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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 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. 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 
4.3.3 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 7.11, nem antes 
do tempo mínimo de permanência estabelecido no item 7.14, ou ainda não permanecer na sala conforme 
estabelecido no item 7.15 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. 

9. 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 prova, conforme os itens 7.14 e 
7.16.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 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. 

g) For surpreendido sem o correto uso de máscara (boca e nariz cobertos) durante o período de aplicação da prova. 

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

11.  Após a entrega do material ao aplicador de prova, você deve dirigir-se imediatamente ao portão de saída e 
retirar-se do local de prova, sob pena de ser excluído do processo seletivo. 

12. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o 
consigo. 

 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
Gerais 

 
 
 
 
 
 

Conhecimentos 
Específicos 

 
 
 
 
 
 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 
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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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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

01 - Considerando o estabelecido na Lei Orgânica da Saúde, Lei Federal nº 8.080/1990, assinale a alternativa que apresenta 
apenas princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. 

 

a) Descentralização político-administrativa, integralidade e duplicidade de meios para fins idênticos. 
b) Equidade, universalidade, integralidade e preservação da autonomia das pessoas. 
c) Direito à informação, duplicidade de meios para fins idênticos e preservação da autonomia das pessoas. 
d) Igualdade, participação da comunidade, equidade e descentralização político-administrativa. 
►e) Universalidade, igualdade, direito à informação e participação da comunidade. 

 

02 - A Lei Orgânica da Saúde, Lei Federal nº 8.080/1990, estabelece competências para os três entes federativos dentro da 
organização do Sistema Único de Saúde. De acordo com essa lei, é correto afirmar: 

 

a) É competência dos municípios promover articulação com os órgãos educacionais e de fiscalização do exercício 
profissional, bem como com entidades representativas de formação de recursos humanos na área de saúde. 

►b) É competência da união participar da definição de normas e mecanismos de controle, com órgãos afins, de agravos sobre 
o meio ambiente ou dele decorrentes, que tenham repercussão na saúde humana. 

c) É competência da união coordenar e, em caráter complementar, executar ações e serviços de vigilância epidemiológica; 
vigilância sanitária; alimentação e nutrição; e saúde do trabalhador. 

d) É competência dos estados participar da execução, controle e avaliação das ações referentes às condições e aos 
ambientes de trabalho. 

e) É competência dos municípios estabelecer critérios, parâmetros e métodos para o controle da qualidade sanitária de 
produtos, substâncias e serviços de consumo e uso humano. 

 

03 - Considerando a história das políticas de saúde no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 

►a) O movimento conhecido como Reforma Sanitária Brasileira defendeu a democratização da política e também da área da 
saúde, lutando por uma reestruturação dos serviços de saúde. 

b) No Brasil, durante o século XX, existiu um sistema de saúde, subdividido em Saúde Pública, Medicina do Trabalho e 
Medicina Previdenciária, que conseguia prestar um atendimento integral à população. 

c) Com a criação das Caixas de Aposentadorias e Pensões em 1923, a população brasileira passou a contar com um sistema 
de saúde que conseguia atender minimamente os problemas de saúde. 

d) Com a criação do Sistema Único de Saúde, o Brasil passou de uma assistência à saúde com base na seguridade social 
para uma assistência com base no seguro social. 

e) Até o início do século XX, a saúde estava atrelada ao Ministério do Trabalho e Saúde, sendo tratada de forma secundária, 
mas já como uma questão social. 

 

04 - Com relação à história do Sistema Único de Saúde no governo de Fernando Collor (1990-1992), assinale a alternativa 
correta. 

 

a) No início da década de 1990, os recursos da Seguridade foram garantidos com repasses frequentes da União, levando a 
uma estabilidade nas políticas de saúde e de assistência. 

b) Logo após o surgimento do Sistema Único de Saúde, em 1990, um dos fatores que garantiu seu financiamento em um 
primeiro momento foi a incorporação do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps) ao 
Ministério da Saúde. 

►c) Apesar das restrições orçamentárias do início da década de 1990, foram desencadeadas estratégias relevantes, como o 
Programa de Agentes Comunitários de Saúde e o fornecimento nacional da terapia antirretroviral para pessoas com AIDS. 

d) Com a promulgação da Lei Orgânica da Saúde, fixaram-se diretrizes de financiamento com base na descentralização dos 
recursos para o município, iniciando-se assim a descentralização e regionalização do Sistema Único de Saúde. 

e) Apesar da existência de uma disputa entre os reformistas e o governo, a aprovação da Lei Orgânica da Saúde 
(Leis nº 8.080/1990 e nº 8.142/1990) sem vetos garantiu uma política de recursos humanos e de financiamento para o 
Sistema Único de Saúde. 

 

05 - A respeito da medicalização da educação e da infância, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. As bases materiais do rastreamento crescente das crianças pelas instituições escolares em busca de patologias 
encontram-se no movimento de respostas às exigências do mundo do trabalho por sujeitos mais produtivos, 
atentos, concentrados e cumpridores de metas. 

2. Com a inserção da mulher no trabalho assalariado, modifica-se o cotidiano das crianças, que passam a contar 
com cada vez mais atividades (educativas, culturais, esportivas etc.), fazendo com que a multifuncionalidade da 
reestruturação produtiva encontre também no novo cotidiano infantil sua expressão. 

3. Ao se exigir das crianças, e consequentemente dos adultos, que eles sejam multifuncionais e ativos, com graus 
de atenção, dedicação e produtividade significativamente maiores que os anteriormente exigidos, tem-se que 
muitos só atingirão essas exigências farmacologicamente. 

