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▬ QUESTÃO 01 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

A professora L.P., de 48 anos, dá aulas na escola do
Jardim Gardênia. Ela soube que a unidade de saúde do
bairro estava realizando exame preventivo para câncer
de colo de útero e foi realizar o seu, pois não o fazia há
três anos. Para sua surpresa, a médica detectou uma
lesão,  aparentemente  cancerígena,  e  a  encaminhou
para o ambulatório de especialidades. Lá, ela foi exami-
nada, confirmando-se um câncer em fase inicial e, por
isso, a encaminharam para o hospital municipal onde
foi realizada uma cirurgia para retirada da lesão. Após o
procedimento, a orientaram para o retorno, e o médico
fez também um relatório para que a médica da unidade
do bairro continuasse o acompanhamento.

Qual foi o princípio do SUS observado neste caso?

(A) Integralidade da assistência.

(B) Participação da comunidade.

(C) Igualdade na atenção.

(D) Territorialização.

▬ QUESTÃO 02 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os fatores sociais, econômicos, culturais e ambientais, a
maioria dos quais fora do setor saúde, mas responsáveis
pela manutenção da saúde ou instalação da doença no in-
divíduo, são referidos como:

(A) parâmetros sociais de saúde. 

(B) indicadores de saúde.

(C) determinantes em saúde.

(D) condicionadores ambientais de saúde.

▬ QUESTÃO 03 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS)
estão incluídas a execução de ações de vigilância epide-
miológica que é entendida como um conjunto de ações

(A) que proporcionam o conhecimento, a detecção ou a
prevenção de qualquer mudança nos fatores determi-
nantes e condicionantes de saúde individual ou cole-
tiva, com a finalidade de recomendar e adotar medi-
das de prevenção e controle das doenças ou agra-
vos.

(B) capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde
e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do
meio ambiente, da produção e da circulação de bens e
da prestação de serviços de interesse da saúde.

(C) que promovem e protegem a saúde e previnem a do-
ença por meio de estratégias e ações de educação e
fiscalização de ambientes de trabalho e outros ambi-
entes comuns insalubres, capazes de disseminar epi-
demias na população.

(D) que abrangem o controle de bens de consumo que,
direta ou indiretamente, se relacionem com a saúde,
compreendidas todas as etapas do processo, da pro-
dução ao consumo.

▬ QUESTÃO 04 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

Durante o banho, ao realizar o autoexame de preven-
ção  ao  câncer  de  mama,  a  manicure  R.S.M.,  de  37
anos, percebeu que estava com um caroço na mama
esquerda. Devido a esta constatação, R.S.M. se dirigiu
à unidade de saúde de seu bairro e, após examiná-la, o
médico a encaminhou para o serviço de diagnósticos
do município para realizar uma mamografia.

De acordo com o caso relatado, a qual nível de atenção
corresponde este serviço onde ela fará o exame?

(A) Primário.

(B) Secundário.

(C) Terciário.

(D) Emergencial.

▬ QUESTÃO 05 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Lei n. 8142, de 28 de dezembro de 1990, estabelece
que a comunidade participará da gestão do SUS, em cada
esfera de governo, por meio das seguintes instâncias co-
legiadas: 

(A) Comissão Intergestores Bipartite e Tripartite (CIB e
CIT).

(B) Conselhos de Secretários de Saúde (Conass e Co-
nasems). 

(C) Fundo Nacional e Fundo Estadual de Saúde.

(D) Conferências e Conselhos de Saúde.

▬ QUESTÃO 06 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os  gestores  públicos  de  saúde  pactuarão  os  aspectos
operacionais, financeiros e administrativos da gestão com-
partilhada do SUS 

(A) nas câmaras regionais de pactuação.

(B) nas comissões intergestores.

(C) nos colegiados de gestão.

(D) nos conselhos de saúde.

conhecimentos_comuns_saúde_pública
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▬ QUESTÃO 07 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No SUS, a estratégia saúde da família visa à reorganiza-
ção da atenção básica no país. Suas equipes são multi-
profissionais e devem seguir normativas técnicas definidas
pelo Ministério da Saúde e pelos gestores estaduais e mu-
nicipais  de  saúde.  São  atribuições  comuns  a  todos  os
membros das equipes que atuam na atenção básica:

(A) realizar a medição da glicemia capilar,  inclusive no
domicílio, para o acompanhamento dos casos diag-
nosticados de diabetes mellitus e,  segundo projeto
terapêutico  prescrito  pelas  equipes  que  atuam  na
Atenção Básica.

(B) realizar diagnóstico e planejamento de atividades a
serem realizadas na unidade básica de saúde, bem
como coordenar e participar de ações coletivas volta-
das à promoção da saúde e à prevenção de doenças
bucais.

(C) realizar  consultas clínicas e pequenos procedimen-
tos, atividades em grupo na UBS e nos domicílios,
em conformidade com protocolos, diretrizes clínicas
e terapêuticas,  bem como outras normativas técni-
cas, observadas as disposições legais da profissão.

