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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 e 3 questões discursivas. 

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 nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 
irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

7. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não 
ultrapassar o limite do espaço para cada marcação. 

8. As questões discursivas deverão ser resolvidas no caderno de provas e transcrita NA ÍNTEGRA para a folha de 
versão definitiva, com caneta preta. 
Serão consideradas para correção apenas as respostas que constem na Folha de Versão Definitiva. 

9. Não será permitido ao candidato: 

a) Manter em seu poder relógios e qualquer tipo de aparelho eletrônico ou 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 boné, gorro, chapéu ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas, ressalvado o disposto no item 
4.4.5 do Edital. 

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, exceto quando autorizado por meio de solicitação de Atendimento Especial. 

h) Emprestar ou tomar emprestados materiais para a realização das provas. 

i) Ausentar-se da sala de provas sem o acompanhamento do fiscal, conforme estabelecido no item 7.12, nem antes 
do tempo mínimo de permanência estabelecido no item 7.15, ou ainda não permanecer na sala conforme 
estabelecido no item 7.16 do Edital. 

j) Fazer anotação de informações relativas às suas respostas (copiar gabarito) fora dos meios permitidos. 

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

10. Será ainda excluído deste Processo Seletivo o candidato que: 

a) Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas. 

b) Ausentar-se da sala de provas portando o Cartão-Resposta e/ou o Caderno de Questões, conforme os itens 7.15 
e 7.17.b do Edital. 

c) Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos e/ou agir com descortesia em relação a qualquer dos 
examinadores, executores e seus auxiliares, ou autoridades presentes. 

d) Não cumprir as instruções contidas no Caderno de Questões da prova e no Cartão-Resposta. 

e) Não permitir a coleta de sua assinatura. 

f) Não se submeter ao sistema de identificação por digital e detecção de metal. 

11. A duração da prova é de 5 horas. Esse tempo inclui a resolução das questões, a transcrição das respostas para 
o Cartão-Resposta e transcrição na Folha de Versão definitiva. 

12. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para 
entregar o Caderno de Questões de Questões da prova, o Cartão-Resposta e a Folha de Versão Definitiva. 

13. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o 
consigo. 
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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 - Entre o fim do Império e Primeira República, o Brasil vivia mudanças sociais importantes, que se refletiram sobre as 

políticas de saúde da época e a assistência médica da população. Levando em consideração as políticas de saúde no 
Brasil nessa época, é correto afirmar: 

 

a) Devido à falta de saneamento básico, tanto os estratos econômicos mais baixos quanto os mais altos da época sofriam 
com doenças decorrentes de parasitas intestinais. 

b) A medicina oficial da época possuía grande alcance para lidar com os problemas sanitários existentes. 
c) Apesar de existir número suficiente de médicos para a população da época, a população ainda recorria a outros agentes 

de cura sem formação acadêmica, denominados pelos médicos de charlatões. 
►d) Com a extinção da Fisicatura-mor, os municípios ficaram responsáveis pela assistência à saúde, sendo que suas ações, 

em grande parte, se resumiam à vacinação antivariólica. 
e) Ao final do período imperial, as atividades de saúde passaram a ser centralizadas na capital do Império, o que permitiu 

melhor assistência à saúde da população de todo o país. 
 
 
02 - Sobre a forma de assistência à saúde da população na Era Vargas, assinale a alternativa correta. 
 

a) A política de saúde do governo Vargas tinha como base a medicina previdenciária, deixando em segundo plano as políticas 
de saúde pública adotadas até aquele momento. 

b) Com a criação dos Institutos de Aposentadoria e Pensões (IAPs), os recursos arrecadados tinham como prioridade o 
aumento dos serviços médicos no país. 

►c) O governo Vargas adotou um modelo contencionista na previdência, permitindo investir os recursos arrecadados com ela 
na industrialização do país e para acumulação financeira do Estado. 

d) O financiamento dos IAPs era tripartite, com contribuições das empresas, empregados e União, sendo que esta última era 
a que contribuía de forma mais regular, enquanto a primeira acumulou dívidas com as instituições previdenciárias. 

e) Apesar de os IAPs terem financiamento tripartite – empregados, empresas e União –, a gestão deles tinha autonomia 
quanto ao governo federal. 

 
 
03 - Sobre os princípios e diretrizes norteadores do funcionamento do Sistema Único de Saúde, estabelecidos pela Lei 

Orgânica da Saúde, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Universalidade é a expressão de que todos têm o mesmo direito de obter as ações e os serviços de que 
necessitam, independentemente de complexidade, custo e natureza dos serviços envolvidos. 

2. Igualdade na assistência à saúde reitera que não pode existir discriminação no acesso aos serviços de saúde, ou 
seja, não é aceitável que somente alguns grupos tenham acesso a determinados serviços e outros não. 

3. Integralidade é entendida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, 
individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. 

4. Equidade se evidencia no atendimento aos indivíduos de acordo com suas necessidades, oferecendo mais a quem 
mais precisa e menos a quem requer menos cuidados. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
 
04 - Um dos princípios organizativos do Sistema Único de Saúde (SUS) é a descentralização político-administrativa, que 

redefine responsabilidades entre os entes de cada esfera de governo. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. 
 

a) A existência de grande número de municípios de pequeno ou médio porte tem sido um dos fatores responsáveis pela 
efetivação da descentralização, devido às condições desses municípios para desenvolver todas as responsabilidades 
sobre as políticas públicas que lhes são atribuídas. 