4. Com a ampliação do acesso à escola para a maioria da população e com exigências cada vez maiores desses 
espaços no desenvolvimento das crianças, mas sem o investimento necessário para isso, transfere-se a culpa do 
“baixo rendimento” escolar para os alunos. 

 

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.  
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06 - Durante os oito anos de presidência de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), o Sistema Único de Saúde passou 
por avanços e retrocessos. Com relação a esse período, assinale a alternativa correta. 

 

a) A promulgação da Lei de Responsabilidade Fiscal permitiu a expansão de serviços estaduais e municipais, que até então 
eram executados principalmente pelas contratações de profissionais de saúde alternativas à administração direta em todo 
o país. 

►b) Progressivos esforços de fortalecimento do papel dos estados e da regionalização foram registrados, principalmente no 
final do período 2000-2002, em contraste com a ênfase municipalista do momento anterior. 

c) A criação do Programa Saúde da Família permitiu uma expansão na cobertura dos serviços, mesmo não sendo compatível 
com as propostas de reforma que defendiam uma ação do Estado mais delimitada, emanada do governo brasileiro desse 
período. 

d) A adoção da política nacional de controle do HIV/AIDS garantiu direitos para a população, mas aumentou 
consideravelmente seu custo para o sistema, devido à propriedade intelectual e aos interesses da indústria 
médico-farmacêutica. 

e) Nesse período, alguns problemas estruturais do Sistema Único de Saúde foram superados devido à agenda de reforma 
do Estado colocada em prática, mas houve dificuldade na expansão de programas específicos e da cobertura dos serviços 
descentralizados. 

 
07 - De acordo com a teoria da Determinação Social da Saúde, assinale a alternativa correta. 
 

a) Como a saúde é determinada socialmente, o avanço tecnológico atingido por uma sociedade é o que explica a eliminação 
ou não de certas doenças e uma aproximação da saúde cada vez maior. 

b) Diferenças nas taxas de mortalidade entre grupos sociais distintos dentro de uma mesma população são resultado de 
acessos diferentes aos serviços médicos. 

c) Os estudos realizados sobre a determinação social da saúde permitiram entender que elementos sociais constituem fator 
de risco de determinada doença. 

►d) A saúde é social na medida em que não é possível focalizar a normalidade biológica do ser humano à margem do momento 
histórico em que se encontra. 

e) O processo biológico estudado em determinado grupo de indivíduos em um longo período de tempo é o que permite revelar 
o seu caráter social. 

 
08 - Considerando que a medicalização social pode ser definida, de forma geral, como o processo de apropriação e 

normatização de crescentes aspectos da vida social pela medicina, assinale a alternativa correta. 
 

►a) É constante a situação em que patologias já estabelecidas têm seus critérios de inclusão diagnóstica flexibilizados, fazendo 
com que situações antes consideradas manifestações normais da vida passem a ser enquadradas como patológicas. 

b) Pode-se entender medicalização social como a tradução de condições outrora consideradas normais em patológicas, 
ampliando-se assim o número de patologias dentro da sociedade. 

c) A medicalização social é um processo que, nas últimas décadas, tem favorecido a concentração dos cuidados em um 
mesmo profissional, o médico, relegando os outros profissionais de saúde a um papel secundário nos sistemas de saúde. 

d) A partir da metade do século XX, com a consolidação da indústria médico-farmacêutica, ou complexo médico-industrial, 
foi possível verificar também uma consolidação da medicalização social. 

e) A indústria médico-farmacêutica é, atualmente, a principal responsável pela medicalização social, ao buscar a criação 
constante de novas patologias para aumentar sua margem de lucro. 

 
 
09 - Sobre a Atenção Primária de Saúde e a Estratégia Saúde da Família, assinale a alternativa correta. 
 

a) Uma das bases da atenção primária no Brasil foi a Reforma Sanitária, que realizou esforços tanto em questões mais gerais 
das políticas e do direito à saúde quanto em novos modos de práticas e formação de recursos humanos em nível local. 

b) A origem da atenção primária no Brasil pode ser vista como diferente da origem em outros países, nos quais foi centrada 
no controle de custos, na competição e na eficiência, enquanto aqui foi centrada na democratização da área da saúde. 

►c) Duas concepções de atenção primária são predominantes: a de cuidados ambulatoriais na porta de entrada e a de uma 
política de reorganização do modelo assistencial, seja sob forma seletiva, seja ampliada. 

d) A Saúde da Família foi criada como um programa por ter atrativos políticos para o governo de cunho neoliberal da época 
e se consolida como estratégia com a criação do Programa de Agentes Comunitários de Saúde. 

e) Um dos fatores que garantiram a expansão da Saúde da Família a partir de 1994 foi sua ênfase na utilização de tecnologia 
simplificada, indo ao encontro do relatório do Banco Mundial daquele ano, que propôs pacotes mínimos de serviços. 

 
10 - Com relação à história do hospital, assinale a alternativa correta. 
 

a) A origem dos hospitais modernos pode ser encontrada nos lugares de acolhimento dos doentes dos templos gregos, onde 
ocorria o atendimento de toda a população quanto ao cuidado, principalmente dos que não possuíam recursos para 
tratamento domiciliar, como os escravos. 

b) Com o nascimento da clínica no capitalismo, surge a necessidade de um local para a nova medicina que está surgindo, a 
laboratorial, tornando-se o hospital o local de acolhimento dos doentes. 

c) O hospital possui função de cuidado assistencial desde sua origem, entretanto, em um primeiro momento, essa função 
também era exercida pela acolhida em espaços não hospitalares. 