(D) contribuir  para o processo de regulação do acesso
aos serviços de saúde, participando da definição de
fluxos assistenciais nas redes de atenção, bem como
da elaboração e implementação de protocolos e dire-
trizes para a ordenação desses fluxos.

▬ QUESTÃO 08 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo Sarti et al (2020), a Atenção Primária em Saúde
é potente na redução das iniquidades em saúde e deve,
portanto, ser fortalecida e estruturada como uma das prin-
cipais respostas do setor saúde à epidemia da Covid-19,
devido

(A) à facilidade para sua implantação e seu baixo custo.

(B) à utilização de serviço de atendimento  on-line, o te-
lessaúde, como ferramenta importante nos casos de
pessoas com sintomas sugestivos de Covid-19. 

(C) ao seu alto grau de capilarização em território nacio-
nal e alcance de parcelas expressivas da população
expostas a riscos excessivos devido a  suas condi-
ções de vida.

(D) ao fato deste nível de atenção concentrar  grande nú-
mero  de  profissionais,  altamente  qualificados,  que
atuam diariamente nas casas de pessoas carentes,
que são as mais expostas.

▬ QUESTÃO 09 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

As  cartas  resultantes  de  Conferências  Internacionais
sobre Saúde são importantes, pois firmam compromis-
sos governamentais para mudanças no quadro sanitá-
rio dos países. A Carta de Ottawa, por exemplo, aponta
para além dos cuidados de saúde com a adoção de po-
líticas públicas saudáveis nos setores que não estão di-
retamente ligados à saúde. A Declaração de Adelaide,
destaca a intersetorialidade  como a estratégia  funda-
mental para a construção de políticas públicas saudá-
veis. Essas políticas são trabalhadas por meio de qua-
tro áreas imediatas: apoio à saúde da mulher, alimenta-
ção e nutrição, tabaco e álcool e a criação de ambien-
tes favoráveis. 

Qual  política  brasileira  foi  muito  influenciada  por  essas
cartas na sua formulação e surgiu em virtude da impossi-
bilidade de o setor sanitário responder sozinho ao enfren-
tamento dos determinantes e condicionantes da saúde? 

(A) Política Nacional de Humanização da Atenção e Ges-
tão do SUS.

(B) Política Nacional de Promoção da Saúde.

(C) Política Nacional de Alimentação e Nutrição.

(D) Política Nacional de Atenção Básica.

▬ QUESTÃO 10 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em ano de eleições municipais, os gestores de saúde dos
municípios  devem se  preparar  para  o  encerramento  de
suas gestões, cumprindo algumas obrigações necessárias
para a transição. Precisam ser disponibilizadas ao novo
secretário  todas as informações que servirão  para uma
prestação de contas de sua gestão e para subsidiar a atu-
ação da nova gestão. Dentre os documentos necessários
para tal transição destacam-se os instrumentos de gestão,
preconizados pelo Sistema de Planejamento do SUS, sen-
do eles:

(A) Quadro de Metas Municipal, Plano Municipal de Saú-
de e Plano de Investimentos.

(B) Plano Diretor  de Regionalizacão, Demonstrativo Fi-
nanceiro e Relatório de Gestão.

(C) Plano de Saúde, Programação Anual de Saúde e Re-
latório de Gestão. 

(D) Código Sanitário Municipal, Plano Plurianual e Plano
Orçamentário Anual.

conhecimentos_comuns_saúde_pública
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▬ QUESTÃO 11 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual é a estratégia que vem sendo usada pelo Ministério
da Saúde para superar a fragmentação da atenção e da
gestão nas Regiões de Saúde?

(A) Estruturação de redes de atenção à saúde.

(B) Elaboração de planejamento no nível municipal.

(C) Reorganização do modelo de atenção.

(D) Definição da atenção básica como porta de entrada
no sistema.

▬ QUESTÃO 12 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Qual foi a grande contribuição da Conferência de Alma Ata
para a concepção de saúde e para a organização de siste-
mas de saúde no mundo?

(A) Firmou um compromisso entre os governos e as enti-
dades participantes para com a equidade em saúde.

(B) Enfatizou a necessidade de ações urgentes para se
atingir maior justiça social em saúde.

(C) Concitou governos a criarem sistemas universais de
saúde com atenção primária forte para os mais ca-
rentes.

(D) Definiu  a  atenção  primária  como  estratégia  a  ser
ofertada a toda a população.

▬ QUESTÃO 13 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No intuito de melhor organizar  os serviços de urgência,
vários gestores optam pela classificação de risco. Fazen-
do isto, eles estão respeitando qual princípio do SUS? 

(A) Controle social.

(B) Hierarquização.

(C) Integralidade.

(D) Equidade.

▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A descrição  geográfica  de  ações  e  serviços  de  saúde,
bem como dos recursos humanos ofertados por prestado-
res públicos e privados, é um instrumento proposto pelo
Decreto n. 7508 de 2011, do Ministério da Saúde, a fim de
orientar as mudanças contidas neste, e é denominado:

(A) Plano de Regionalização.

(B) Mapa da Saúde.

(C) Renases.

(D) Região de Saúde.

▬ QUESTÃO 15 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A pandemia de Covid-19 tem desafiado pesquisadores e
gestores a encontrar medidas de saúde pública que evi-
tem o colapso dos sistemas de saúde e reduzam os óbi-
tos. Para a definição das medidas a serem adotadas, al-
guns  gestores  tomam decisões  equivocadas e  nefastas
para o interesse geral por desconsiderarem as recomen-
dações geradas pela comunidade científica nacional e in-
ternacional. Considerando que o conhecimento científico é
de suma importância para que se possa reduzir a trans-
missão do vírus e frear a evolução da pandemia, os gesto-
res devem ignorar a recomendação de

(A) isolamento de casos e incentivo à higienização das
mãos.

(B) adoção de etiqueta respiratória com o uso de másca-
ras.

(C) uso de hidroxicloroquina e ivermectina.

(D) medidas progressivas de distanciamento social.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

conhecimentos_comuns_saúde_pública
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▬ QUESTÃO 16 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O surgimento da UTI neonatal tornou possível a sobrevi-
vência de bebês pré-termos que antes era considerada in-
viável. Entretanto, a necessidade de estadia em uma de-
las pode trazer consequências negativas para o desenvol-
vimento emocional destes bebês. Diante disso, a psicolo-
gia intervém para minimizar os impactos negativos da in-
ternação quando

(A) garante a presença materna no momento da chega-
da do bebê à UTI e durante os procedimentos admis-
sionais.

(B) preserva o bebê da sobrecarga de estímulos, orien-
tando os cuidadores a estimularem um sentido por
vez.

(C) auxilia os pais a regularem os horários de sono do
bebê aos procedimentos para que não haja interrup-
ção no sono do recém-nascido. 

(D) medeia a comunicação entre pais e demais membros
da  família,  garantindo  a  tranquilidade  necessária
para que os primeiros formem o vínculo com o bebê.

▬ QUESTÃO 17 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A competência de diagnosticar e intervir na prevenção e
resolução  de quadros  de  delirium é importante  para  os
profissionais que atuam em hospitais, uma vez que estu-
dos indicam um aumento de até três vezes na mortalidade
de pacientes com essa síndrome, que tem como caracte-
rística:

(A) o  prejuízo  cognitivo  de  curso  lento  e  progressivo,
com presença de alterações no juízo.

(B) a hipervigilância diurna, acompanhada de um prolon-
gamento das horas noturnas de sono.

(C) a alteração quantitativa da sensopercepção, oscilan-
do entre a anestesia e a hiperestesia.

(D) a flutuação no nível de consciência, distraibilidade e
alterações de memória que abarcam a fixação e a
evocação.

▬ QUESTÃO 18 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

G., de 28 anos, chega para acompanhamento psicológico por
sugestão de sua psiquiatra com a qual consulta há seis me-
ses em decorrência de um transtorno depressivo. Na anam-
nese psicológica, informa que ficou viúva aos 21 anos após
cerca de um ano oito meses de matrimônio. Seu marido mor-
reu num acidente automobilístico. Eles haviam se conhecido
nas aulas,  ambos eram estudantes de Direito  e  viviam na
mesma república estudantil, já que os dois haviam mudado
de cidade para frequentar a universidade. Questionada sobre
o processo de luto, G. fala:
“Eu nem deveria ter sido casada, para começar. O casamen-
to foi uma irresponsabilidade adolescente. A verdade é que
éramos os melhores amigos e estávamos assustados, longe
dos pais pela primeira vez. De algum modo, o acidente me
fez voltar à realidade. Eu só queria acabar logo com aquilo.
Tanto que, após o velório, eu doei todas as roupas dele, en-
caixotei as coisas que poderiam ter maior valor sentimental e
mandei para sua família. Peguei minhas coisas e voltei para
casa de meus pais. Nunca mais fui lá, nem para trancar ou
tentar transferir a faculdade. Acabei por recomeçar em minha
cidade e fiz Letras. Nada a ver com o outro curso.” 

Com base nessa fala, o terapeuta hipotetiza um luto com-
plicado, evidenciado pela

(A) adaptação precoce à nova realidade.

(B) emancipação das responsabilidades.

(C) negação do significado da perda.

(D) realocação emocional do falecido.

▬ QUESTÃO 19 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

Os familiares de E. são chamados na escola porque a ado-
lescente está apresentando alteração de comportamento. Ao
chegar à escola, seu pai a encontra em um choro convulsivo
e gemente. Alarmado, corre até ela e pergunta-lhe o motivo.
E. responde:
 – Estou assim porque estou muito feliz, não vê? Hoje recebi
a melhor das notícias!
O pai olha para a expressão sofrida da filha e, sem saber o
que fazer, a abraça.