►b) A descentralização do SUS esbarra em dificuldades institucionais de financiamento, e o próprio avanço do processo 
evidencia problemas estruturais do sistema de saúde. 

c) A descentralização como um meio para atingir determinados objetivos do SUS foi o único princípio organizativo a colidir 
com algumas ideias fortalecidas na década de 1990 contrárias à ampliação do papel do Estado na área da saúde. 

d) As normas operacionais, enquanto instrumentos de regulação federal dos estados e municípios, têm sido um dos entraves 
para a participação de grande parte dos municípios de pequeno porte no país por não permitirem um debate que envolva 
as três esferas do governo em suas edições. 

e) As características do sistema descentralizado são homogêneas no território nacional, apesar das diferentes capacidades 
financeiras, administrativas e operacionais para a prestação da atenção à saúde. 
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05 - A Reforma Sanitária Brasileira foi um movimento aglutinador da área da saúde que também tinha como objetivo a luta 
pela redemocratização do país. Levando em consideração essa reforma, assinale a alternativa correta. 

 

►a) Era composta pela vertente constituída pelo movimento estudantil e pelo Centro Brasileiro de Estudos de Saúde e foi 
responsável pela difusão da teoria da medicina social. 

b) Tinha como vertente os movimentos de Médicos Residentes e de Renovação Médica, que lutaram por melhorias nas 
relações de trabalho dentro dos dois partidos existentes na época. 

c) Uma de suas vertentes era formada por profissionais das áreas de docência e pesquisa, e foi a vertente responsável por 
garantir o apoio de deputados para a criação de leis voltadas para a área de medicina social. 

d) Os integrantes do Conselho Nacional de Secretários de Saúde constituíram uma vertente importante para a consolidação 
da Reforma Sanitária Brasileira por todo o país. 

e) A vertente dos apoiadores do sanitarismo desenvolvimentista teve maior expressão nas capitais, com pouca inserção no 
interior do país. 

 
 
06 - A medicalização da sociedade é um fenômeno das sociedades capitalistas, possuindo função específica e abrangendo 

tanto a prática médica quanto a prática de todos os profissionais de saúde. É correto afirmar que a medicalização: 
 

a) permite analisar as diversas classes da sociedade pelo olhar médico, garantindo a apreensão da organização da vida 
social na esfera da produção e não na esfera do consumo, atenuando os antagonismos existentes dentro daquela 
sociedade. 

b) está intrinsicamente ligada com o uso de medicamentos e com a indústria médico-farmacêutica, que, após a Segunda 
Guerra Mundial, tornou-se grande geradora de lucros através da venda de medicamentos industrializados. 

►c) é um fenômeno que estende o campo de normatividade da medicina, interferindo na organização das populações e 
reorganização dos elementos da vida social, com o intuito de garantir a manutenção da força de trabalho para sua 
exploração. 

d) é decorrente da formação dos profissionais de saúde, que busca garantir o acesso apenas ao conhecimento considerado 
tradicional, desconsiderando as chamadas práticas integrativas de saúde. 

e) é responsável pela noção de “direito à saúde” que tem diminuído a participação da prática médica na dinâmica das relações 
de classe, devido à garantia de acesso aos bens da área da saúde por toda a população. 

 
 
07 - Em relação à Atenção Primária à Saúde (APS), considere as seguintes afirmativas: 
 

1. As nações com sistemas de saúde centrados na APS obtêm melhores resultados na evolução dos indicadores de 
saúde e lidam melhor com os custos desse sistema. 

2. Apesar de existirem diferentes concepções da APS, há um conjunto de evidências internacionais que sugerem 
que os sistemas de saúde orientados pela APS alcançam melhores níveis de saúde com um maior nível de 
equidade. 

3. Em áreas com maior proporção de médicos de APS por população observam-se taxas menores de baixo peso ao 
nascer e significativa redução da mortalidade infantil. 

4. São exemplos de efeitos da APS e seus atributos: a redução de internações hospitalares por condições evitáveis 
em crianças, a equidade no acesso a serviços públicos de saúde infantil; a redução de consultas não urgentes a 
emergências; redução do baixo peso ao nascer e da mortalidade infantil. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 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. 

 
 
08 - Um dos principais empecilhos ao desenvolvimento da Reforma Sanitária Brasileira e do Sistema Único de Saúde tem 

sido o insuficiente enfrentamento das temáticas da mudança do processo de trabalho. Levando em consideração as 
formas de gestão da atenção na saúde em diferentes modelos de atenção, assinale a alternativa correta. 

 

a) A Clínica é um modelo de atenção que trouxe diversos benefícios para a assistência em saúde, porém, devido às suas 
limitações intrínsecas, é necessário superá-la para ser possível a superação do paradigma biomédico. 

b) A Clínica Ampliada propõe que o profissional de saúde desenvolva a capacidade de ajudar as pessoas não só a combater 
as doenças, mas também a transformar os serviços em que estão inseridas. 

c) A reavaliação é o momento do Projeto Terapêutico Singular no qual as propostas produzidas pela equipe, por mais que 
sejam resultados do conhecimento e do vínculo com o usuário, precisam ser pactuadas levando em conta suas 
singularidades. 

d) O vínculo entre usuários e profissionais de saúde, ao retirar a neutralidade na relação entre ambos, torna-se um dos 
limitadores na construção de um caso para o Projeto Terapêutico Singular. 

►e) Para o Projeto Terapêutico Singular o ideal é que sejam escolhidos usuários ou famílias em situações mais graves ou 
difíceis, na opinião de qualquer membro da equipe. 
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09 - O modelo proposto por Leavell e Clark em meados do século XX para a prevenção de doenças parte da perspectiva da 
história natural da doença para a intervenção de saúde. Sobre esse modelo, é correto afirmar: 

 

a) A História Natural da Doença é dividida em diversos níveis de aplicação de medidas preventivas, desde antes de a pessoa 
ficar doente até o diagnóstico da doença. 