►d) Durante a Idade Média, o hospital tinha como objetivo ser albergue dos pobres e doentes desprovidos e lugar de contenção 
de grupos populacionais considerados perigosos à vida das cidades – mendigos, imigrantes e portadores de moléstias 
repulsivas ou contagiosas. 

e) Com as mudanças sociais ocorridas desde a década de 1970, o hospital contemporâneo tem perdido seus principais traços 
descritivos, que são a imposição de mecanismos disciplinares e a sua confluência em disciplina biomédica. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11 - Com base no Código de Ética Profissional do Psicólogo, cabe a esse profissional: 
 

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

b) fornecer, a quem de direito, todas as informações colhidas na prestação de serviços psicológicos, para a tomada de 
decisões que afetem o usuário ou o beneficiário. 

c) ser conivente com erros e faltas éticas quando praticados por colegas psicólogos na prestação de serviços profissionais. 
d) intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados somente quando o responsável pelo serviço 

solicitar. 
e) considerar as relações de poder nos contextos em que atua e os impactos dessas relações sobre as suas atividades 

profissionais, posicionando-se em consonância com os princípios institucionais. 
 

 
12 - Considerando o Código de Ética Profissional do Psicólogo e a Resolução CRP nº 005/2007 do Conselho Regional de 

Psicologia do Paraná, é uma atribuição do psicólogo no hospital: 
 

a) transmitir amplas informações aos demais membros da equipe de saúde, na prestação de serviços psicológicos, a fim de 
auxiliar na tomada de decisões pelo usuário. 

b) fazer registros diários, especialmente quando já existem registros de outros profissionais que contemplem a comunicação 
interdisciplinar. 

c) decidir se especificará ou não a hipótese diagnóstica, o diagnóstico definitivo e o tratamento efetuado quando no registro 
do atendimento em prontuário. 

►d) registrar em prontuário do paciente quando houver a participação ou não de familiares e/ou responsáveis em reuniões 
específicas para eles. 

e) escrever nos prontuários de forma clara e objetiva, sendo no entanto vedada a reprodução de expressões utilizadas pelo 
paciente. 

 

 
13 - Todo e qualquer conhecimento existe a partir da reflexão, do pensamento de um sujeito sobre um objeto. No entanto, 

a ciência não é o único caminho de acesso ao conhecimento. Os estudiosos são unânimes em afirmar que existem 
basicamente quatro tipos de conhecimento: empírico, filosófico, teológico e científico. Levando em consideração as 
definições dadas por Zanella no livro Metodologia de Pesquisa, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. O conhecimento empírico, também chamado de conhecimento prático, popular, vulgar ou de senso comum, 
refere-se ao estágio mais elementar do conhecimento, baseado em observações sobre a vida diária, fundamentado 
em experiências vivenciadas e transmitidas de pessoa para pessoa. 

2. O conhecimento filosófico compreende os estudos da relação do homem com todo o universo, baseando-se no 
uso da razão para chegar a conclusões ou hipóteses sobre as coisas. 

3. O conhecimento teológico está relacionado com a fé e a crença divina, manifestando-se diante do mistério ou de 
algo oculto que provoca a vontade de entender aquilo que se desconhece.  

4. Conhecimento científico procura conhecer além do fenômeno e resulta de uma investigação metódica e 
sistemática da realidade, buscando as causas dos fatos e as leis que os regem, caracterizando-se como um 
conhecimento falível, já que está em constante renovação e construção. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
 
14 - A Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, visa a assegurar os direitos e deveres 

que dizem respeito aos participantes da pesquisa, à comunidade científica e ao Estado. Tendo em vista essa 
informação, assinale a alternativa correta. 

 

a) Ao aceitar participar da pesquisa, assinando o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), o participante 
assegura que permanecerá na pesquisa até que a ela seja concluída. 

b) Os participantes da pesquisa deverão estar cientes de que toda pesquisa envolve risco e, portanto, não poderão ter a 
garantia de que os riscos previsíveis sejam evitados. 

c) O TCLE deve conter a ressalva de que o participante renuncia ao direito de indenização por dano caso este ocorra durante 
a realização da pesquisa. 

►d) O TCLE do participante da pesquisa e/ou de seu representante legal deve ser obtido, inclusive nos casos das pesquisas 
que, por sua natureza, impliquem justificadamente consentimento a posteriori. 

e) As mulheres que se declararem expressamente isentas de risco de gravidez, quer por não exercerem práticas sexuais, 
quer por as exercerem de forma não reprodutiva, poderão ter o direito de participar de pesquisas com uso obrigatório de 
contraceptivos. 
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15 - De acordo com a Resolução nº 466, de 12 de dezembro de 2012, do Conselho Nacional de Saúde, as pesquisas devem 
atender aos fundamentos éticos e científicos pertinentes, sendo adequadas aos princípios científicos que as 
justifiquem e com possibilidades concretas de responder às questões estudadas. Considerando o referencial teórico 
utilizado por Zanella, assinale a alternativa correta no que se refere a metodologia de pesquisa. 

 

a) O estudo de caso é um estudo exaustivo de um objeto de pesquisa, de maneira a permitir o aprofundamento do seu 
conhecimento, e tem grande profundidade e grande amplitude, pois procura conhecer a realidade de um indivíduo ou de 
um grupo de pessoas. 

b) O estudo experimental é o delineamento menos prestigiado nos meios científicos, pois o pesquisador interfere diretamente 
no fenômeno que está sendo estudado por meio da manipulação e do controle das variáveis. 

►c) Os tipos de pesquisa quanto aos procedimentos de coleta de dados não são excludentes, isto é, um procedimento não 
exclui a possibilidade de outro tipo estar presente na mesma pesquisa. 

d) A pesquisa descritiva é aquela centrada na preocupação de identificar fatores determinantes ou de contribuição no 
desencadeamento dos fenômenos, explicando a razão pela qual se dá uma ocorrência social ou natural. 

e) A pesquisa científica aplicada, também chamada de teórica ou básica, procura melhorar o próprio conhecimento, 
contribuindo, entendendo e explicando os fenômenos. 

