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207 – Atenção Hospitalar - Psicologia 
 
 

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 prova, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é composta de 50 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência 
a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

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

5. 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. 

6. 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. 

7. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 

b) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização (após decorridas 
2 horas e 30 minutos do início da prova, será permitido ao candidato levar consigo somente o caderno de prova); 

c) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 

d) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação 
do Processo Seletivo; 

e) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 7.15 do edital (os três últimos candidatos de 
cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente); 

f) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes 
ou outro candidato; 

g) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova;  

h) for surpreendido sem o correto uso de máscara (boca e nariz cobertos) durante o período de aplicação da prova; 

i) realizar anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido; 

j) descumprir as instruções contidas no caderno de prova e no cartão-resposta;  

k) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Processo Seletivo;  

l) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 
meio de comunicação; 

m) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor; 

n) não permitir a coleta de sua assinatura; 

o) não se submeter ao sistema de detecção de metal. 

8. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
material de prova. 

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

10. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 
pena de ser excluído do Processo Seletivo. 

 

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 - O significado de medicalização social é: 
 

a) Participação da comunidade frente às questões do processo saúde-doença. 
b) Alicerce atual da medicina após a superação do modelo biomédico. 
c) Prescrição excessiva de medicamentos influenciada pela indústria médico-farmacêutica. 
►d) Apropriação e normatização de crescentes aspectos da vida pela medicina. 
e) Redução dos limites do patológico frente ao que é considerado normal. 

 
02 - Considerando a Lei n.º 8.142/1990, que dispõe sobre a participação da comunidade no SUS, assinale a alternativa 

correta. 
 

a) Os conselhos de saúde têm composição igualitária, com 1/3 representando os usuários, 1/3 os profissionais de saúde e 
1/3 os prestadores de serviço e governo. 

►b) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde e o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde. 

c) Os estados poderão estabelecer consórcio para execução de ações e serviços de saúde, remanejando parcelas de 
recursos previstos para cobertura das ações e serviços de saúde. 

d) As conferências e os conselhos municipais e estaduais deverão seguir o regimento da Conferência Nacional e do Conselho 
Nacional de Saúde. 

e) O Conselho de Saúde tem como função avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política 
de saúde nos níveis correspondentes. 

 
03 - Com base na história da Atenção Primária à Saúde e do Sistema Único de Saúde no Brasil, assinale a alternativa 

correta. 
 

►a) Os primeiros anos de implantação da atenção primária no SUS foram marcados pela integração e fusões de instituições 
associadas à tentativa de manter e difundir novos princípios num contexto de grave crise fiscal e financeira. 

b) A formulação de novos modos de prática e formação de recursos humanos da atenção primária no SUS teve como base 
o movimento sanitário da década de 1970. 

c) As Normas Operacionais foram ao encontro das políticas neoliberais implementadas a partir de 1990, fazendo com que a 
descentralização do SUS e a implementação da atenção primária demorassem a se estabelecer. 

d) Durante a implementação da atenção primária no SUS, o que predominou foi a busca por reorganizar o modelo assistencial 
na tentativa de superar o modelo hospitalocêntrico até então vigente. 

e) Para a implementação da atenção primária no SUS, fez-se necessária a descentralização da administração, o que levou 
a uma implementação por todo o país de estruturas administrativas que depois foram utilizadas pelo municípios ao 
assumirem a gestão. 

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

a) Antes do surgimento do SUS em 1990, as políticas de saúde eram pouco efetivas, apesar de garantirem inclusão de toda 
a população, com uma assistência médica mínima coberta pela saúde pública. 

b) A implantação do SUS esbarrou em diversos obstáculos, mas pode acontecer devido às políticas econômicas de 
inspiração neoliberal, que garantiram recursos públicos para áreas principais, como a saúde. 

►c) A política de saúde entre 1930 e 1980 foi representada de um lado pela saúde pública, direcionada para o controle de 
doenças específicas, e de outro pela assistência médica previdenciária, voltada para os trabalhadores do mercado formal. 

d) O ápice da Reforma Sanitária foi o relatório da 8.ª Conferência Nacional de Saúde, entretanto as suas propostas não foram 
incorporadas à Constituição de 1988, sendo realizadas somente após 1996 com a Estratégia Saúde da Família. 

e) Até o início dos anos 1980, existiam no Brasil dois sistemas de saúde concorrentes, um público e um privado, sendo os 
dois absorvidos pelo SUS a partir de seu surgimento. 

 
05 - No Sistema Único de Saúde, tem-se o princípio de que a assistência à saúde deve ocorrer sem preconceitos ou 

privilégios de qualquer espécie. Com base na Lei n.º 8.080/1990, assinale a alternativa que corresponde a esse 
princípio. 

 

a) Universalidade. 
b) Integralidade. 
c) Equidade. 
d) Longitudinalidade. 
►e) Igualdade. 

 
06 - Sobre a história da gestão do hospital no Brasil, assinale a alternativa correta. 
 

a) Durante o governo de Fernando Henrique Cardoso, foi criada a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que passou 
a ser a empresa responsável por gerir os hospitais universitários no Brasil. 

b) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares é uma organização da sociedade civil de interesse público, sendo tal 
empresa a atual gestora dos hospitais universitários. 