►b) A promoção da saúde se confunde com a proteção específica e corresponde a medidas gerais, educativas, que objetivam 
melhorar a resistência e o bem-estar geral dos indivíduos. 

c) A prevenção secundária opera com indivíduos sadios potencialmente em risco até o estabelecimento de um diagnóstico, 
para que se passe, então, para a fase da promoção da saúde. 

d) Uma das limitações da prevenção primária é não orientar os indivíduos sobre o cuidado do ambiente, para que este não 
favoreça o desenvolvimento de agentes etiológicos. 

e) Indivíduos que não conseguem estabelecer um diagnóstico exato sobre a doença necessitam da fase da prevenção 
terciária, na qual são feitas ações gerais que são eficientes para diversas enfermidades. 

 
10 - Levando em consideração a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), assinale a alternativa correta. 
 

►a) Com relação à descentralização do SUS, a Norma Operacional Básica de 1996 definiu uma redistribuição mais equitativa 
de recursos, por meio do Piso da Atenção Básica fixo e variável. 

b) Os Contratos Organizativos da Ação Pública de Saúde, de 2011, entre estados e municípios, foram responsáveis por 
extinguir a lista de equipamentos (RENASES) disponibilizados para a população. 

c) O Conselho Nacional de Saúde tem cada vez mais participado de decisões importantes sobre o SUS, principalmente 
quanto ao funcionamento das fundações estatais de direito privado. 

d) Apesar do distanciamento dos gestores dos conselhos de saúde, agravando seu esvaziamento político, o fortalecimento 
das Comissões Intergestores Tripartite e Bipartite mantêm equitativa a participação social. 

e) Os Pactos pela Saúde surgem com uma nova concepção de regionalização, buscando resgatar seu conteúdo técnico do 
território e da participação local dos profissionais de saúde na elaboração de políticas públicas. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11 - Tendo como referência o texto “Além do princípio do prazer” (1920), de Freud, assinale a alternativa correta. 
 

a) Na abordagem metapsicológica, os processos dinâmicos visam tratar dos eventos mentais desde a perspectiva do 
princípio do prazer. 

b) Susto, medo e ansiedade podem ser empregados como sinônimos na teoria psicanalítica. 
►c) Nas neuroses traumáticas, o principal ônus de sua causação repousa sobre o fator da surpresa. 
d) A função da repetição de uma situação traumática reside em revivê-la de modo passivo. 
e) A principal característica da compulsão à repetição pressupõe experiências do passado que produziram intenso prazer. 

 
 
12 - No texto “Inibição, sintoma e ansiedade” (1926), Freud retoma a discussão sobre o tema da ansiedade. A respeito do 

assunto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A ansiedade de castração é a única força motora dos processos defensivos que conduzem à neurose. 
2. A ansiedade é um estado afetivo, portanto só pode ser sentida pelo superego. 
3. A ansiedade é um produto do desamparo mental da criança. 
4. A função da ansiedade consiste em ser um sinal para evitar uma situação de perigo. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 2 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. 

 
13 - Com base no texto de Freud, “O inconsciente” (1915), considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Os processos inconscientes possuem uma topografia relacionada diretamente à anatomia, ou seja, a localidades 
anatômicas. 

2. A concepção de inconsciente surgiu como uma necessidade para dar conta de fenômenos que não estavam 
abrangidos pela equivalência entre psíquico e consciente. 

3. A antítese entre consciente e inconsciente não se aplica aos instintos, dado que estes nunca podem tornar-se 
diretamente objeto da consciência. 

4. A repressão, apesar de não incidir sobre o afeto, tem como finalidade sua supressão. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 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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14 - No que se refere à Conferência de Freud sobre “Os caminhos da formação dos sintomas” (1917), assinale a alternativa 
correta. 

 

a) Os sintomas psicogênicos são causadores de desprazer e sofrimento, estando ausente deles a satisfação libidinal. 
►b) Introversão denota o desvio da libido das possibilidades de satisfação real e a hipercatexia das fantasias. 
c) A fantasia caracteriza-se por se diferenciar da realidade na perspectiva neurótica. 
d) Observação do coito parental, sedução por um adulto e ameaça de ser castrado compõem o grupo de manifestações 

denominadas “recordações encobridoras”. 
e) Na perversão, a regressão suscita objeção por parte do ego. 

 
15 - Em relação ao texto de Freud de 1915, denominado “O inconsciente”, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O inconsciente está constituído por pelo menos duas repressões: a primária e a repressão propriamente dita. 
2. A repressão constitui essencialmente um processo que afeta as ideias na fronteira entre os sistemas Ics e Pcs 

(Cs). 
3. A abordagem metapsicológica consiste na descrição dos processos psíquicos em seus aspectos dinâmico, 

topográfico e conflitual. 
4. A negação é um substituto, em grau mais elevado, da repressão. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
16 - O artigo de Moretto e Priszkulnik, “Sobre a inserção e o lugar do psicanalista na equipe de saúde”, afirma que 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. 
Diante do exposto, assinale a alternativa correta. 

 

►a) O trabalho do psicanalista em equipes requer uma formação que sustente teórica e clinicamente suas intervenções em 
campos mais amplos, sem perder de vista a especificidade e a ética da psicanálise. 

b) O processo de inserção do psicanalista na equipe se dá a partir da disponibilidade da equipe em almejar um trabalho 
multidisciplinar. 

c) A equipe de saúde tem interesse no profissional “psi” pelo que ele pode fazer com o “lado” do doente que a medicina não 
se propõe a tratar, ajudando o paciente a focar sua atenção no tratamento da doença e deixar de fora seus problemas 
externos à internação, trazendo assim benefício à terapêutica do paciente. 

d) A inserção do analista no campo da relação dele com a equipe só se dará quando existir uma transferência prévia com a 
psicanálise. 

e) O psicanalista, enquanto membro da equipe de saúde, atua como mediador do vínculo entre paciente e demais 
profissionais que executam os procedimentos técnicos. 