 
16 - Em um hospital ou em qualquer outra instituição, o trabalho em psicologia possui características próprias, que não 

comportam o modelo de atendimento em gabinete privado, pois tem sua especificidade. Considerando as 
características que justificam a especificidade da psicologia clínica hospitalar, assinale a alternativa correta. 

 

a) A determinação de um tempo de consulta reduzido estabelecido pela instituição inviabiliza o tratamento clínico psicológico 
e foca o objetivo em atendimentos para orientação e psicoeducação necessários para aderência ao tratamento médico. 

►b) O entendimento da posição subjetiva do paciente, aliado à transferência estabelecida com o profissional psicólogo, 
promove o direcionamento e a possibilidade de eficácia do trabalho da psicologia clínica. 

c) O paciente que vem ao hospital buscar atendimento médico não possui demanda para atendimento psicológico, 
inviabilizando qualquer abordagem clínica que o psicólogo possa oferecer.  

d) O psicólogo no hospital tem a importante função de intercâmbio entre a equipe de saúde, o paciente e sua família, dando 
o diagnóstico de uma doença grave ou, às vezes, comunicando óbito. 

e) Devido à alta rotatividade na instituição hospitalar, poucos são os pacientes internados que permanecem vários dias e 
podem usufruir dos atendimentos da psicologia. 

 
17 - No artigo “Sobre a inserção e o lugar do psicanalista na equipe de saúde”, Moretto e Priszkulnik discutem a noção de 

inserção do psicanalista na equipe de saúde. 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, esse é um lugar que precisa ser construído. 

2. Derivado do latim inserere, o verbo inserir indica "fazer entrar", ou seja, inserir é um processo que implica a noção 
de "estar dentro"; porém a experiência de entrada do profissional na equipe de saúde lhe possibilita a constatação 
seguinte: "é possível estar dentro sem estar inserido". 

3. A "inserção" do psicanalista é um processo que tem a ver com o seu ato – o ato do psicanalista –, algo que tem a 
ver com um posicionamento simbólico, uma localização subjetiva, e que, portanto, leva em conta um processo 
psíquico que envolve, no mínimo, um "eu", um "outro" e uma estrutura que os contém e delimita. 

4. A “inserção” do psicanalista na instituição de saúde é caracterizada pelo número de encaminhamentos que a 
equipe de saúde lhe dirige para que ele trate do “lado” do doente que a medicina não se propõe a tratar, o 
sofrimento psíquico. 

 

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. 

 
18 - A partir do texto de Freud sobre a “Psicologia de grupo e a análise do eu” (1921), é correto afirmar que na psicologia 

de grupo é necessário considerar alguns elementos do social que fazem parte da vida mental do indivíduo. Esses 
elementos são: 

 

►a) modelo, objeto, auxiliar e oponente. 
b) ideal, narcisismo, instinto e rival. 
c) raça, nação, casta e instituição. 
d) ideal do ego, superego, ego e id. 
e) ideal do ego, ego, objeto e objeto externo. 

 
19 - Sobre a concepção psicanalítica de Freud na psicologia de grupo, é correto afirmar: 
 

a) Os laços libidinais na constituição dos grupos têm importância secundária. 
►b) A noção de relação pode ser entendida como fenômeno social. 
c) O número de membros de um grupo constitui dado essencial para definir a influência do grupo no indivíduo. 
d) O instinto gregário está caracterizado por ser um instinto primitivo, insuscetível à dissociação.  
e) As bases da constituição da família fornecem elementos falhos para conceber a formação grupal. 
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20 - Sobre a “identificação”, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. É a mais remota expressão de laço emocional com outra pessoa.  
2. Caracteriza-se pelo esforço de moldar o próprio ego de uma pessoa segundo o aspecto daquele que foi tomado 

como modelo. 
3. De maneira regressiva, torna-se o sucedâneo para uma vinculação de objeto libidinal. 
4. Pode ser denominada parcial quando surge da percepção de uma qualidade comum partilhada com alguma outra 

pessoa que não é objeto do instinto sexual. 
 

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. 

 
21 - Segundo Freud (1921), motiva o desaparecimento das características individuais como efeito de pertencimento a um 

grupo o indivíduo que abandona: 
 

►a) seu ideal do ego e o substitui pelo ideal do grupo. 
b) seu ego e o substitui pelo ideal do líder. 
c) seu ideal do ego e o substitui pelo superego do líder. 
d) seu superego e o substitui pelo id do grupo. 
e) seu ego e o substitui pelo ego do grupo. 

 
22 - Freud, no “Suplemento metapsicológico à teoria dos sonhos” (1917), faz um exame dos efeitos produzidos pelo estado 

de sono sobre diferentes sistemas da mente, concentrando-se no problema da alucinação e numa investigação do 
modo como, em um estado normal, se é capaz de distinguir entre fantasia e realidade. A partir desse contexto, 
considere as seguintes afirmativas: 

 

1. O teste de realidade é uma atribuição do sistema pré-consciente. 
2. A capacidade de distinção entre percepções internas e externas ocorre na criança inicialmente através da relação 

entre a percepção de um estímulo e uma ação muscular que pode eliminá-lo. 
3. A alucinação consiste em uma regressão na qual um impulso carregado de desejo passa pelo teste de realidade. 
4. A amência consiste na reação a uma perda que a realidade afirma, mas que o ego tem que negar, por achá-la 

insuportável. 
 

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. 