►c) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares tem como objetivos a busca de resultados, o alcance de metas quantitativas 
e o controle hierarquizado com pouca participação dos funcionários no processo decisório das atividades de trabalho. 

d) Passados alguns anos da implantação da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares no HC/UFPR, a percepção dos 
trabalhadores é de que muitos problemas que existiam antes de sua inauguração foram resolvidos. 

e) A gestão atual do HC/UFPR se dá pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, uma autarquia de administração 
direta do setor público, que gere também outros hospitais universitários do Brasil.  
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07 - Sobre a Reforma Sanitária Brasileira, assinale a alternativa correta. 
 

a) O movimento da Reforma Sanitária, em conjunto com agências multilaterais internacionais, foi responsável pela criação 
do Sistema Único de Saúde. 

b) Quando se iniciou o movimento da Reforma Sanitária na década de 1970, o Brasil possuía um sistema de saúde público, 
mas altamente ineficiente, baseado principalmente nos chamados postinhos de saúde. 

c) Um dos objetivos alcançados pela Reforma Sanitária foi a mudança do caráter da Saúde Pública, que passou do âmbito 
privado para o âmbito público com programas verticalizados e centralizados. 

►d) A Reforma Sanitária tem origem no meio acadêmico, nos profissionais da rede pública de saúde, nas organizações 
sindicais dos trabalhadores de saúde e do setor produtivo, nos setores da Igreja Católica progressista e demais 
organizações. 

e) Apesar de surgir durante a ditadura civil-militar, a Reforma Sanitária teve independência dos movimentos que lutavam pela 
redemocratização, principalmente por causa do caráter técnico e neutro da própria área da saúde. 

 
08 - Sobre a história do hospital, assinale a alternativa correta. 
 

a) O hospital, cuja origem pode ser remontada aos templos gregos e aos hospitais militares romanos, transformou-se durante 
a Idade Média no estabelecimento cuja função era a prestação de serviços de saúde. 

►b) Os hospitais preservaram, durante a Idade Média, suas características de estabelecimentos de assistência social, 
mantendo-se como uma combinação de hospedaria e asilo, instituição de abrigo e de tratamento de doentes. 

c) Com o nascimento da clínica e a utilização de novas técnicas, desacelerou a transformação do hospital em sua constituição 
contemporânea, pois se abriu espaço para o surgimento do médico de família e atendimento na comunidade. 

d) A dinastia de monarcas franceses que governou a França de 987 até 1792 foi uma das responsáveis por atribuir aos 
hospitais a função principal de local de cura, a qual vai se consolidar no formato atual no século XIX. 

e) Com o surgimento dos hospitais durante a Idade Média, um dos principais eventos que levou o hospital à conformação 
atual foi a segregação e o tratamento das pessoas que contraíam a peste negra. 

 
09 - A Determinação Social da Saúde: 
 

a) pode ser definida como o conjunto das condições sociais nas quais os indivíduos vivem e trabalham. 
b) são os fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/raciais, psicológicos e comportamentais que influenciam a ocorrência 

de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. 
c) busca entender a saúde nos âmbitos micro – dos indivíduos, da comunidade e nas condições de vida – e macro – nas 

desigualdades sociais. 
d) é uma teoria que busca explicitar as condições socioeconômicas, culturais e ambientais gerais, de vida e de trabalho e 

redes sociais e comunitárias da população. 
►e) tem como eixo explicativo o deslocamento do indivíduo para o contexto sociopolítico e para a estratificação social, 

relacionando perfis de saúde com contextos sociais, modo de produção e classes sociais. 
 
10 - A respeito do Sistema Único de Saúde (SUS), considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Com base na concepção de seguro social, o SUS supõe uma sociedade solidária e democrática, movida pelo 
princípio da equidade. 

2. O sistema de saúde no Brasil, apesar do adjetivo “único”, é composto por estabelecimentos e serviços vinculados 
a diversas organizações públicas e privadas. 

3. A educação, cultura, esporte, lazer, segurança pública, previdência e assistência social são capazes de reduzir o 
risco a doenças e agravos se compuserem as políticas sociais. 

4. Apesar de a saúde constar como direito de todos e dever do Estado, não está bem definido se deve ser 
considerada um bem público ou um serviço a ser comprado no mercado. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 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. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
11 - De acordo com Daltron e Faria, o Relato de Experiência (RE) é mais uma possibilidade de criação de narrativa científica, 

especialmente no campo das pesquisas capazes de englobar processos e produções subjetivas, como é o caso da 
psicologia e das ciências humanas aplicadas. No que diz respeito ao tema, assinale a alternativa correta. 

 

a) O RE é pensado a partir da estrutura de uma pesquisa, podendo se estabelecer como universal, replicável ou passível de 
validação. 

b) O RE é uma modalidade de pesquisa que se assemelha ao Diário de Campo, frequentemente usado nas práticas 
etnográficas. 

c) No RE, as conclusões não devem apresentar contradições e lacunas, pois se trata de um saber sobre a experiência vivida. 
►d) O RE poderá ser conhecido como um resultado après-coup, no sentido psicanalítico, pois é visto enquanto efeito de algo 

que impactou o relator. 
e) No RE o manejo do referencial teórico fundamentador da leitura da experiência deve ser confeccionado a partir de uma 

escrita política e analítica, excluindo a subjetividade do autor.  
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12 - Inicialmente as pesquisas que adotavam a estratégia metodológica de Estudo de Caso (EC) apresentavam um enfoque 
prioritariamente diagnóstico e visavam basicamente à análise de um sujeito específico ou de determinados grupos 
clínicos. Recentemente, contudo, as ciências humanas e sociais passaram a empregar EC com maior regularidade. 
Como resultado desse processo, as pesquisas conduzidas a partir da aplicação dessa estratégia possuem atualmente 
os mais diversificados enfoques e analisam uma ampla gama de objetos. Considerando as informações apresentadas 
e de acordo com o artigo de Sanches Peres e Santos (2005), assinale a alternativa correta. 