A alteração da afetividade apresentada por E. denomina-
se:

(A) neotimia.

(B) paratimia. 

(C) ambitimia.

(D) incontinência afetiva.

conhecimento_específico_psicologia
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▬ QUESTÃO 20 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia  o trecho do livro  A menina que não sabia ler (Har-
ding, 2014, v. 2, p. 45) transcrito a seguir.

Ela me olhou fixamente. 
– Decidi que vou ensinar você a ler. 
Ela se encolheu na poltrona, cruzando e apertando os braços
com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. A ex-
pressão do rosto era de terror. 
– Ah, não, senhor. Isso não. Já falei. É estritamente impermi-
tido. 
– Quem impermitiu? Quem? 
Ela apertou ainda mais os braços. Mordeu o lábio e sacudiu a
cabeça. 
– Deslembrei. Só sei que é.

A alteração de linguagem apresentada pela personagem é
característica de qual transtorno mental? 

(A) Esquizofrenia.

(B) Mania.

(C) Obsessivo-compulsivo.

(D) Síndrome de abstinência.

▬ QUESTÃO 21 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quais  são  as  funções  mais  afetadas  nos  transtornos
psico-orgânicos?

(A) Afetividade, vontade e memória.

(B) Orientação, memória e inteligência.

(C) Orientação, afetividade e pensamento.

(D) Inteligência, vontade e pensamento.

▬ QUESTÃO 22 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Com  o  avançar  das  neurociências,  atualmente  não  se
pode mais falar em “memória”, mas sim em “memórias’’ ou
“tipos específicos de memória’’. O tipo de memória classi-
ficada segundo a estrutura cerebral envolvida usada por
uma pessoa quando ao dirigir em uma cidade desconheci-
da, perguntar sobre um endereço, receber a informação e
a sugestão do trajeto e, mentalmente, executar o itinerário
de forma progressiva é denominada de memória 

(A) semântica.

(B) de trabalho.

(C) episódica.

(D) de procedimentos.

▬ QUESTÃO 23 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Jung organiza a sua tipologia  a partir  de dois  aspectos
fundamentais da personalidade: o movimento e a direção
da energia psíquica ao lado das funções psíquicas adap-
tativas. Segundo o autor, o indivíduo que é orientado para
o ambiente, visando sempre  à ordenação conceitual dos
dados objetivos, apreende o ambiente de forma racional e
ordenada é do tipo

(A) sentimento extrovertido.

(B) intuição extrovertido.

(C) percepção extrovertido.

(D) pensamento extrovertido.

▬ QUESTÃO 24 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O transtorno de estresse agudo foi introduzido a partir do
DSM-IV, refletindo a progressão na compreensão de como
os indivíduos reagem ao estresse e o profissional deve re-
alizar  o  diagnóstico  diferencial  entre  outros  transtornos,
por exemplo, o transtorno de estresse pós-traumático, que
difere do primeiro em virtude da

(A) causa.

(B) duração.

(C) intensidade.

(D) sintomatologia.

▬ QUESTÃO 25 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Em 2019, a Organização Mundial da Saúde incluiu as do-
enças crônicas não transmissíveis (DCNT) na lista de dez
ameaças  à saúde a serem combatidas. Segundo dados
dessa  organização,  as  DCNT respondem por  70% das
causas  de  morte  na  população  mundial  (OMS,  2019).
Nesse contexto, a adesão ao tratamento é crucial para a
prevenção da morte prematura e deve ser tema da abor-
dagem dos diversos profissionais  de saúde,  incluindo o
psicólogo. Dentre os modelos que subsidiam a prática da
psicologia em saúde, o Modelo de Autorregulação do Sen-
so Comum (MSC) provou-se um fraco preditor para a ade-
são, mas intervenções embasadas no MSC tem se mos-
trado eficazes no aumento da adesão, desde que focadas
na dimensão

(A) coerência.

(B) controle/cura.

(C) identidade.

(D) representação emocional.

conhecimento_específico_psicologia
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▬ QUESTÃO 26 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Analise o esquema a seguir que representa os estágios
descritos  por  Martin  Safer  e  colaboradores  (in:  Straub,
2005) na tomada de decisão de procurar cuidado médico.
Em cada estágio, é necessário que o indivíduo chegue à
conclusão de que a resposta à pergunta é sim e passe
para o estágio seguinte. Se ele chegar à conclusão de que
a resposta é não, isso resultará em comportamento de de-
mora na busca de tratamento.

A demora comportamental  é causada por uma resposta
negativa em qual dos estágios?

(A) III.

(B) IV.

(C) V.

(D) VI.