 
23 - Freud desenvolve no texto “Psicologia das massas e análise do eu” (1921) algumas considerações sobre estados 

maníacos e depressivos. A partir de tal contexto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. No que se refere à depressão cíclica, no período maníaco, o ideal do ego temporariamente se converteu no ego. 
2. Uma mudança para a mania não constitui característica indispensável da sintomatologia da depressão 

melancólica. 
3. Na melancolia psicogênica, as autocensuras ocorrem após a identificação com o objeto indigno de amor que foi 

abandonado. 
4. Na mania, a sensação de triunfo ocorre devido ao abrandamento do id para com o ego. 

 

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. 

 
24 - A difusão cultural da psicanálise criou a máxima “Freud explica”, ideia que pressupõe que as ações humanas são 

justificadas, explicadas e compreendidas por meio das teorias psicanalíticas. Na obra “Psicopatologia Lacaniana”, os 
autores abordam o tema da compreensão em debate com a psicopatologia e a epistemologia. Com relação ao conceito 
da compreensão, abordado nesse texto, assinale a alternativa correta. 

 

a) A compreensão define a atitude do cientista no campo das ciências da natureza. 
b) Freud preconizou que o psicanalista precisa se colocar no lugar do paciente para compreender o sofrimento apresentado 

por ele. 
c) Para a psicanálise lacaniana, a compreensão do psiquismo será obtida com o conhecimento das forças químicas que 

agem sobre ele.  
d) A compreensão é utilizada pelo psicanalista para diminuir a resistência do paciente. 
►e) Lacan situa a recusa da compreensão na própria base da escuta clínica. 
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25 - A consolidação do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), a partir de 1980, produziu uma 
série de consequências para a abordagem em saúde mental, conforme apresentado no livro “Psicopatologia 
Lacaniana”. Com base no exposto, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. No campo das neuroses, o sintoma passa a ser visto como expressão de um déficit neuroquímico ou biológico. 
2. Nesse manual, efetivou-se a redução dos pacientes a códigos diagnósticos. 
3. O DSM, ao eliminar o enigma da doença mental, produziu uma valorização da clínica psiquiátrica. 
4. A quinta edição do DSM reintroduziu a avaliação das produções subjetivas no âmbito do transtorno mental. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 

 
26 - Qual é a força propulsora dos sonhos, segundo Freud, conforme o texto “A psicologia dos processos oníricos”? 
 

a) Os fatos traumáticos ocorridos na véspera. 
►b) Um desejo que busca realizar-se. 
c) Um conflito psíquico. 
d) As lembranças antigas. 
e) A angústia. 

 

 
27 - Para responder à questão “De onde vêm os bebês?”, as crianças ao longo do seu desenvolvimento psíquico utilizam-se 

de teorias sexuais. Assinale a alternativa que se apresenta articulada com a apresentação freudiana no texto “Sobre 
as teorias sexuais das crianças”. 

 

a) A fábula das cegonhas é comprovada pelas crianças por meio da observação da atividade sexual dos animais. 
b) A teoria da couvade procura explicar a origem dos bebês por meio do mito da fertilidade. 
►c) Ao obter algum conhecimento sobre a origem da vida, a criança mescla seu saber adquirido com ideias falsas das teorias 

anteriores. 
d) As investigações sexuais das crianças inibem a atividade masturbatória. 
e) A história do chapeuzinho vermelho é uma variação da teoria do coito parental sádico. 

 

 
28 - No texto “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade”, Freud apresenta o conceito de pulsão. Com relação a essa 

apresentação inicial do conceito, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. A pulsão é produzida por excitações isoladas oriundas do mundo exterior. 
2. O sintoma psiconeurótico extrai sua energia da pulsão sexual. 
3. O alvo imediato da pulsão consiste na supressão de um estímulo orgânico. 
4. Na sua origem, a ligação entre pulsão e objeto é frágil.  

 

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. 

 

 
29 - Sobre o desenvolvimento da sexualidade nos primeiros anos de vida, conforme apresentado por Freud, em seu texto 

“Três ensaios sobre a teoria da sexualidade”, assinale a alternativa correta. 
 

a) O recalcamento sexual produz uma diminuição da resistência à pulsão. 
b) A pulsão sexual inexiste na infância e é despertada apenas na puberdade. 
►c) As experiências sexuais infantis são recalcadas e produzem a amnésia infantil. 
d) A amnésia histérica em relação à sexualidade é produtora da amnésia infantil. 
e) A sexualidade infantil desenrola-se de forma similar à sexualidade do adulto psicótico. 

 

 
30 - A puberdade introduz modificações no corpo e no psiquismo da criança, anunciando a sexualidade adulta. Com 

relação a essa fase da vida, conforme ilustrado por Freud no texto “Três ensaios sobre a teoria da sexualidade”, 
assinale a alternativa correta. 

 

a) Na puberdade, a pulsão sexual caracteriza-se por agir de forma autoerótica. 
b) O acúmulo de substâncias sexuais no interior do corpo durante a puberdade cria e mantém a tensão sexual. 
c) Na puberdade, ocorre o primeiro tempo da escolha do objeto sexual. 
d) Os desvios da vida sexual e a corporificação normal da sexualidade são determinados pelas manifestações sexuais dessa 

fase da vida. 
►e) Nesse período, inicia-se o processo de desligamento da autoridade dos pais, fator de progresso para o desenvolvimento 

psíquico.  
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31 - Qual é o procedimento recomendado por Freud no texto “Sobre o início do tratamento” quando se recebe um novo 
paciente? 

 

►a) A promoção de um tratamento dito de ensaio prévio ao início da análise. 
b) A realização de uma anamnese. 
c) A recomendação do uso imediato do divã. 
d) A anotação do que o paciente diz durante o atendimento. 
e) A inserção do paciente em um protocolo de pesquisa. 