 

►a) O EC pode ser empregado em pesquisas quantitativas, uma vez que em determinadas áreas do conhecimento a 
quantificação de dados é imprescindível para a análise em profundidade do objeto. 

b) O pesquisador deve analisar singularmente o objeto e evitar interpretações multidimensionais. 
c) A principal vantagem do EC é o efeito da familiaridade que permite o pesquisador nortear o seu trabalho científico. 
d) O pesquisador interessado em empregar a estratégia metodológica de EC deverá utilizar seu referencial teórico como um 

conjunto de proposições inquestionáveis, visando a garantir o status de cientificidade de seus trabalhos. 
e) Para a metodologia EC, é dispensada a submissão à avaliação de um comitê de ética. 

 
 
13 - No Paraná, o trabalho da psicologia no hospital iniciou-se em 1977, quando a psicóloga Maria Mercedes Cerci inicia 

um trabalho de atendimento no então departamento de Tocoginecologia do Hospital de Clínicas da UFPR. Hoje, a 
psicologia já possui um espaço consolidado em diversas instituições hospitalares, mas o exercício da sua prática 
segue sendo formalizado. Pois, não se pode negar que, 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. Muitas vezes, o espaço físico do hospital é tumultuado, as condições de privacidade são 
precárias e as interrupções são frequentes. Entretanto, não se pode esperar que o trabalho da Psicologia possa ser 
sustentado com a extrema objetividade do modelo médico, senão corre o risco de sua própria descaracterização. 
Considerando as informações apresentadas, no que diz respeito à especificidade do trabalho clínico da Psicologia em 
hospital, assinale a alternativa correta. 

 

a) A grande demanda da clientela, principalmente em instituição pública, delimita o tempo de atendimento em 20 ou 30 
minutos, inviabilizando o atendimento psicológico. 

b) Num hospital, o aspecto orgânico é privilegiado, daí a necessidade de o psicólogo se especializar nas patologias dos 
pacientes que ele irá atender. 

c) Quem vai ao hospital procura o médico, sendo que o psicólogo precisa convencer o paciente de que o atendimento da 
psicologia faz parte do protocolo de tratamento. 

d) Fazer parte de uma equipe multidisciplinar garantirá a possibilidade de o psicólogo exercer a função de intercâmbio entre 
equipe e paciente. 

►e) O entendimento da posição subjetiva do paciente, aliada somente à transferência estabelecida com o profissional 
psicólogo, dirá da possibilidade de eficácia do trabalho. 

 
 
14 - Toda profissão define-se a partir de um corpo de práticas que busca atender demandas sociais, norteado por elevados 

padrões técnicos e pela existência de normas éticas que garantam a adequada relação de cada profissional com seus 
pares e com a sociedade como um todo. Com base no Código de Ética Profissional do psicólogo em sua atuação em 
hospital, é correto afirmar: 

 

►a) O psicólogo poderá intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam sendo efetuados por outro profissional 
quando se tratar de trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia adotada. 

b) É de responsabilidade do psicólogo, ao ingressar em um hospital, considerar se há compatibilidade entre as normas e 
práticas nele vigentes e o Código de Ética Profissional do Psicólogo, e, caso haja conflito, deverá seguir as normas e as 
regras do hospital. 

c) O psicólogo em seu trabalho no hospital deve compartilhar informações sigilosas com outros profissionais, desde que eles 
façam parte de uma mesma equipe de trabalho. 

d) No caso de atendimento a idosos, o psicólogo hospitalar tem a obrigação de comunicar aos responsáveis quaisquer 
informações solicitadas por eles. 

e) Para realizar atendimento não eventual de criança, adolescente ou interdito, o psicólogo deverá obter autorização de ao 
menos um de seus responsáveis, e, caso não se apresentar um responsável legal, o atendimento não deverá ser efetuado. 

 
 
15 - Levando-se em consideração a Resolução n.º 05/2007, do CRPPR, que institui as normas para preenchimento de 

prontuários pelos psicólogos dos serviços de saúde, assinale a alternativa correta. 
 

a) A evolução do paciente pelo psicólogo deverá ser realizada diariamente em cada prontuário em consonância com os 
registros dos outros profissionais. 

b) Fica a critério do psicólogo registrar nos prontuários dos respectivos pacientes, a participação ou não de familiares e/ou 
responsáveis em reuniões específicas para eles. 

►c) Além dos dados de  identificação completa do paciente, compõem o prontuário a anamnese: exame do estado físico, 
exames complementares e resultado, hipótese diagnóstica, diagnóstico definitivo e tratamento efetuado. 

d) As comunicações escritas realizadas pelos psicólogos em prontuários deverão ser claras e objetivas, sendo vetado 
reproduzir expressões utilizadas pelo paciente. 

e) No caso de alta do paciente para outra instituição, cabe ao psicólogo encaminhar os relatos das sessões realizadas. 
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16 - A Resolução CNS n.º 510/2016, que dispõe sobre as normas éticas aplicáveis a pesquisas de Ciências Humanas e 
Sociais (CHS), é resultado de anos de trabalho de pessoas e instituições que há muito apontavam a inadequação de 
uma regulamentação centralizada e baseada no modelo biomédico, acarretando sérias limitações para a revisão ética 
dos protocolos de pesquisa de outras áreas. A respeito do assunto, considere as seguintes afirmativas: 

 

1. Não serão registradas nem avaliadas pelo sistema CEP/Conep as pesquisas de opinião pública com participantes 
não identificados, as que utilizam informações de acesso público, as que utilizam informações de domínio público, 
as pesquisas com bancos de dados, cujas informações são agregadas, e as pesquisas de revisão de literatura. 