▬ QUESTÃO 27 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Nas últimas décadas, uma vasta gama de estudos sobre o
apoio social vem sendo desenvolvida. De acordo com Co-
hen & Willis (In: Castro; Remor, 2018) existem dois mode-
los principais da forma como o apoio social exerce influên-
cia sobre a saúde e o bem-estar: Modelo de Buffer e o
modelo de Efeito Principal. O Modelo de Buffer compreen-
de que

(A) a provisão de aspectos  relacionais,  como cuidado,
empatia, amor, confiança, respeito e admiração são
benéficos ao bem-estar e à saúde.

(B) o suporte social é benéfico para a saúde e o bem-estar
independente de os sujeitos por ele amparados esta-
rem ou não enfrentando situações de alto estresse.

(C) os efeitos de bem-estar e saúde oriundos do suporte
social  estarão  presentes  apenas  em  situações  de
alto  estresse,  sendo  fracos  ou  ausentes  em situa-
ções de baixo estresse.

(D) a disponibilidade de informação útil à autoavaliação
de um indivíduo, quando este é comunicado de que
seus atos ou afirmações são apropriados ou corretos
são benéficos ao bem-estar e à saúde.

▬ QUESTÃO 28 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A comunicação é considerada a principal  ferramenta de
provisão  da  informação  no  processo  de  saúde-doença,
tanto para promoção e prevenção de doenças quanto para
comunicar más noticias. No Brasil, o protocolo P-A-C-I-E-
N-T-E (Pereira, et al., e Barros. In: Castro e Remor, 2018)
foi desenvolvido baseado no SPIKES para médicos e en-
fermeiros. O protocolo é considerado um método de infor-
mação mnemônica que consiste em sete etapas, em que
cada letra representa uma habilidade para transmitir a má
notícia, sendo que a letra N se refere a

(A) não abandone o paciente.

(B) não apresse o paciente.

(C) não gere esperança.

(D) não minta para o paciente.
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▬ QUESTÃO 29 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia as informações, a seguir, apresentadas no formulário
de avaliação inicial.

Com base nas informações apresentadas, é possível iden-
tificar fator de risco ao suicídio e fator de proteção ao sui-
cídio que são, respectivamente:

(A) ocupação e envolvimento social.

(B) histórico familiar e estado civil. 

(C) faixa etária e composição familiar.

(D) uso de álcool e religiosidade.

▬ QUESTÃO 30 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Ao falar de psicoterapia breve de enfoque psicodramático,
Ferreira-Santos (2013) cita Fagan (1987) quando aborda
os pré-requisitos necessários ao terapeuta. Qual deles es-
tabelece que o terapeuta deve ser autêntico e genuíno em
sua relação com o cliente?

(A) Controle.

(B) Potência.

(C) Aceitação.

(D) Humanidade.

▬ QUESTÃO 31 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

A mãe de M.L. passou as últimas duas horas insistindo para
que o filho se arrumasse para a escola. M.L. já está dez mi-
nutos atrasado para o primeiro período e estão para entrar no
carro quando o menino se volta e diz:
─ Peraê, mãe. Tô muito apertado para ir ao banheiro. Rapidi-
nho.
Impaciente, a mãe responde:
─ Olha, vou fazer de conta que não ouvi. Você tá é de enrola-
ção. Você acabou de ir ao banheiro. Isso não é vontade, não.
Entra logo nesse carro!!

Considerando  a  teoria  de  comunicação  de  Watzlawick,
Beavin e Jackson (In: Ferreira-Santos, 2013), quanto ao
nível, como se classifica a resposta da mãe?

(A) Desconfirmação.

(B) Dissuasão.

(C) Omissão.

(D) Negação.

▬ QUESTÃO 32 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Caplan  (In: Ferreira-Santos, 2013) descreveu o processo
pelo qual passa um individuo que tem de deparar com si-
tuações  problemáticas  (obstáculos)  discriminando-o  em
quatro fases. A fase denominada de “crise propriamente
dita” é

(A) a elevação inicial da tensão.

(B) o aumento progressivo do estado de tensão.

(C) a mobilização de esforços e reservas de energia.

(D) o ponto de ruptura.

▬ QUESTÃO 33 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O transtorno de estresse pós-traumático é caracterizado
pelo desenvolvimento de sintomas característicos após a
exposição a um extremo estressor traumático. São vários
os sinais e sintomas, entre eles tem-se os sintomas de en-
torpecimento que consistem em

(A) lembranças intrusivas, reatividade fisiológica, incapa-
cidade de recordar toda a cena de violência, com al-
guns momentos apagados da memória.

(B) esforço para evitar pensamentos e sentimentos liga-
dos ao trauma, restrição da capacidade de sentir afe-
to  e  sensação de distanciamento  das pessoas em
geral.

(C) dificuldade de concentração, sobressalto exagerado,
redução de interesse em atividades cotidianas, como
trabalhar ou sair com amigos.