 

32  Em que circunstâncias a transferência torna-se a mais poderosa resistência ao tratamento psicanalítico? 
 

a) Quando o analista interpreta o sintoma precocemente. 
b) Quando a transferência é de sentimentos amistosos ou afetuosos admissíveis à consciência. 
c) Quando é uma contratransferência. 
d) Quando a demanda de análise é insuficiente. 
►e) Quando se constitui de uma transferência de fontes eróticas e hostis. 

 

33 - Sobre o processo analítico em Freud, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Há transferência sem análise, mas não há análise sem transferência. 
2. Freud orienta seus pacientes a compartilharem com seus amigos e parentes o andamento do seu tratamento a fim 

de facilitar o curso desse tratamento. 
3. Costuma haver uma piora do paciente por ocasião da atualização de seus conflitos quando do ingresso na análise. 
4. O principal recurso para conter a compulsão à repetição no paciente consiste no manejo da transferência. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 

34 - Considere as seguintes ações: 
 

1. Prévio conhecimento entre o analista e a família do paciente. 
2. Leitura de livros sobre a psicanálise pelo paciente. 
3. Análise do psicanalista a fim de evitar problemas na condução do tratamento dos seus pacientes. 
4. Cooperação intelectual do paciente a fim de otimizar o tratamento. 

 

É/São recomendação(ões) de Freud para o bom encaminhamento do tratamento psicanalítico: 
 

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

 
35 - Por qual temática Freud recomenda que se inicie o tratamento analítico? 
 

a) Pela história da infância do paciente. 
b) Pela história familiar. 
►c) Pelos pensamentos do momento. 
d) Pelos fatos da atualidade.  
e) Pela cronologia do seu sintoma. 

 

36 - Segundo Freud, um dos problemas enfrentados pelos analistas quando tratam mais de um paciente por dia consiste 
em lembrar daquilo que cada paciente diz sem confundir com material semelhante de outro paciente. Para tanto, Freud 
recomenda uma técnica que ele denomina de: 

 

a) associação livre. 
►b) atenção flutuante. 
c) pontuação. 
d) interpretação. 
e) gravação do conteúdo. 

 

* 37 - Baseado no texto “Sobre o narcisismo: uma introdução” (1914), de S. Freud, assinale a alternativa correta. 
 

a) A antítese entre os instintos do ego e os instintos sexuais impede que eles sejam relacionados com as neuroses de 
transferência. 

b) Uma pessoa atormentada por dor e mal-estar orgânico deixa de se interessar pelas coisas do mundo externo, na medida 
em que não dizem respeito ao seu sofrimento. 

c) Um homem enfermo retira suas catexias libidinais do próprio ego e as investe nos objetos. 
d) A hipocondria não pode ser considerada como uma neurose atual, tal como a neurastenia e a neurose de ansiedade. 
e) Mulheres que amam a si mesmas com a mesma intensidade do amor de um homem por elas são aquelas que podem 

amar sem serem amadas. 
 
* Questão anulada, portanto todos os candidatos serão pontuados.  
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* 38 - Considerado um dos mais importantes trabalhos de Freud, “Sobre o narcisismo: Uma introdução” (1914) 
desenvolve um dos temas centrais na evolução dos conceitos em psicanálise. Fundamenta o lugar ocupado pelo 
narcisismo no desenvolvimento sexual e penetra nos problemas mais profundos entre o ego e seus objetos externos, 
traçando diversas distinções. A partir desse contexto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. O texto introduz os conceitos de ideal de ego e do agente a ele relacionado, que veio a ser descrito posteriormente 
como superego. 

2. Um paciente que sofre de histeria ou de neurose obsessiva, enquanto sua doença persiste, desiste de sua relação 
com a realidade. 

3. Os instintos autoeróticos se encontram desde o início da vida do indivíduo, resultando que uma unidade, tal como 
o ego, exista desde o começo. 

4. A hipótese de instintos do ego e instintos sexuais está longe de repousar inteiramente em uma base psicológica, 
extraindo também seu apoio da biologia. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

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

 
 

* 39 - A teoria da repressão é considerada a pedra angular sobre a qual repousa toda a teoria da psicanálise, cujo conceito 
foi sugerido pelo fenômeno clínico da resistência. Com relação ao texto da “Repressão” (1915) de S. Freud, assinale a 
alternativa correta. 

 

a) A repressão permite ao ego uma fuga contra a força do instinto. 
b) Estando sob repressão, um instinto não pode encontrar satisfação, uma vez que não tem acesso à atividade motora. 
c) A repressão impede um instinto de ter acesso à consciência, entretanto permite que seu representante ideativo a acesse. 
d) No trabalho da associação livre, o representante ideativo apresentado pelo paciente independe do encontro de ideias 

reprimidas. 
e) A repressão exige um dispêndio persistente de força repressora contra a pressão contínua do instinto em direção ao 

consciente. 
 
* 40 - Em “Luto e melancolia” (1915), Freud estabeleceu distinções entre as duas categorias clínicas citadas no título, 

considerando que ambas sofrem as mesmas influências, porém com respostas diferentes, a mania, por exemplo, pois 
possui afecções antes somáticas que psicogênicas. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta. 

 

a) Na melancolia, há estados de desânimo profundo, cessação de interesses pelo mundo externo, perda da capacidade de 
amar, diminuição da autoestima, expectativa de punição e sentimento de vazio do ego. 

b) Por serem encontrados estados de afecções antes somáticas que psicogênicas, tanto o luto quanto a melancolia são 
representantes ideativos. 

c) A simples evidência de alterações no ego, tanto no luto quanto na melancolia, impede qualquer correlação com a 
identificação. 

d) Da perda de um objeto amado, resulta um impedimento para a ambivalência nas relações amorosas. 
e) A mania difere da melancolia por lutar por complexos diferentes, pois ambos independem de fatores econômicos. 