2. O consentimento e o assentimento podem ser dispensados com a devida justificativa, e os seus registros podem 
serem feitos sob a forma escrita, sonora, imagética ou em outras formas que atendam às características da 
pesquisa e dos participantes. 

3. 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, não cabendo ao sistema CEP/Conep a 
análise do desenho metodológico em si, desde que não impliquem riscos aos participantes. 

4. A responsabilidade do pesquisador é indelegável e indeclinável, compreendendo os aspectos éticos e legais, 
cabendo-lhe apresentar o protocolo devidamente instruído ao sistema CEP/Conep, aguardando a decisão de 
aprovação ética, antes de iniciar a pesquisa, conforme definido em resolução específica de tipificação e gradação 
de risco. 

 

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. 

 
17 - A nota técnica 002/2020 publicada pelo CRP-PR orienta o psicólogo sobre a atuação nas políticas públicas de saúde e 

assistência social no Sistema Único de Saúde (SUS) e no Sistema Único de Assistência Social (SUAS) diante da 
pandemia da COVID-19. Com base na nota técnica citada, é correto afirmar: 

 

a) A nota técnica suspende o atendimento presencial a pessoas em situação de rua enquanto durar a pandemia da 
COVID-19. 

b) O documento desaconselha o uso de aplicativos de mensagens para atendimento remoto de usuários do SUAS e indica 
seu uso no atendimento no SUS. 

c) Em caráter de exceção, o psicólogo deve prestar atendimento à sua equipe de trabalho durante a pandemia da 
COVID-19. 

►d) O psicólogo, respaldado pela ciência psicológica, tem autonomia para decidir sua forma de intervenção, mesmo em uma 
relação de emprego.   

e) Devido à pandemia e às restrições de contato, a nota técnica suspende o trabalho interdisciplinar durante a pandemia da 
COVID-19.  

 
18 - No documento do Conselho Federal de Psicologia, intitulado “Referências Técnicas para a Atuação de Psicólogos em 

Serviços Hospitalares do SUS” (2019), as autoras contextualizam a especificidade do trabalho do psicólogo no 
hospital, considerando que os atendimentos se dão nas enfermarias e em diferentes espaços do hospital. A respeito 
do trabalho da psicologia no hospital, de acordo com o documento citado, assinale a alternativa correta. 

 

►a) Ao psicólogo hospitalar interessa como a pessoa assistida se encontra nesse momento, como foi afetada pela situação e 
quais os recursos psíquicos presentes para que ela possa atravessar o tratamento. 

b) A atenção psicológica hospitalar diferencia-se dos procedimentos realizados por outros profissionais da saúde, já que o 
psicólogo busca estabelecer o setting conforme os moldes da clínica convencional.  

c) É necessário que o psicólogo entenda sobre a patologia e seus desdobramentos específicos para atuar na mesma direção 
da equipe de saúde no cuidado integral ao paciente no hospital. 

d) O psicólogo que atua em hospital deve restringir-se ao atendimento no tempo específico da internação do paciente, 
fazendo uso de técnicas psicoterápicas breves. 

e) A função do psicólogo hospitalar é de adaptar o paciente à internação, trabalhando aspectos psicológicos relativos a esse 
momento de vida do sujeito em questão. 

 
19 - No texto “Olhar como gesto” (Mohallem, L.N., in: MOURA, M.D. 1999), a autora chama a atenção do leitor para a 

importância do olhar no hospital e faz considerações a partir do referencial teórico da psicanálise para pensar esse 
conceito. A partir das considerações da autora sobre o tema, assinale a alternativa correta. 

 

a) No hospital, o paciente internado está adornado pelo Falo e é reconhecido pelas vestimentas imaginárias sustentadas pelo 
inconsciente. 

b) O olhar no hospital funciona como o objeto mais distante da castração, que diz respeito à construção de um saber sobre 
a verdade. 

c) O familiar do paciente internado, ao pedir para ver seu parente, tem a função de sustentar o imaginário para que o sujeito 
possa aceder à cadeia de significantes. 

►d) Ao ter seu corpo orgânico afetado, o paciente pode ver desmoronar seu álibi imaginário, que foi construído ao longo da 
vida.  

e) É função do analista sustentar, diante do paciente e familiar, a representação do hospital como lugar em que existe um 
saber a mais sobre a verdade do sujeito. 
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20 - Segundo os autores Oliveira e Hanke (2017), em seu texto “Adolescer na Contemporaneidade: Uma crise dentro da 
crise”, há a necessidade de se pensar o momento histórico atual para repensar os desafios da experiência da 
puberdade para os adolescentes contemporâneos. A respeito do assunto, assinale a alternativa correta. 

 

a) No mundo atual, ao contrário do que predisse Freud, a ciência ocupa o lugar antes ocupado pela religião, mantendo a 
onipotência da imago paterna.   

►b) O adolescente pode contar ainda menos com o outro diante das crises do mundo contemporâneo. 
c) A sociedade atual, capitalista e de produção, é marcada por um supereu falível e fraco, que renuncia ao acúmulo. 
d) Na atualidade, o adolescente é chamado a se identificar com identidades fixas, construídas a partir dos conteúdos 

normativos da sociedade.   
e) O modo de gozo contemporâneo é organizado pelo ideal, que modula a satisfação retirada da sensação de tarefa 

cumprida.  
 