(D) reatividade fisiológica, insônia persistente e irritabili-
dade em várias horas do dia.
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▬ QUESTÃO 34 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Kasdin (In: Lipp; Yoshida, 2012) assinala que a psicotera-
pia  de adolescentes apresenta algumas particularidades
que oferecem desafios adicionais ao exercício clínico. Um
desses desafios é que 

(A) os  problemas  emocionais  e  comportamentais  dos
adolescentes são difíceis de avaliar, e é contraindica-
do buscar outros informantes.

(B) os problemas emocionais e comportamentais que le-
vam à busca do tratamento são vistos, com frequên-
cia, de forma mais exagerada do que no desenvolvi-
mento normal.

(C) os adolescentes, muitas vezes, são levados para tra-
tamento pelos pais e nem sempre consideram seus
sintomas como um problema que requer tratamento.

(D) a psicoterapia envolve apenas a dupla, paciente e te-
rapeuta, pais não devem ser incluídos.

▬ QUESTÃO 35 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para Ellis e Bernard (In: Lipp; Yoshida, 2012) existem al-
gumas diferenças fundamentais entre a Terapia Reacional
Emotiva Comportamental (TREC) e outras terapias cogni-
tivo-comportamentais (TCC), os autores consideram que a
maior diferença é: 

(A) a TREC, diferentemente das terapias cognitivas, pos-
tula que não são os eventos em si que criam trans-
tornos para a pessoa e, sim, o significado que a eles
é atribuído.

(B) nas TCC, geralmente começam ensinando o que é
TCC e explicando a ideia  de que  a  emoção e  os
comportamentos são determinados pelo modo que a
pessoa percebe e interpreta os eventos.

(C) a TREC se baseia numa mudança filosófica profun-
da, e as terapias cognitivas não tentam mudar a filo-
sofia e as cognições da pessoa perante o mundo por
meio da contestação.

(D) nas TCC, os pacientes são treinados a identificar os
pensamentos disfuncionais (crenças irracionais) e o
modo como eles afetam suas emoções e seus com-
portamentos.

▬ QUESTÃO 36 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

De acordo com as pesquisas de James E. Marcia (In: Pa-
palia; Feldman, 2013), existem quatro tipos de estados de
identidade. O estado de identidade descrito pelo autor que
é caracterizado por compromisso com as escolhas feitas
após uma crise, um período gasto na exploração de alter-
nativas, é denominado de

(A) execução.

(B) difusão de identidade.

(C) realização de identidade.

(D) moratória.

▬ QUESTÃO 37 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

A. é um bebê de  um ano de idade que fica ansiosa antes
mesmo de ver sua mãe se ausentar e cada vez mais pertur-
bada quando ela sai. Quando sua mãe retorna, A. demonstra
aflição e raiva, buscando contato com ela, ao mesmo tempo
em que a chuta e se contorce. Nesses momentos,  A.  não
consegue superar sua raiva e sua mãe tem dificuldade em
lhe agradar e oferecer consolo. 

O comportamento apresentado por A. descreve o padrão
de apego

(A) evitativo.

(B) ambivalente.

(C) desorganizado.

(D) estranho.

▬ QUESTÃO 38 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Várias são as teorias que explicam o envelhecimento bio-
lógico como resultado de uma programação geneticamen-
te  determinada.  Uma delas  é  a  Teoria  da  Senescência
Programada que postula o envelhecimento como:

(A) resultado de uma ativação e desativação contínua de
certos genes antes que as perdas relativas à idade
se tornem evidentes.

(B) declínio programado em função do sistema imunoló-
gico que se torna confuso e ataca suas próprias célu-
las corporais.

(C) atuação dos relógios biológicos por meio de hormô-
nios para controlar o passo do envelhecimento.

(D) traço evolutivo que possibilita aos membros de uma
espécie viver somente o suficiente para reproduzir.

▬ QUESTÃO 39 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Psicologia Analítica postula que a personalidade é com-
posta de vários sistemas que se comunicam entre si, entre
eles, o inconsciente individual que se estrutura por meio
de 

(A) arquétipos.

(B) complexos.

(C) esquemas.

(D) atitudes.
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▬ QUESTÃO 40 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o texto a seguir.