 
* 41 - Freud observou a presença de fantasias que se repetiam ao longo de um tratamento. Ele isolou algumas formas 

em que elas se apresentam na clínica, tornando-as inteligíveis ao trabalho de análise. Baseado no texto “Uma criança 
é espancada” (1919), assinale a alternativa correta. 

 

a) A fantasia que se repete é a de um menino que espanca uma menina, independentemente do sexo de quem as produz. 
b) Essas fantasias independem do imaginário de quem produz a fantasia, uma vez que reproduzem uma experiência real 

anterior. 
c) No clímax da situação imaginária, há quase invariavelmente uma satisfação masturbatória realizada nos órgãos genitais. 
d) Por sua constituição, a fantasia impede a catexia, excluindo a produção de sensação autoerótica agradável. 
e) Por ser da primeira infância, uma fantasia de espancamento impede o traço de perversão pois tem o propósito de produzir 

uma satisfação autoerótica. 
 
* 42 - Em “Uma criança é espancada” (1919), Freud estabelece três fases que compõem a lógica das fantasias de 

espancamento, indicando que estas se mostram no final do período pré-edípico. Tais fantasias sofrem modificações 
quanto ao seu autor, objeto, conteúdo e significado. Sobre o tema, assinale a alternativa correta. 

 

a) A aplicação sistemática da análise demonstra que essas fantasias têm um histórico de desenvolvimento muito simples. 
b) A frase que representa a primeira fase da fantasia “Meu pai está batendo em uma criança”, por ser específica, exclui uma 

similaridade lógica como a construção “Meu médico está cuidando de uma pessoa”. 
c) “Estou sendo espancada pelo meu pai”, cria um impedimento à obtenção de satisfação em idades posteriores, 

característica própria da segunda fase dessa fantasia. 
d) A terceira fase da fantasia, representada por “Alguém bate em mim”, repete a primeira fase e pode sofrer uma alteração 

como “Alguém fala em mim”. 
e) As três fases da fantasia estão desvinculadas da excitação e satisfação masturbatória. 

 
* Questão anulada, portanto todos os candidatos serão pontuados. 
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43 - Freud escreveu “O problema econômico do masoquismo” (1924) e nos adverte de problemas clínicos complexos. Um 
deles, o fator quantitativo, implica uma certa carga ou quantificação de estímulo sobre o aparelho mental e produz uma 
série de alterações em seu funcionamento. A respeito do tema, assinale a alternativa correta. 

 

►a) O masoquismo feminino baseia-se inteiramente no masoquismo primário. 
b) Se o prazer e o sofrimento forem objetivos, o princípio do prazer é ativado para a regularização do aparelho mental. 
c) O fator quantitativo perde importância quando o princípio do prazer e do desprazer forem referidos à variação do estímulo 

no aparelho mental. 
d) O Princípio de Nirvana expressa a tendência ao instinto de vida. 
e) O Princípio de Prazer se coloca a serviço do instinto de vida. 

 

 
44 - Em Abril de 2020, o Conselho Regional de Psicologia lançou a Nota Técnica nº 02/2020, com orientações aos 

profissionais psicólogos a respeito de sua atuação nas políticas públicas de saúde de assistência social, diante da 
pandemia de COVID-19. Considerando as informações apresentadas, assinale a alternativa correta. 

 

a) Quanto à decisão sobre atendimento presencial ou remoto nos equipamentos do SUS e do SUAS, cabe aos gestores a 
escolha pela modalidade mais adequada para a prestação dos serviços do psicólogo. 

►b) No que tange ao atendimento dos integrantes da equipe de assistência no âmbito do SUS e do SUAS, indica-se que o 
psicólogo avalie seu vínculo com a sua equipe de trabalho, para tomar uma decisão ética sobre suas possibilidades de 
intervenção. 

c) Mantém-se a vedação da prestação de serviços a distância a pessoas e grupos em situação de violação de direitos ou em 
situação de emergência e desastres, conforme a Resolução CFP nº 004/2020. 

d) Nos casos de encaminhamento, por parte das gestões do SUS e do SUAS, de trabalhadores para atendimento psicológico, 
a gestão possui o direito de ter acesso ao prontuário e registros do psicólogo.  

e) O Conselho entende que a manutenção do atendimento à pessoa em situação de rua é emergencial e essencial, porém 
recomenda que o debate sobre as desigualdades econômicas seja feito em momento oportuno, fora do contexto da 
pandemia de COVID-19. 

 
 
45 - Diante da pandemia de COVID-19, faz-se necessária a reorganização dos serviços de psicologia hospitalar em todos 

os centros hospitalares. O Ministério da Saúde, junto com a Fundação Oswaldo Cruz, colocou à disposição dos 
profissionais a cartilha intitulada “Orientações às/aos Psicólogas/os Hospitalares” a fim de oferecer subsídios à 
atuação de psicólogas(os) hospitalares durante a pandemia de COVID-19. Considerando as informações apresentadas, 
assinale a alternativa correta. 

 

►a) A cartilha recomenda que sejam compostas equipes de referência distintas para atendimento a pacientes/familiares e a 
profissionais da saúde. 

b) Devido à urgência da situação da pandemia, a contratação de profissionais pode prescindir de uma avaliação do perfil do 
psicólogo contratado, segundo a cartilha. 

c) Recomenda-se que o psicólogo destinado ao trabalho com a equipe assistencial concentre-se preferencialmente em 
trabalho psicoeducativo com os profissionais da saúde. 

d) Recomenda-se que o profissional de psicologia auxilie os pacientes a compreender que questionamentos sobre o sentido 
da vida são considerados manifestações anormais nesse momento. 

e) No atendimento aos familiares, que deverá ser remoto, recomenda-se que o psicólogo use chamadas de voz e evite fazer 
videochamadas, devido a possíveis problemas de uso de imagem. 