 
17 - A respeito das abordagens teórico-clínicas que fundamentam a Psicologia Hospitalar, considere as seguintes 

afirmativas: 
 

1. Ao inserir-se em ambientes de saúde, o analista do comportamento leva em consideração que o paciente não foi 
em busca de atendimento e em grande parte das vezes não apresenta quadros psicopatológicos graves, mas sim, 
uma doença orgânica, sugerindo intervenções pontuais e focando o problema no contexto específico. 

2. Na Gestalt Terapia, o psicólogo hospitalar deve trabalhar o sintoma como resistência múltipla (físico-mental) que 
se coloca entre o desejo e a proibição, porque ele surge como solução provisória de uma ansiedade maior. 

3. Ao psicólogo hospitalar cabe conhecer os fundamentos da neuropsicologia, princípios básicos de avaliação 
neuropsicológica e métodos breves de exame para corretamente indicar avaliações mais aprofundadas.  

4. O médico e o psicanalista podem trabalhar juntos, mas a manutenção da diferença entre as duas ordens de saber 
é que pode derivar em eficácia de trabalho. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 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. 
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18 - Segundo Silva, no texto “A pesquisa em psicanálise: o método de construção do caso psicanalítico”, na transposição 
da escuta psicanalítica clínica – de consultório – para a prática psicanalítica de pesquisa, alguns ajustes devem ser 
realizados no que tange ao tipo de material a ser analisado. Porém, algumas características essenciais devem ser 
preservadas para que se possa ainda considerar o método como psicanalítico, isto é, possibilitador da emergência de 
sentidos submersos. Diante do exposto, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

a) Nessa modalidade de pesquisa, pode-se utilizar a técnica da observação livre com registro em diário de campo, no intuito 
de complementar e validar as informações construídas. 

b) Ao ser dito e se tornar público, o enunciado do participante coloca-se fora daquele que enuncia, fazendo parte de outro 
contexto e de outro tempo, sendo reinventado na análise da pesquisadora. 

►c) A entrevista na pesquisa psicanalítica é uma ferramenta produtora de subjetividades e, nesse sentido, exige cautela 
daquele que ocupa o lugar de entrevistador para evitar ser colocado na posição de um lugar de saber e poder, produzindo 
efeitos sobre o(a) entrevistado(a). 

d) A neutralidade necessária na pesquisa psicanalítica refere-se ao compromisso de não interferir com a escolha íntima de 
cada sujeito participante, de não demandar assumir escolhas em seu nome, sugerindo-lhe possibilidades baseadas nas 
escolhas pessoais do(a) pesquisador(a). 

e) A pesquisa em psicanálise aponta para a fundamental importância de três elementos na pesquisa e na formação do(a) 
psicanalista/pesquisador(a): a própria análise pessoal, os estudos teóricos e as trocas com outros(as) 
psicanalistas/supervisores(as). 

 

 
19 - A respeito da metodologia de pesquisa, assinale a alternativa correta. 
 

►a) No primeiro momento, a reflexão antecipada sobre o assunto a ser investigado, o tema, os objetivos do estudo, a base 
teórica, os instrumentos de coleta de dados e a definição de como serão analisados os dados coletados constituem o que 
pode se chamar de fase exploratória ou etapa preparatória da pesquisa. 

b) A escolha do tema é a decisão mais fácil do processo, podendo essa seleção nascer da curiosidade do pesquisador. 
c) O processo de levantamento de dados envolve o processo de entrevistas e aplicação dos instrumentos de pesquisa. 
d) As hipóteses são afirmações sobre determinado fenômeno em estudo, que indicam os caminhos, direcionando a 

investigação, devendo ser testadas e comprovadas. 
e) A pesquisa quantitativa tem o ambiente natural como fonte direta dos dados, cabendo ao pesquisador levantar os possíveis 

locais e sujeitos que lhe fornecerão as informações. 
 
20 - Sobre os processos regulatórios para referenciar pesquisas que envolvem seres humanos, assinale a alternativa 

correta. 
 

a) Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) é um documento elaborado em linguagem acessível para os menores 
ou para os legalmente incapazes, por meio do qual, após os participantes da pesquisa serem devidamente esclarecidos, 
explicitarão sua anuência em participar da pesquisa, sem prejuízo do consentimento de seus responsáveis legais. 

b) Benefício da pesquisa significa o resultado formal e sistemático que produzirá avanço do conhecimento e/ou obtenção de 
respostas para problemas mediante emprego de método científico. 

c) A avaliação a ser feita pelo Sistema CEP/CONEP incidirá sobre os aspectos éticos dos projetos, considerando os riscos e 
a devida proteção dos direitos dos participantes da pesquisa bem como a análise do desenho metodológico em si. 

►d) A eticidade da pesquisa implica 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. 

e) Indivíduos ou grupos vulneráveis não devem ser participantes de pesquisa quando a informação desejada possa ser obtida 
por meio de participantes com plena autonomia, a menos que os participantes aceitem arcar com os riscos. 

 
21 - A respeito do Código de Ética da profissão de psicólogo, assinale a alternativa correta. 
 

a) Os deveres fundamentais do psicólogo são prestar serviços psicológicos de qualidade, em quaisquer condições de 
trabalho, utilizando princípios, conhecimentos e técnicas reconhecidamente fundamentados na ciência psicológica, na 
ética e na legislação profissional. 

b) Ao psicólogo é vedado denunciar erros e falta ética praticados por psicólogos na prestação de serviços profissionais. 
►c) Ao psicólogo é vedado desviar para serviço particular ou de outra instituição, visando benefício próprio, pessoas ou 

organizações atendidas por instituição com a qual mantenha qualquer tipo de vínculo profissional. 
d) Ao psicólogo é vedado participar de greves ou paralisações sem permissão da instituição para a qual trabalha. 
e) Ao psicólogo é vedado intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional. 

 
22 - Considerando o texto “Recordar, repetir e elaborar”, de Sigmund Freud, assinale a alternativa correta. 
 