Um antropólogo estava estudando os usos e costumes da tri-
bo Ubuntu e, quando terminou seu trabalho, teve que esperar
pelo transporte que o levaria até o aeroporto de volta para
casa. Como tinha muito tempo ainda até o embarque, ele pro-
pôs uma brincadeira para as crianças que achou ser inofensi-
va. Comprou uma porção de doces e guloseimas na cidade,
colocou tudo num cesto bem bonito com laço de fita e colocou
debaixo de uma árvore. Aí ele chamou as crianças e combi-
nou que quando ele dissesse já!, elas deveriam sair correndo
até o cesto e a que chegasse primeiro ganharia todos os do-
ces que estavam lá dentro. As crianças se posicionaram na li-
nha  demarcatória  que ele  desenhou no  chão e  esperaram
pelo sinal combinado. Quando ele disse já!, instantaneamente
todas as crianças se deram as mãos e saíram correndo em
direção à árvore com o cesto. Chegando lá, começaram a dis-
tribuir os doces entre si e os comerem felizes. O antropólogo
foi ao encontro delas e perguntou por que elas tinham ido to-
das juntas se uma só poderia ficar com tudo que havia no
cesto e, assim, ganhar muito mais doces. Elas simplesmente
responderam:
 –Ubuntu, tio. Como uma de nós poderia ficar feliz se todas as
outras estivessem tristes? 
Ele ficou pasmo. Meses e meses trabalhando nisso, estudan-
do a tribo e ainda não havia compreendido, de verdade, a es-
sência daquele povo. Ou jamais teria proposto uma competi-
ção, certo? 
Ubuntu significa “eu sou porque nós somos” ou, em outras pa-
lavras, “eu só existo porque nós existimos’’.

Autor desconhecido. Disponível em: <https://ensinarhistoriajoelza.com.br/ubuntu-o-
que-a-africa-tem-a-nos-ensinar/> . Acesso em: 9 set. 2020. (Adaptado).

Um princípio semelhante a esse foi postulado como inato
à espécie humana por qual teórico da personalidade?

(A) Adler, na Psicologia Individual.

(B) Bandura, na Teoria Social Cognitiva.

(C) Horney, na Teoria Social Psicanalista.

(D) Jung, na Psicologia Analítica.

▬ QUESTÃO 41 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A teoria da personalidade que postula que as percepções
subjetivas das pessoas moldam seu comportamento e sua
personalidade foi elaborada por 

(A) Alfred Adler.

(B) Abraham Maslow.

(C) Carl Jung.

(D) Carl Rogers.

▬ QUESTÃO 42 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

Uma jovem se ressente profundamente e odeia sua mãe. Em
resposta à sociedade que espera afeição pelos pais,  esse
ódio consciente por sua mãe gera ansiedade excessiva. Para
evitar  a  ansiedade,  ela  se  concentra  no  impulso  oposto:
amor. No entanto, não é um amor genuíno, mas chamativo e
exagerado como forma de enganar a si mesma, ocultando a
verdade.

Segundo Freud, o mecanismo de defesa relatado é cha-
mado de:

(A) regressão.

(B) deslocamento.

(C) repressão.

(D) formação reativa.

▬ QUESTÃO 43 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Além dos níveis da psique e da dinâmica da personalida-
de, Jung reconheceu vários tipos psicológicos que se de-
senvolvem a partir da união entre atitudes básicas e fun-
ções. A função descrita como a avaliação de cada ativida-
de consciente, mesmo aquelas avaliadas como indiferen-
tes, é: 

(A) sensação.

(B) pensamento.

(C) sentimento.

(D) intuição.

▬ QUESTÃO 44 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Atualmente, no campo da psicossomática é comum a con-
cepção de  que todas as  doenças são psicossomáticas.
Este ponto de vista é divergente do conceito de 

(A) alexitimia.

(B) conversão.

(C) psicogênese.

(D) simbolização.

▬ QUESTÃO 45 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Alexander  (In:  Rodrigues,  2019)  concebe  somatização
como a resposta fisiológica às emoções, sendo, portanto,
o componente corporal destas, como, por exemplo:

(A) o aumento da pressão sanguínea na raiva.

(B) a falta de concentração na ansiedade.

(C) as lágrimas na tristeza.

(D) o sorriso na alegria.
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▬ QUESTÃO 46 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato do caso a seguir.

V., três anos e meio, está internado há dez dias em decorrên-
cia  de  dengue grave,  acompanhado por  sua mãe.  Após o
sexto dia, todos os sintomas cederam e poderia ter ido para
casa, não fosse a contagem de plaquetas que permaneceu
ainda muito baixa e o consequente risco de sangramento. Ao
chegar à unidade, a psicóloga que está acompanhando a cri-
ança é informada pela equipe que a mãe só havia permitido a
transfusão  de  plaquetas  na  noite  anterior  após  o  hospital
ameaçar chamar o Conselho Tutelar e que, durante toda a
manhã, a criança não respeitou a necessidade de repouso,
chegando mesmo a correr pelo corredor da ala pediátrica, no
que era incentivado pela mãe. Tentando entender o que está
acontecendo, a psicóloga oferece à mãe um espaço de escu-
ta e obtém as seguintes informações:
1.  a recusa da transfusão ocorreu porque a criança estava
sem acesso venoso e a mãe não queria que furassem o filho
novamente, pois percebe que as veias dele estão frágeis e
não suportam mais, tanto que a criança perdeu o acesso logo
após a transfusão;
2. V. sempre foi uma criança muito ativa, assim como os de-
mais membros da família. A mãe acredita que seja importante
ele voltar  à rotina,  agora que está reestabelecido, também
percebe como crueldade fazer com que o filho passe o dia
todo preso no berço para não incomodar a equipe;
3.  a mãe não entende por que ainda não receberam alta, já
que se sente plenamente capaz de cuidar do filho em casa e
administrar qualquer medicação que seja necessária, afinal a
criança nunca teve dificuldade de tomar remédio, mesmo os
de gosto ruim.