21 - Moretto (2001) traz considerações importantes sobre a atuação do psicanalista no hospital, a partir da pergunta “O que 

pode um analista no hospital?”, que também dá título ao seu livro. De acordo com o livro citado, assinale a alternativa 
correta. 

 

a) A função central do analista no hospital é oferecer uma escuta ao paciente que seja concordante com o discurso médico. 
b) A presença continuada do analista no hospital é dispensável, pois outros profissionais da saúde podem escutar a 

subjetividade do paciente. 
►c) O efeito positivo no atendimento ao paciente diante de uma demanda da equipe de saúde é consequência, e não objetivo, 

da intervenção do analista. 
d) Os analistas que trabalham em hospital oferecem sua escuta com o objetivo de mostrar ao paciente qual é a sua verdadeira 

demanda de análise.   
e)  A oferta de tratamento está do lado do paciente, enquanto que a demanda está do lado do analista, tanto no consultório 

quanto no hospital.   
 
22 - A partir do texto “A criança – do mito à estrutura”, de Marisa Decat de Moura (1999), é correto afirmar: 
 

a) Ao escutar o adulto em hospital, a autora refuta a ideia freudiana de que o adulto reconstrói o infantil com fragmentos da 
infância. 

b) A direção de tratamento do psicanalista no hospital existe a serviço das demandas de eficiência e produtividade.  
c) O psicanalista reafirma a possibilidade de sua atuação no hospital, colocando a criança no lugar de objeto. 
d) A posição do analista é a chave para a direção do tratamento, que se baseia na sugestão e na identificação com o infantil. 
►e) O psicanalista escuta, no discurso do sujeito, o conteúdo não sabido que é contornado pelo material infantil. 

 
 
23 - A partir dos autores Carvalho e Lustosa (2008), é correto afirmar que a interconsulta: 
 

a) é definida como ações desempenhadas pelos profissionais de saúde mental com os pacientes em hospital geral.  
b) tem como principal objetivo realizar o diagnóstico e tratamento psicológico. 
c) ganhou espaço dentro dos hospitais gerais no Brasil quando passou a ser prevista como procedimento do SUS e diversos 

convênios de saúde. 
►d) pode servir de suporte para a equipe responsável pelo paciente, visto que a equipe pode perder a capacidade decisória, 

o equilíbrio emocional e/ou a habilidade de conduzir a situação.  
e) em saúde mental pode oferecer intervenções terapêuticas focais, as quais não devem interferir no tratamento oferecido 

por médicos generalistas. 
 
 
24 - A comunicação na psicoterapia de crianças se dá pela via do simbolismo no brincar e no desenho. Sobre essa temática, 

segundo Castro et al. (2009), é correto afirmar: 
 

a) No brincar, há uma redução da censura, das atividades sensoromotoras e da direção racional do pensamento. 
b) O brincar é uma linguagem através da qual aquele que brinca nos conta o que está ocorrendo no mundo externo do qual 

faz parte.  
►c) O brincar de modo estereotipado, não espontâneo, pode indicar rigidez nas defesas superegóicas.  
d) Na fase de latência a criança substitui a comunicação através do movimento, do desenho e do brincar pela leitura, escrita 

e associação livre. 
e) A categoria ‘brincar de construção’ é caracterizada por construção sem dar vida ou movimentos aos objetos lúdicos, com 

escasso envolvimento e pobreza de conteúdo.  
 
 
25 - Segundo CASTRO, M. G. K. et al. “O jogo proporciona diagnósticos de saúde e doença nas crianças”. Sobre a maneira 

da criança brincar e jogar, é correto afirmar: 
 

a) Nas crianças neuróticas, não há um compromisso com a realidade, sendo que as fantasias são representadas 
simbolicamente no jogo e na atividade lúdica. 

b) Nas crianças psicóticas, a relação com a realidade está subordinada às vívidas elaborações da fantasia, sendo que o 
equilíbrio entre ambas se inclina para o lado da irrealidade.  

c) As crianças com tendências paranoicas executam ações monótonas e o elemento lúdico funciona para dar sustentação a 
uma realidade paradoxal em que as coisas podem ser reais e irreais ao mesmo tempo.  

►d) Nas crianças normais, o jogo mostra um melhor equilíbrio entre fantasia e realidade e elas apresentam maior capacidade 
para modificar a realidade ou toleram melhor a frustração.  

e) A inibição no jogo e na aprendizagem são sinais de um controle falho do superego de fantasias primitivas.  
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26 - De acordo com Castro et al. (2009), sobre a psicoterapia breve de orientação psicanalítica na infância e adolescência, 
é correto afirmar: 

 

►a) O limite temporal evoca a realidade da perda e da morte e propicia importante experiência de amadurecimento, dessa 
forma, as terapias de tempo limitado lidam com frustrações e decepções dadas por esse limite.  

b) A psicoterapia dinâmica breve, por se tratar de uma adaptação da psicanálise às demandas contemporâneas, surgiu a 
partir dos autores da década de 60 do século passado.  

c) O termo breve está relacionado ao significado semântico do termo, ou seja, a concepção de tempo linear e cronológico, 
visto que se refere a tratamento psicológico de curta duração.  

d) O trabalho profundo psicanalítico se diferencia da psicoterapia psicanalítica breve, visto que para “desmontar defesas” e 
“vencer resistências” é necessário longo tempo. 

e) Atendimentos com objetivos e tempo limitados são contraindicados para pacientes com presença de sintomas agudos, 
início de doença mental no paciente ou em familiar próximo e situações de crises familiares.  