►a) O analisando repete em vez de lembrar, ele repete sob as condições da resistência. 
b) A resistência é a transferência do passado esquecido. 
c) O analisando se entrega à obsessão da resistência. 
d) A repetição é apenas uma parcela de resistência. 
e) O principal recurso para conter a compulsão à repetição no paciente e reconfigurá-la num motivo para a transferência 

encontra-se no manejo da resistência. 
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23 - Ainda sobre o texto “Recordar, repetir e elaborar”, de Sigmund Freud, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Quanto menor for a resistência, de forma mais frequente o lembrar será substituído pelo atuar. 
2. O fazer repetir durante o tratamento analítico significa invocar uma parcela de vida real e, por isso, é inofensivo e 

sem problemas em todos os casos. 
3. Quando o vínculo se torna útil de alguma forma através da transferência, o tratamento conseguirá impedir o 

paciente de realizar as ações de repetição significativas. 
4. A nomeação da resistência tem como consequência o seu fim imediato. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
24 - A partir do texto de Sigmund Freud, “Inibição, sintoma e ansiedade”, assinale a alternativa correta. 
 

a) Tanto a inibição quanto o sintoma indicam a existência de um processo patológico. 
b) O sintoma se origina do impulso instintual prejudicado pela inibição. 
►c) A inibição exprime uma limitação funcional do ego, limitação que pode ter causas muito diversas. 
d) A função do órgão subordinada ao ego fica prejudicada quando diminui sua erogenidade. 
e) Ao rebaixar a satisfação a um sintoma, a repressão deixa de mostrar seu poder. 

 
25 - Sobre “Inibição, sintoma e ansiedade”, de Sigmund Freud, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O sintoma se compara a um corpo estranho que incessantemente gera estímulos e reações no tecido em que se 
incrustou. 

2. O ego é a genuína sede da ansiedade. 
3. A postura de ansiedade do ego é o elemento primário e instigador da repressão. 
4. A ansiedade jamais provém da libido reprimida. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

26 - A partir da Resolução CRP nº 005/2007, que “Institui as normas para preenchimento de prontuários pelos psicólogos 
dos serviços de saúde”, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Prontuário é o documento único e individual, constituído de um conjunto de informações geradas a partir de fatos, 
acontecimentos e situações sobre a saúde do paciente e a assistência a ele prestada. 

2. Evolução corresponde às considerações técnicas de cada profissional, sob sua ótica específica, dos resultados 
do processo terapêutico a que se submete o paciente. 

3. Relato de sessão, que faz parte do prontuário, refere-se às anotações feitas pelo psicólogo relativas a detalhes do 
atendimento prestado e/ou dados coletados em atendimento psicológico, sendo compartilhado com os demais 
membros da equipe. 

4. Os relatos das reuniões de psicoterapia familiar em grupo seguirão disposições distintas das aplicadas ao relato 
de sessão. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
27 - No texto “Enigma, objetivação e diluição da loucura”, do livro Psicopatologia Lacaniana, Laia e Aguiar apresentam o 

modo como a arte e a ciência pensaram a loucura a partir do século XV. A respeito do assunto, assinale a alternativa 
correta. 

 

a) Michel Foucault demonstra que a ciência desenvolve a noção de doença mental a partir da abertura dos cadáveres no 
século XVI. 

b) Luís XV lidera o movimento do processo de dominação da loucura pela razão, criando o Hospital Geral com três legiões 
de proscritos e fundando o grande enclausuramento. 

c) A partir da consolidação do DSM, as psicoses são interpretadas como um déficit na formação da personalidade. 
d) A normalidade em contraposição à doença tornou-se impossível após a adoção dos marcadores biológicos. 
►e) A função do médico agora, conforme antecipou Lacan em 1966, é reduzida à de mero “agente distribuidor” implicando 

uma intensa medicalização da vida. 
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28 - Barreto e Ianini, ao introduzirem as bases da psicopatologia lacaniana, analisam fundamentos históricos, filosóficos, 
técnicos e políticos. Sob a perspectiva desses autores, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. O discurso científico exigiu da medicina a exclusão da subjetividade, tanto do observador quanto do observado. 
2. A convicção científico-natural de Freud levou-o à adoção do modelo físico-químico para a psicanálise. 
3. Ao criticar o conceito de compreensão, proposto por Jaspers, Lacan visa salvaguardar a psicanálise da 

interpretação fenomenológica. 
4. Lacan propõe pensar o sujeito da psicanálise a partir de suas condições históricas. 

 

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. 

 
29 - A adolescência, período que marca a transição da infância para idade adulta, é marcada por crises. Sonia Alberti, em 

seu livro “O Adolescente e o Outro”, apresenta a forma de pensar essa fase por meio de uma abordagem psicanalítica. 
Baseando-se no texto citado, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. O conceito de Outro consiste na referência a uma alteridade. 
2. Na adolescência, o jovem se separa dos pais imaginados e idealizados, desde que tenha existido uma 

incorporação exitosa destes, no período de latência. 
3. A paternidade genética possibilita a transmissão da lei simbólica da castração. 
4. Na adolescência ocorre uma transformação do ser humano em relação ao próprio saber. 

 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
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 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
30 - A respeito do livro “O Adolescente e o Outro”, é correto afirmar: 
 

a) Os pais constroem um aprendizado em relação a si mesmos quando os filhos entram no período da adolescência. 
b) A atitude do adolescente de questionar seus pais mostra uma intensificação dos modelos identificatórios. 
►c) É na intersecção entre alienação e separação que o adolescente precisa situar-se quanto à sua sexualidade. 
d) É a função materna que possibilita ao adolescente lidar com o encontro com o real do sexo. 
e) A fantasia em que se inscreve a sexualidade do adolescente é consciente. 
 