De acordo com o relato,  qual técnica pode ser indicada
para a resolução dessa situação?

(A) Dessensibilização sistemática.

(B) Questionamento socrático.

(C) Visualização guiada.

(D) Work of worrying.

▬ QUESTÃO 47 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato a seguir.

Morrer? Isso passa por minha cabeça às vezes. Não é como
se minha vida fosse fácil, né? Com tudo isso que já me acon-
teceu e está acontecendo... o senhor sabe. Tem vez que eu
fico com medo por pensar isso e sacudo a cabeça para man-
dar  essa  ideia  embora.  E tem dia que é  quase como um
monstro que construiu uma casa no meu quintal ou uma ár-
vore que já fincou raiz. E o senhor não faz ideia como é sen-
tir-se assim triste e incapaz o tempo todo.  Parecendo que
está carregando o mundo nas costas. E ele é tão pesado que
não me deixa respirar a maior parte do tempo. Morrer poria
um fim nessa tristeza e  nesse  peso.  Se eu  já  pensei  em
como fazer? Não. Eu procuro pensar em como me manter
viva porque eu olho minha família e vejo o quanto eles estão
se esforçando para me ajudar a melhorar e quando olho para
eles é como se o mundo ficasse um pouquinho menos pesa-
do.

Com base na NT CRP-09 02/19 e nos indícios presentes
neste relato, como o psicólogo classificaria o risco de sui-
cídio?

(A) Nulo.

(B) Baixo.

(C) Moderado.

(D) Alto.

▬ QUESTÃO 48 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato de caso a seguir.

Na implantação de um hospital de campanha, referência para
atendimento  à SARS-CoV-2, a direção da unidade estabele-
ceu que a equipe de psicologia deve ser capaz de oferecer
atendimento diário a todos os pacientes. Para realizar o di-
mensionamento, a chefia do serviço de psicologia levou em
consideração que a unidade possui 25 leitos de terapia inten-
siva e 100 leitos de enfermaria para adultos.

Considerando uma taxa de ocupação de 100%, quantos
psicólogos com carga horária de 30 horas semanais são
necessários para atender à solicitação da direção e às re-
comendações da NT CRP-09 03/19?

(A) 12.

(B) 14.

(C) 16.

(D) 18.
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▬ QUESTÃO 49 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia o relato de caso a seguir.

O pai de T. foi aceito em um programa de doutorado no exte-
rior e decidiu que seria melhor o filho ficar no Brasil nos dois
primeiros anos enquanto se estabelecia  no novo país,  por
isso T. foi morar com os avós paternos e precisou trocar de
escola. Ao final do primeiro semestre, seus avós são informa-
dos em uma reunião que T. ainda não fez amizades e passa
a maior parte do tempo sozinho, interagindo com os colegas
apenas quando solicitado pelos professores. Ciente que a cri-
ança está em acompanhamento psicológico desde o início do
ano, a escola solicita aos avós que peçam ao terapeuta um
documento recomendando aos professores a melhor forma
de lidar com a situação. 

De acordo com o caso relatado, qual é o documento psi-
cológico que atende a esta demanda?

(A) Atestado.

(B) Declaração.

(C) Laudo.

(D) Relatório.

▬ QUESTÃO 50 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O psicólogo, como membro de uma equipe, pode ser soli-
citado a elaborar um relatório multiprofissional. Esse docu-
mento deve seguir as normas do conselho de psicologia,
podendo ser produzido em conjunto com profissionais de
outras áreas, preservando-se a autonomia e a ética profis-
sional dos envolvidos. Neste caso, o Conselho Federal de
Psicologia, na Resolução n. 6, de 29 de março de 2019,
estabelece que:

(A) a conclusão do relatório multiprofissional pode ser rea-
lizada em conjunto, principalmente nos casos em que
se trate de um processo de trabalho interdisciplinar.

(B) a descrição dos procedimentos e/ou técnicas privati-
vas  da  psicologia  deve  constar  no  documento  em
conjunto com os demais profissionais.

(C) o relatório  multiprofissional  isenta  a(o)  psicóloga(o)
de realizar o registro documental, conforme Resolu-
ção CFP n. 01/2009 ou outras que venham a alterá-
la ou substituí-la.

(D) a descrição da demanda é dispensável por parte do
psicólogo,  bem como o  raciocínio  técnico-científico
enfatizando os procedimentos utilizados pela equipe
multiprofissional, conforme o parágrafo 4 do artigo.
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