 
27 - Com relação à psicoterapia breve de orientação psicanalítica de crianças e adolescentes, é correto afirmar:  
 

a) Sempre que possível, sugere-se que os pais não sejam incluídos no campo terapêutico, para que o espaço da criança e 
a relação transferencial entre esta e o terapeuta sejam preservados. 

►b) A função do terapeuta é a de libertar os pais e a criança do cativeiro narcisista em que ambas as partes participam e 
padecem em uma cumplicidade inconsciente.   

c) Na psicoterapia da criança, o terapeuta realiza intervenções verbais e não verbais e, na do adolescente, as intervenções 
devem ser verbais. 

d) O terapeuta deve desempenhar um papel passivo na psicoterapia breve, permitindo que através da relação transferencial 
os conflitos inconscientes emerjam. 

e) Na psicoterapia breve de orientação psicanalítica de adolescentes, o terapeuta se dedica a situações do passado da vida 
do adolescente que estão implicadas na queixa atual.   

 
28 - Na adolescência, “o acting out é tão específico da fase como é o jogo na infância ou como a comunicação direta na 

linguagem da maturidade” (Blos, 1996, p.171, in Castro et al., 2009). A respeito do tema, considere as seguintes 
afirmativas: 

 

1. As atuações podem variar nas suas formas, mas se caracterizam por serem expressões excessivas e envolverem 
riscos ao adolescente.  

2. Os actings são expressões de ansiedades ou conflitos inconscientes através do comportamento, geralmente 
impulsivo, sob forma auto e heteroagressiva, sendo que os actings têm de ser compreendidos em relação 
transferencial e contratransferencial.  

3. Nos casos em que há uma predisposição maior para atuação, ela está ligada a dois aspectos: (1) o uso intenso de 
mecanismos introjetivos, que deixa o sujeito na dependência do mundo externo, e (2) a existência de traumas 
precoces, que são representados pelo acting.   

4. A passagem ao ato desperta, geralmente, no terapeuta mal-estar, desesperança e cansaço, conduzindo ao não 
entendimento, ao não pensar, e à tendência à contra-atuação.  

 

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 - No texto “Enigma, objetivação e diluição da loucura” de Laia e Aguiar, do livro Psicopatologia Lacaniana, a loucura, 

seu modo de pensá-la e suas formas de tratamento são debatidas. Assinale a alternativa que apresenta relação de 
concordância entre o texto dos dois autores e o livro citado. 

 

a) Lacan propõe eliminar o enigma e a dimensão trágica da loucura.  
►b) Ao estabelecer parâmetros para decidir o que entendemos por realidade, os psiquiatras tentam estabelecer barreiras de 

proteção contra a angústia causada pela dimensão enigmática da loucura. 
c) O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais DSM 5 possibilita diagnósticos discriminativos dos transtornos 

mentais, transformando-os em exceções.  
d) Segundo Foucault, o gesto de Pinel de libertar os loucos dos grilhões, trouxe como consequências, para estes, o pleno 

exercício da cidadania e a humanização da prática clínica.     
e) Nos séculos XV e XVI, os pintores Bosch e Bruegel retravavam os loucos de forma angelical.  

 
30 - Barreto e Ianini demonstram no livro Psicopatologia Lacaniana que Jacques Lacan colocou a recusa do método da 

compreensão na base da escuta clínica. É um dos motivos que fundamenta essa escolha:  
 

a) a exigência de que o analista se coloque no lugar do paciente para que possa compreender o sofrimento, causando um 
trabalho a mais.  

b) a aceleração do tratamento introduzindo riscos desnecessários ao paciente. 
c) a decisão política em apoio os fundamentos da psicopatologia geral de Karl Jaspers, e contrariamente à interpretação 

fenomenológica da psicanálise freudiana. 
d) a eliminação das resistências, proporcionando um excesso de sentido e esvaziamento subjetivo do paciente. 
►e) a fixação no eixo intersubjetivo das miragens narcísicas da relação dual, elidindo a possibilidade da emergência do desejo. 
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31 - Mário Benedetti, escritor uruguaio, escreve: “Imaginam alguns que o esquecimento é como um depósito vazio, uma 
colheita do nada, entretanto o esquecimento está cheio de memória”. Assinale a alternativa que corrobora o 
pensamento freudiano desenvolvido em seu texto “Recordar, repetir e elaborar”.  

 

a) O esquecimento é a válvula de escape do aparelho psíquico. 
b) As lembranças encobridoras estão para a memória do mesmo modo que o conteúdo latente está para o sonho.  
►c) O analisando repete sem saber que repete aquilo que esqueceu.  
d) A hipnose introduziu o fazer repetir; a associação livre possibilitou o fazer lembrar.  
e) Na neurose obsessiva, o conteúdo esquecido está circunscrito ao reconhecimento da sequência dos fatos traumáticos  

 
32 - No texto “Recordar, repetir e elaborar”, a atitude que deve ser adotada pelo paciente em relação a sua doença é: 
 

a) queixar-se da mesma, desprezá-la, criando uma atitude propositiva em relação a cura. 
b) diminuir sua importância, para que ela não se transforme na única razão da vida. 
c) adquirir conhecimentos científicos através da literatura médica e psicanalítica sobre sua doença visando conhecer melhor 

a etiologia. 
►d) criar coragem para ocupar suas atenções com as manifestações dela, transformando-a em um adversário. 
e) anotar os sonhos e lembranças diárias sobre a origem da doença para repassar ao analista no momento da sessão 

facilitando o trabalho. 
 
