Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, assinale a 

alternativa correta. 
 

a) Freud recomenda que os médicos se baseiem nas experiências dele como a única forma de condução de uma análise. 
b) Devido ao grande número de informações geradas ao longo de anos de tratamento, fatos, datas, nomes, acontecimentos, 

tais dados devem ser registrados sistematicamente, para evitar algum desvio ou confusão do médico com outros pacientes. 
c) A seleção do material a ser registrado é daquele de maior interesse na condução do caso. Esta é a contrapartida do médico 

ao interesse do paciente no material apresentado. 
►d) O médico deve simplesmente escutar e não se preocupar se está lembrando de alguma coisa. 
e) Para os médicos que iniciam os atendimentos de seus pacientes, recomendam-se trocas de experiências pessoais entre 

o médico e o paciente, para incentivar a confiança entre ambos. 
 

 
46 - Segundo o texto de Sigmund Freud intitulado Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, assinale a 

alternativa correta. 
 

a) Em psicanálise, pesquisa e tratamento coincidem. Até certo ponto, a técnica exigida por um auxilia a exigida por outro. 
b) Os casos tratados com fins de pesquisa avançam sem problema algum e evitam que o médico seja tomado de surpresa 

por algum material apresentado. 
►c) Os tratamentos que avançam sem qualquer intuito em vista, em que se permite ser tomado de surpresa por qualquer 

reviravolta, são os que sofrem menos prejuízos que os submetidos à pesquisa científica. 
d) A atitude de um médico que exerce a psicanálise deve seguir uma única atitude mental, sem mudar de acordo com o que 

o paciente apresenta. 
e) Toda pesquisa científica auxilia o tratamento e dá garantias de boa condução. 

 

 
47 - Considerando as recomendações dadas por Freud no texto Sobre o início do tratamento, identifique como 

verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Por se tratar de regras sobre o início do tratamento, devem ser seguidas criteriosamente por todos os que exercem 
a psicanálise. 

(   ) Deve-se aceitar preliminarmente um paciente para efetuar uma sondagem, para fins de decidir se é caso para uma 
análise, mas esse procedimento está longe de ser considerado uma psicanálise. 

(   ) O médico deve deixar o paciente falar quase o tempo todo e não se explica mais nada que o absolutamente 
necessário para fazê-lo prosseguir no que está dizendo. 

(   ) Longos debates iniciais, tratamentos prévios por outros métodos, conhecimento anterior entre o médico e o 
paciente a ser analisado têm consequências desvantajosas para o tratamento. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – F – F – V. 
►b) F – F – V – V. 
c) F – V – V – F. 
d) V – F – V – F. 
e) V – V – F – V. 
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48 - Com base no texto de Sigmund Freud intitulado Sobre o início do tratamento, é correto afirmar: 
 

a) Cabe ao psicanalista dar garantias ao paciente para que este possa desfrutar de um tratamento seguro segundo as 
técnicas da psicanálise. 

b) Os tratamentos em psicanálise são melhores quando o médico conta com uma posição crédula do paciente, pois garante 
um desenvolvimento melhor do trabalho de análise. 

c) O procedimento que se pede ao paciente no início do tratamento é responder a todas as perguntas, para satisfazer ao 
médico. 

d) Para o paciente, é pedido que abandone suas preocupações com o dinheiro, para não haver interferências no tratamento. 
►e) A confiança ou desconfiança inicial é quase desprezível, comparada com as resistências internas que mantêm a neurose 

firmemente no lugar. 
 
49 - Considerando o texto de Sigmund Freud intitulado Recordar, repetir e elaborar, é correto afirmar: 
 

►a) O médico revela as resistências que são desconhecidas ao paciente. Quando elas são vencidas, o paciente relaciona as 
situações e vinculações esquecidas sem qualquer dificuldade. 

b) A vantagem dos tratamentos por sugestão é facilitar ao paciente recordar seus traumas e lembranças dolorosas sem 
acarretar sofrimento. 

c) Quando um paciente esquece cenas, impressões ou experiências, nada significa. 
d) Aquele material que o paciente esqueceu e reprimiu, ele repete sabendo o que está repetindo. 
e) O médico deve interpretar as resistências e relacionar as situações para o paciente. 

 
50 - Sobre o texto de Sigmund Freud intitulado Recordar, repetir e elaborar, assinale a alternativa correta. 
 

a) Quanto maior a resistência, mais extensivamente o paciente recordará o que foi esquecido. 
b) O estado de enfermidade do paciente cessa o início de sua análise, e deve-se tratar sua doença como um acontecimento 

do passado. 
►c) Na medida em que a análise progride, a transferência se torna hostil ou excessivamente intensa, precisando de repressão; 

o recordar abre caminho para o acting out. 
d) Pode-se dizer que o paciente repete tudo o que foi lembrado. 
e) Pode-se garantir que qualquer decisão importante na vida de um paciente pode ser tomada e estará protegida durante o 

tempo do tratamento. 