31 - No momento da discussão acerca da análise de uma fobia em um menino de cinco anos, Freud apresenta pontos 
importantes sobre o desenvolvimento da teoria psicanalítica, fundamentais para a compreensão desse caso clínico. 
Com relação a esses pontos marcados por Freud, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. O arbitrário não tem existência na vida mental. 
2. A psicanálise é uma investigação científica imparcial. 
3. A predominância dos preconceitos é a fonte de informações não confiáveis nas afirmações das crianças. 
4. As mentiras contadas por crianças são causadas por motivos específicos. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 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, 2 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
32 - No livro “Psicanálise e Hospital – A criança e sua dor”, Carvalho afirma que “a criança parece perceber a morte na 

realidade do desaparecimento do campo visual (...). Essa é a dimensão do imaginário que rege o funcionamento mental 
em seu nível mais primitivo”. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. 

 

a) Para a criança, o nível imaginário na perda do objeto é o aspecto a ser trabalhado, para que haja uma identificação total 
com o objeto, fazendo-se o trabalho do luto. 

b) O trabalho do luto é considerado estruturante pela psicanálise freudiana, no que diz respeito à separação da criança do 
objeto perdido, embora considere-se o luto como afeto atípico. 

c) Para que a perda no real transforme-se em perda simbólica, é necessário que a criança mantenha a libido no objeto 
perdido. 

d) Segundo Carvalho, o luto da criança diz respeito à aceitação por ela das teorias que são contadas pelos adultos ao longo 
da sua vida. 

►e) Quando ocorre uma perda do objeto de amor, há uma regressão à identificação, por meio da qual a criança se apropria 
dos traços do objeto perdido, inserindo-o então em sua economia psíquica. 
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33 - O caso clínico “O pequeno Hans” inaugura o trabalho da psicanálise com crianças. Freud o publica em 1909. Nesse 
estudo, estão elementos que perduram até hoje na teoria e práxis psicanalítica. Com relação a esse caso clínico, 
assinale a alternativa correta. 

 

a) O trabalho com Hans insere-se no processo sugestivo em virtude de ele ser analisado por seu pai. 
b) A zona erógena que mais proporcionou prazer a Hans foi a zona anal. 
c) Hans amava profundamente seu avô contra quem nutria desejos de morte. 
d) As histerias de angústia tendem a se transformar em neuroses obsessivas. 
►e) O nascimento da irmã do pequeno Hans apresentou-lhe problemas insolúveis em que pensar. 

 
34 - Em seu texto, no livro “Psicanálise e Hospital – A criança e sua dor”, Soares propõe pensar o corpo “enquanto um 

lugar que causa o sujeito do inconsciente”, dentro da teoria psicanalítica. Sobre o assunto, assinale a alternativa 
correta. 

 

►a) Segundo a autora, o corpo é memória das fantasias da mãe e dos estímulos internos produzidos pela sua própria condição 
de ser humano. 

b) Por ter diferentes definições para o corpo, a autora considera que os objetivos do profissional da medicina e do psicanalista 
na instituição de saúde divergem no que tange ao alívio do sofrimento do paciente. 

c) Para Soares, a criança vivencia o corpo como uma totalidade unificada desde tenra idade. 
d) A autora considera que, na instituição hospitalar, o psicanalista prescinde do trabalho com o sujeito do inconsciente. 
e) Segundo Soares, o corpo para a psicanálise nem sempre depende da estruturação da linguagem e da inserção da criança 

na cadeia significante. 
 

35 - Freud, em seu texto “Tratamento psíquico (ou anímico)”, faz a seguinte afirmação: “só depois que se estuda o 
patológico é que se compreende a normalidade”. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. 

 

a) As investigações médicas sobre as perturbações psíquicas que acometem os indivíduos mostraram uma conexão indelével 
com o adoecimento do cérebro. 

b) A ciência médica concentra sua atenção na relação recíproca entre corpo e alma, privilegiando que as pessoas doentes 
sejam tratadas em suas especialidades. 

c) Em relação às doenças em que há predisposição física do indivíduo, as investigações médicas tendem a desconsiderar a 
influência dos afetos. 

d) Freud nomeia como dores decorrentes da imaginação aquelas que são independentes dos afetos. 
►e) Os processos de pensamento, bem como os processos de volição, são capazes de influenciar os processos físicos, 

fomentando ou inibindo o aparecimento das doenças somáticas. 
 
36 - A respeito do texto “Tratamento psíquico (ou anímico)”, de Freud, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A expectativa confiante do paciente é uma força atuante a ser considerada em todas as tentativas de tratamento 
e cura. 

2. Freud considera que o poder da fé religiosa nas situações de curas milagrosas recebe um reforço das forças 
pulsionais tipicamente humanas, bem como dos efeitos das massas. 

3. No tratamento médico, a expectativa confiante do paciente prescinde da confiança na pessoa do médico. 
4. O médico deve se abster dos sentimentos de ternura em relação a seus pacientes. 

 

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

 
37 - Em “Psicanálise e Hospital – A criança e sua dor”, Rodrigues propõe abordar a dor a partir do que a psicanálise teria 

a dizer sobre o assunto, denominando-a “dor de existir”. Levando em conta o texto da autora, considere as seguintes 
afirmativas: 

 

1. A dor situa-se no organismo vivo como forma de proteção contra fatores internos e externos diante de uma 
ameaça. 

2. Pode-se pensar a dor como decorrente do sentimento de impotência do ser frente ao desejo do Outro, ao qual o 
indivíduo está submetido. 

3. A dor é causada pela possibilidade de descarga ou fuga, disponíveis no aparelho psíquico. 
4. A dor de existir pode ser vista como fato de estrutura e distingue-se da dor como barreira e tamponamento à 

própria dor de existir. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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38 - No livro “Psicanálise e Hospital – A criança e sua dor”, Mohallem propõe pensar na importância do olhar para o trabalho 
do psicanalista no hospital. A respeito do texto da autora, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O psicanalista no hospital deve considerar que a relação transferencial, no eixo imaginário, tem um efeito 
especular e de ancoragem para o olhar do paciente e acompanhante. 