33 - Uma menina entra em desespero e chora copiosamente após comer uma laranja colhida pelo pai da árvore do quintal 

de sua casa. A família, em pânico, por não conseguir diminuir a angústia da filha, segue até a Unidade Básica de Saúde.  
Ao ser abordada pelo médico de plantão, a criança afirma que estava com muito medo em razão de uma árvore que 
iria crescer em sua barriga pois havia engolido as sementes da laranja e lembrou-se de que, tempos atrás, sua tia lhe 
havia dito que, se isso acontecesse, poderia crescer uma árvore dentro da criança. A criança afirma que está com 
medo de morrer por ter engolido as sementes. Assinale a alternativa que apresenta a teoria sexual infantil desenvolvida 
por Freud que fundamenta esta fantasia.  

 

a) A teoria da premissa universal do pênis. 
►b) A teoria cloacal. 
c) A teoria do coito parental sádico. 
d) A teoria da cegonha. 
e) A teoria da couvade. 

 
34 - Em relação à teoria do inconsciente conforme formulado por Freud, analise as afirmativas abaixo: 
 

1. A tópica psíquica está relacionada a locais do aparelho, descartando-se a relação com a anatomia. 
2. No sistema inconsciente, não há lugar para negação. 
3. A repressão é um processo que afeta as ideias na fronteira entre os sistemas inconsciente e pré-consciente. 
4. Os afetos pertencem ao campo da consciência. 

 

Assinale a alternativa correta.  
 

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

 
35 - Em Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise, Freud afirma: “Ao efetuar a seleção, se seguir suas 

expectativas, estará arriscado a nunca descobrir nada além do que já sabe; e, se seguir as inclinações, certamente 
falsificará o que possa perceber”. Essa recomendação freudiana diz respeito à: 

 

a) livre associação. 
b) interpretação. 
►c) atenção flutuante. 
d) resistência do paciente. 
e) transferência. 

 
36 - É uma atitude recomendada por Freud por parte do psicanalista em relação ao paciente: 
 

a) ambição terapêutica. 
►b) incentivo à livre associação. 
c) troca de confidências. 
d) ambição educativa. 
e) registro da fala do paciente. 

 
37 - Faz parte do tratamento psicanalítico: 
 

a) a realização de uma anamnese organizada cronologicamente a fim de buscar informações sobre paciente. 
►b) o manejo da transferência. 
c) a promoção de tratamentos gratuitos. 
d) a busca de cooperação intelectual do paciente. 
e) o incentivo à modificação do paciente impulsionado por ideais. 
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38 - Maria Lívia Tourinho Moretto, no livro Abordagem Psicanalítica do Sofrimento nas Instituições de Saúde, trata da 
presença do psicanalista no campo da saúde. A respeito do tema, assinale a alternativa correta. 

 

a) Para a psicanálise, o corpo é o empecilho à constituição da singularidade. 
b) A posição da psicanálise em relação à medicina é de concorrência, já que participam do mesmo campo, o da saúde. 
►c) Aprendemos com Freud que a função primordial do diagnóstico psicanalítico não é classificatória e realiza-se vinculado à 

transferência. 
d) A noção de normalidade em psicanálise constitui-se a partir da comparação feita pelo psicanalista entre os tratamentos 

que conduz. 
e) Em psicanálise, a noção de cura está relacionada ao resultado de um tratamento que tem por finalidade última a eliminação 

de sintomas, o que equivale ao retorno a uma condição anterior de normalidade. 
 
39 - No livro Abordagem Psicanalítica do Sofrimento nas Instituições de Saúde, a autora trata, entre outras coisas, do 

atendimento clínico psicológico nessas instituições. A esse respeito, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O que confere caráter clínico à prática do psicólogo é o fato de ela ser a clínica do sujeito e não a das doenças. 
2. Essa clínica sustenta-se na relação entre pessoas e aborda o modo como cada um, em sua radical singularidade, 

se relaciona com sua história, doença e sofrimento. 
3. Ainda que o psicólogo clínico esteja curioso a respeito da posição subjetiva de um determinado paciente, é 

importante entender que esta nem sempre é a questão do paciente e, nesse sentido, o trabalho de orientação 
atende, com precisão, ao princípio da resolutividade de problemas, que deve nortear as ações dos profissionais 
de saúde. 

4. É importante que o psicólogo esteja, ele próprio, convencido de que o encaminhamento de um paciente para o 
psicólogo deve ser realizado quando se tem segurança dos benefícios desse procedimento para o paciente. 

 

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. 

 
40 - No adendo C do texto “Inibição, sintoma e ansiedade” (1926), Freud trata de diferenciar ansiedade, dor e luto nos 

processos de perda. De acordo com a proposta freudiana, assinale a alternativa correta. 
 

►a) O primeiro determinante da ansiedade é a perda de percepção do objeto. 
b) A ansiedade vem a ser uma reação à perda de um objeto. 
c) O luto vem ser uma reação ao perigo da perda de um objeto. 
d) Na situação traumática do nascimento, o objeto perdido é a mãe. 
e) A dor é uma reação imaginária diante da perda do objeto. 

 
41 - De acordo com Freud, no texto “O inconsciente” (1915), é uma característica da esquizofrenia: 
 

a) as catexias objetais são abandonadas, voltando-se para um objeto fantasiado. 
b) a transferência tem o mesmo estatuto que nas neuroses. 
c) a relação com o mundo externo é preservada. 
►d) há uma hipercatexia do próprio ego. 
e) na fala, a referência aos órgãos corporais ou inervações é rara. 