 

 
46 - “Há uma antinomia radical entre Psicanálise e Medicina. Para usar uma metáfora matemática, são elas como suas 

assíntotas, duas linhas que caminham paralelas, que tendem para o infinito, mas que nunca se cruzam. Se não há 
coincidência entre Psicanálise e Medicina, é preciso então que isso esteja claro, pois há, principalmente no hospital, 
o necessário encontro entre médicos e analistas” (Tourinho, 2004, p. 54). A respeito do assunto, considere as seguintes 
afirmativas: 

 

1. A posição subjetiva do médico é levada em consideração pelo discurso médico, discurso este próximo do 
discurso de um mestre. 

2. O paciente que se submete ao discurso médico, na maioria das vezes, perde seu referencial e identifica-se com a 
própria doença. 

3. A diferença radical entre discurso médico e discurso psicanalítico encontra-se na função silenciadora do primeiro, 
que descarta o que há de particular na fala do sujeito, enquanto que o segundo tem uma função silenciosa, que 
promove a proliferação da fala do sujeito. 

4. A antinomia que guardam entre si as bases do discurso que sustentam cada ordem – da Psicanálise e da 
Medicina – permite o trabalho interdisciplinar no hospital. 

 

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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47 - No seu livro “O que pode um analista no hospital?”, a autora Maria Lívia Tourinho tece considerações sobre a questão 
da transferência, do setting analítico e do tempo em análise na instituição hospitalar, todos conceitos caros a quem 
exerce ou pretende exercer um trabalho em psicanálise. A partir da leitura do livro de Tourinho (2004), assinale a 
alternativa correta. 

 

a) Segundo a autora, a instituição hospitalar coloca-se como um obstáculo ao trabalho do analista, pois o paciente, ao ir ao 
hospital, está em busca do saber médico. 

b) De acordo com a autora, se o paciente, ao procurar a instituição hospitalar, não apresentar uma demanda, ao analista 
cabe trabalhar a resistência do paciente e persistir na oferta do trabalho. 

►c) Ao discutir a questão do setting, a autora reafirma a visão lacaniana de que a Psicanálise ultrapassa as fronteiras de um 

consultório bem mobiliado para descobrir que o inconsciente está onde o sujeito fala. 
d) O psicanalista no hospital está preocupado em fazer um trabalho de adaptação do paciente à sua realidade atual. 
e) Segundo a experiência da autora em hospital, é comum que o paciente, mesmo em pouco tempo de trabalho na 

enfermaria, entre em trabalho de análise. 
 
48 - Sobre “A questão de demanda de análise, se no hospital quem se oferece é o analista”, subtítulo do livro “O que pode 

um analista no hospital?” (Tourinho, 2004), assinale a alternativa correta. 
 

a) Segundo a autora, a escuta de Freud surgiu de seu próprio desejo de se calar diante da fala dos pacientes. 
►b) A autora defende que ser analista é, antes de tudo, oferecer a sua escuta. 
c) O psicanalista encontra uma posição de conforto ao oferecer sua escuta. 
d) Ao oferecer sua escuta no ambiente hospitalar, o analista estabelece a demanda do paciente. 
e) O analista no hospital se difere do analista no consultório no que diz respeito à técnica. 

 
49 - No que tange ao tema da puberdade a partir texto “Adolescer na Contemporaneidade: Uma crise dentro da crise” 

(Oliveira e Hanke, 2017), assinale a alternativa correta. 
 

a) Ao pensar o período de latência e da puberdade, Freud estabelece períodos cronologicamente definidos e empiricamente 
reconhecidos, que são cumpridos para o desenvolvimento da sexualidade. 

b) A puberdade, período que viria após o período de latência, é o momento do despertar primeiro da sexualidade, no qual 
iniciam os principais impactos da cultura no desenvolvimento do sujeito. 

c) O período da puberdade acontece por meio da afirmação para o sujeito de que ele pode contar com o Outro, com as 
fantasias infantis, bem como com a imagem de seu próprio corpo. 

►d) A puberdade, ao provocar o despertar da sexualidade, exigindo a reatualização das escolhas sexuais, coloca o 
adolescente diante da impossibilidade de encontrar um destino para a sua pulsão no campo do Outro. 

e) O adolescente, para os autores, é aquele que responde à falha do campo do Outro com a passagem ao ato. 
 
50 - Oliveira e Hanke (2017) propõem pensar os desafios e especificidades que nosso momento histórico apresenta aos 

adolescentes em experiência de puberdade. A partir do texto “Adolescer na Contemporaneidade: Uma crise dentro da 
crise”, dos autores citados, assinale a alternativa correta. 

 

a) A psicanálise entende que o declínio da paternidade diz respeito à concentração da autoridade no saber científico, que 
tem o estatuto de verdade inquestionável nos dias atuais. 

b) A partir da modificação no processo de socialização, coloca-se um imperativo de gozo, que é satisfeito à medida que o 
adolescente passa a consumir mais tecnologia. 

c) Ao psicanalista cabe propor um retorno à virilidade paterna, para auxiliar o adolescente a superar suas crises. 
d) O adolescente contemporâneo, ao desligar-se da autoridade dos pais, inscreve seu desejo no campo do Outro, tarefa mais 

tipicamente infantil do que adolescente. 
►e) Crise da imago paterna, crise dos ideais e crise do Outro caracterizam a adolescência e também o mundo em que 

atualmente vivemos. 
 