2. No trabalho no hospital, diante de um paciente vivendo um momento de desamparo, é função do analista sustentar 
o imaginário até que o sujeito possa aceder novamente à cadeia de significantes. 

3. No hospital, é possível considerar como secundária a função de interrogar a posição do sujeito. 
4. A autora considera dispensável o estudo do estádio do espelho de Lacan como referência para abordar a relação 

do sujeito com o Outro. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
►b) Somente as afirmativas 1 e 2 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. 

 
 
39 - Em seu texto sobre “A dinâmica da transferência” (1912), Sigmund Freud apresenta o conceito de transferência sob 

várias facetas. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. 
 

►a) Na experiência de análise, a ideia transferencial penetrou na consciência à frente de quaisquer outras associações 
possíveis, porque ela satisfaz a resistência. 

b) Como nem todo impulso libidinal segue as vias normais do desenvolvimento, é uma parte do impulso libidinal que fica 
disponível para a consciência. 

c) A transferência é precisamente estabelecida pela antecipação de ideias conscientes. 
d) A transferência é a resistência mais poderosa no tratamento, permanecendo inexplicada a razão de ser tão mais intensa 

em neuróticos em análise que nós não analisados. 
e) Na medida em que o tratamento demora, as deformações do material patogênico diminuem, favorecendo a transferência. 

 
 
40 - A partir do texto “A dinâmica da transferência” e da nomeação feita por Freud de médico àquele que exerce a 

psicanálise, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A transferência para o médico é apropriada para a resistência ao tratamento apenas na medida em que se tratar 
de transferência negativa ou de transferência positiva de impulsos eróticos reprimidos. 

2. Para remover a transferência, o médico a torna consciente comunicando-a ao paciente. 
3. A transferência só aparece na psicanálise e não em outras formas de tratamento. 
4. Devido à ambivalência dos neuróticos, a transferência negativa é amiúde encontrada ao lado da transferência 

afetuosa, e pode ser dirigida simultaneamente para a figura do médico. 
 

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. 

 
 
41 - Baseado no texto “Luto e melancolia” (1917), Freud descreve semelhanças entre ambas as categorias clínicas, 

entretanto estabelece uma diferença entre elas. Sobre o assunto, assinale a alternativa correta. 
 

a) Desânimo, profundamente penosa e perda da capacidade de amar estão ausentes na melancolia. 
►b) Perturbação da autoestima está ausente no luto. 
c) Expressão de autorrecriminação e autoenvilecimento estão ausentes no luto. 
d) Perda da capacidade de adotar um novo objeto de amor está ausente na melancolia. 
e) Reação à perda do objeto está ausente no luto. 

 
 
42 - A respeito do texto “Luto e melancolia”, de Freud, assinale a alternativa correta. 
 

a) No luto e na melancolia, não é o mundo que se torna vazio, mas o próprio ego. 
b) Entre os sentimentos presentes tanto no luto quanto na melancolia, a vergonha é o que caracteriza a autorrecriminação e 

o remorso. 
►c) No luto, o paciente sofre uma perda relativa ao objeto, enquanto na melancolia a perda é relativa ao ego. 
d) A melancolia impede a retirada de libido do ego. 
e) Na melancolia, a libido livre para o ego foi empregada no objeto. 

 
  



12/15 

 

43 - Em seu texto “Sobre o narcisismo” (1914), Sigmund Freud trabalha os caminhos da libido. A respeito do tema, assinale 
a alternativa correta. 

 

►a) Uma unidade como a do ego não pode existir desde o início do desenvolvimento, sendo necessário considerar a 
dependência dos instintos autoeróticos para provocar uma nova ação psíquica para o narcisismo existir. 

b) A postulação de uma única espécie de energia psíquica nos pouparia de todas as dificuldades que residem em diferenciar 
uma energia dos instintos do ego e da libido do ego, e da libido do ego, da libido objetal. 

c) A junção dos instintos sexuais com os instintos do ego simplesmente refletiria essa função dúplice do indivíduo, conhecida 
como ambivalência. 

d) A equivalência da libido numa espécie que é adequada ao ego e outra que é adequada a objetos é o corolário inevitável 
de uma hipótese original que estabelecia equivalência entre instintos do ego e instintos sexuais. 

e) As neuroses de transferência têm como objetivo impedir que se tracem os impulsos instintuais libidinais, dificultando a 
compreensão da psicologia do ego. 

 
 
44 - Sobre o texto “O problema econômico do masoquismo” (1924), de Freud, é correto afirmar: 
 

a) O prazer e o desprazer podem ser referidos, respectivamente, a um aumento e diminuição de quantidade de tensão devida 
a estímulos. 

b) O Princípio de Nirvana é condição maior de prazer, pois implica o máximo rebaixamento da tensão no sistema psíquico, 
portanto, vinculado aos instintos de vida. 

c) O masoquismo erógeno, por ser de caráter secundário, impede a libido de acompanhar as fases do desenvolvimento, 
aproximando o medo de ser devorado ao desejo de ser espancado e de ser castrado. 

d) No masoquismo moral, há uma exacerbação da vinculação com a sexualidade e dele depende a que o sofrimento 
masoquista emane da pessoa amada, pois o que importa é que o sofrimento venha dessa pessoa. 

►e) A reação terapêutica negativa é uma das mais poderosas forças de resistência e o maior perigo para os esforços 
terapêuticos, o que confere ao sentimento de culpa uma satisfação como lucro da doença. 

 
 
45 - Para Freud, o que é recomendado em um tratamento psicanalítico? 
 

a) Conhecer previamente o paciente e sua família para facilitar o tratamento. 
b) Sugerir ao paciente a leitura de obras psicanalíticas. 
►c) Realizar um procedimento prévio, chamado de tratamento de ensaio, a fim de verificar as condições do paciente para a 

análise. 
d) Abreviar o tratamento com o intuito de produzir maior eficácia. 
e) Proporcionar tratamento gratuito ao paciente, já que o custo do sintoma por si só é oneroso. 