 
42 - No texto “O Ego e o Id” (1923), Freud faz algumas afirmações sobre os sistemas percepto-consciente (Pcpt.-Cs.), pré-

consciente (Pcs.), inconsciente (Ics.) e o processo de “tornar consciente”. Dentro dessa perspectiva, considere as 
seguintes afirmativas:  

 

1. O conhecimento está ligado à consciência, tendo sua origem na percepção externa. 
2. Um pensamento denomina-se pré-consciente por sua vinculação com representações verbais que lhe 

correspondem. 
3. Os sentimentos são conscientes ou inconscientes, portanto não podem ser pré-conscientes. 
4. Através da interposição de representações verbais, os processos internos de pensamento são transformados em 

percepções para então poderem se tornar conscientes. 
 

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.  

 
43 - Sobre a neurose obsessiva, segundo Freud em seu texto “Inibição, sintoma e ansiedade” (1926), é correto afirmar: 
 

a) Em sua relação com o Complexo de Édipo, o medo da castração aflora e é reconhecido.  
b) A denegação é seu principal mecanismo de defesa na formação dos sintomas que se referem ao isolamento. 
c) A neurose obsessiva está associada ao processo de fixação a um estado regressivo relativo à fase sádica oral passiva 

secundária. 
d) Sua manifestação corresponde a uma época de vida anterior ao dos sintomas da histeria. 
►e) Sua sintomatologia está ligada à condenação da tentação de continuar com a masturbação infantil. 
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44 - Freud, em seu texto “Psicologia de grupo e a análise do ego” (1921), apresenta alguns tipos de identificação. A 
identificação que deixa inteiramente fora de consideração qualquer relação de objeto com a pessoa que está sendo 
copiada é a: 
 

a) identificação canibalística. 
b) identificação com o pai. 
►c) identificação histérica. 
d) identificação por um traço isolado da pessoa. 
e) identificação narcísica. 

 
45 - Com base no texto “Introdução ao narcisismo” (Freud, 1914), é correto afirmar: 
 

a) Uma das características da melancolia é o desvio intenso de pelo mundo interno. 
b) Um efeito do narcisismo é a redução de um limite à susceptibilidade terapêutica. 
►c) Nas neuroses, há a substituição dos objetos reais por imaginários. 
d) O narcisismo é condição fundamental para o estabelecimento de uma libido favorável à instalação da transferência. 
e) O narcisista realiza ações motoras para alcançar metas relativas aos objetos. 

 
46 - Com relação ao texto “Introdução ao narcisismo” (Freud, 1914), é correto afirmar: 
  

►a) Os instintos autoeróticos são primordiais, então deve haver algo que se acrescente ao autoerotismo, uma nova ação 
psíquica, para que forme o narcisismo. 

b) Nas análises de pura transferência, a distinção de instintos sexuais e instintos do ego são infrutíferas.  
c) Uma unidade comparável ao Eu existe desde o começo da vida do indivíduo e por isso esse Eu é considerado fundamental 

para a hipótese de um narcisismo primário. 
d) O hipocondríaco retira o interesse de seus objetos de forma especialmente acentuada; entretanto, o mesmo não ocorre 

com a libido.  
e) Há vários pontos contrários à hipótese de uma diferenciação original entre os instintos sexuais e instintos do Eu, além de 

uma dificuldade para a análise das neuroses de transferência. 
 
47 - Em “Luto e Melancolia” (Freud, 1917), o texto descreve muitas características comuns a ambas as afecções, mas 

apenas uma delas as distingue, que é: 
 

a) desânimo profundamente penoso. 
b) perda da capacidade de amar. 
c) culpabilidade.  
d) auto recriminação e autoenvilecimento culminando numa expectativa delirante de punição. 
►e) a perturbação da autoestima está ausente no luto, mantendo as mesmas outras características. 

 
48 - Baseado no texto “Bate-se numa criança” (Freud, 1919), fazendo uma analogia com a prática na instituição hospitalar, 

a estrutura da frase compatível com a segunda fase da fantasia de espancamento é: 
 

a) A enfermeira reclama de mim. 
b) Sou cuidado pela enfermeira. 
►c) O psicólogo provoca alguém. 
d) Alguém cuida de mim. 
e) Meu supervisor ama seu supervisando. 

 
49 - Baseado no texto “Luto e melancolia” de Freud, 1917, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. No trabalho de luto, cada ordem é executada pouco a pouco, com grande dispêndio de tempo e energia, 
prolongando nesse meio tempo a existência do objeto perdido. 

2. No luto, há um penoso prazer aceito como natural. 
3. Na melancolia, o processo de elaboração da perda do objeto amado segue os mesmos passos que o do luto.  
4. O melancólico exibe uma diminuição extraordinária de sua autoestima, um empobrecimento do seu Ego em 

grande escala. 
 

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. 

 
50 - Com base no texto “Bate-se numa criança” (Freud, 1919), é correto afirmar: 
 

a) Fantasias de espancamento dependem de agressões sofridas na infância. 
►b) A fantasia é catexizada com alto grau de prazer, e tem sua descarga num agradável ato de satisfação autoerótico. 
c) As fantasias são reveladas sem hesitação, apesar de vergonha, culpa e sentimentos que a acompanham. 
d) Essas fantasias tendem a se mostrar mais esclarecidas e definidas proporcionalmente à aproximação do seu núcleo.  
e) Há uma relação entre os sexos na produção das fantasias definindo as posições de quem bate e quem apanha. 

 