 
 
46 - Em seus “Artigos sobre a técnica”, qual é a recomendação que Freud faz aos praticantes da psicanálise? 
 

a) O psicanalista deve, a bem do rigor e da fidelidade técnica, tomar notas integrais do que dizem os pacientes em sessão. 
b) O tratamento psicanalítico será beneficiado com a postura de incentivo do analista à recuperação do paciente. 
c) Tecnicamente, recomenda-se que o tratamento psicanalítico deva ser conduzido respeitando-se a regra da abstinência 

por parte do paciente. 
►d) A atenção flutuante é a técnica empregada pelo psicanalista em consonância com a associação livre proposta ao paciente. 
e) O tratamento será tão mais efetivo quanto mais houver uma troca sincera de confissões entre analista e paciente, o que 

conduzirá a uma sintonia terapêutica benéfica à cura. 
 
 
47 - É uma diretriz do tratamento psicanalítico: 
 

a) a realização de uma anamnese organizada cronologicamente a fim de buscar informações sobre os diversos períodos 
vitais do paciente. 

►b) o manejo da transferência. 
c) a atitude educativa com o paciente. 
d) a busca de cooperação intelectual do paciente. 
e) o aviso pela secretária sobre o horário da sessão do paciente. 

 
 
48 - Sobre o conceito de pulsão, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A força, a fonte, o objeto e a transformação no contrário são elementos da pulsão. 
2. A pulsão é um estímulo de força constante proveniente de fora do organismo. 
3. A sublimação, o recalque, a reversão a seu oposto e o retorno em direção ao próprio eu do indivíduo são 

considerados defesas contra a pulsão. 
4. O amor é uma forma de pulsão parcial. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

►a) Somente a afirmativa 3 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 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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49 - São princípios que orientam a política nacional de atenção básica no atendimento aos usuários: 
 

a) permissividade, parcialidade e responsabilidade. 
b) acessibilidade, universalidade, vínculo, continuidade do cuidado e humanização. 
►c) objetividade, facilidade, espontaneidade, integridade e equidade. 
d) equidade, integralidade e subjetividade. 
e) responsabilidade, diversidade e integridade. 

 
50 - No que concerne à 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 NASFs 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. 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, mais do que a escolha entre uma das diferentes 
compreensões sobre a saúde com que uma equipe venha a se identificar. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
O caso clínico a seguir é referência para as questões discursivas 01 a 03. 

 
Maria, paciente internada na UTI por ocasião de um câncer de estômago com metástase, foi casada por dez anos e teve três filhos 
biológicos e um adotivo, João, de 23 anos, portador de HIV. João veio visitar a mãe pela primeira vez e, nessa visita, comunica aos 
psicólogos da equipe que é portador de B24 e é responsabilizado pelos irmãos pelo agravamento do quadro da mãe, já que ela, na 
visão deles, tinha deixado de realizar o tratamento para cuidar dele. Na opinião de João, a família não aceita a sua condição de 
homossexual nem de portador do vírus tendo em sua mãe o seu único suporte. Ao ingressar no box onde a mãe estava internada, 
percebendo a gravidade do quadro, João apresentou sinais de um breve mal estar, acompanhados de irritabilidade, inquietação, 
pressão no peito, leve falta de ar e sudorese, que foram logo percebidos pela equipe médica presente, que aferiu sua pressão arterial 
(PA) constatando que ela estava normal. Após atendimento psicológico, foi orientado a ir para casa e retornar no dia seguinte para 
participar de reunião com a equipe e a família, cujo objetivo seria decidir sobre a paliação da paciente, face à gravidade do quadro 
que indicava terminalidade próxima. À tarde do dia da reunião familiar, João voltou ao hospital para visitar a mãe. Após ter sido 
informado da gravidade do quadro, ao encontrar a mãe, ficou muito nervoso, apresentando sudorese e taquicardia, o que motivou 
um novo atendimento pela psicologia. Nesse momento, João pergunta: “Minha mãe vai morrer?” Diante da pergunta, é informado 
da ocorrência da reunião de gravidade realizada naquela manhã na qual foi comunicado a seus irmãos o estado clínico de sua mãe. 
Justifica que não quis participar da reunião por afirmar não suportar saber como estava sua mãe. Diante dessas informações, na 
sala de atendimento com os psicólogos, João, apresentando um olhar difuso, uma pequena euforia, um estado de agitação, de um 
momento para outro dirige-se aos psicólogos perguntando: “O que vocês estão fazendo em minha casa?”. Interrogado, insiste: “Sim, 
vejam, está aqui a mesa, (João apontava como se estivesse vendo a mesa, a toalha e os alimentos para o café), vocês estão na 
minha casa, minha mãe está se arrumando lá dentro para nós irmos para a igreja.” “Vocês vão tomar café conosco?” “Talvez eu 
tenha que ir comprar mais pão” “Olha, meu cachorro está ali fora latindo. Eu e minha mãe gostamos muito dele”. Concomitantemente 
às perguntas, João demonstra uma mudança brusca de humor, tornando-se calmo e tranquilo. Já, quando se dava conta de que 
estava no hospital e não em sua casa, voltava a apresentar sintomas de agitação, palpitação, sudorese e dor no peito. 

 

 

Discorra sobre a avaliação clínica referente ao quadro de João. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão Discursiva 01 

continua 
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A partir da avaliação clínica, apresente a hipótese diagnóstica e fundamente sua resposta. 
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Limite máximo 

Limite máximo 

continuação 
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Explique como o psicólogo deve proceder diante dessa situação clínica. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão Discursiva 03 

Limite máximo 


