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INSTRUÇÕES 
 
 

01) Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão corretos. 
02)  O caderno de prova deverá conter 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. 
03) A duração da prova com início às 09:00 horas e término às 12:00 horas, 
incluindo o preenchimento do Cartão-Resposta. 
04) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, 
permitidas perguntas aos Fiscais. 
05) A prova é INDIVIDUAL, sendo vetada a comunicação entre os candidatos durante 
sua realização. 
06) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de 
comunicação. 
07)  Em cada questão, há somente uma resposta correta. 
08) Não copie as respostas para comparar com o resultado, pois a ordem das 
alternativas publicadas poderá ser diferente da apresentada neste caderno de provas. 
09) O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal, juntamente com o Cartão-
Resposta. 
10) Ao receber seu Cartão-Resposta, aja da seguinte forma: 
a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita normal, tinta 
azul ou preta o campo correspondente à alternativa que considera correta em cada 
questão; 
d) não o amasse, nem dobre. 

 

 

 

 

 

                                                                

 



 

 

 

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO IDOSO – 

PSICOLOGIA 

 

 

 QUESTÕES GERAIS 

 
1. As entidades privadas filantrópicas, dentro do Sistema Único de Saúde – SUS, têm a função de: 

  

a) Integrar complementarmente a rede de serviços de assistência. 

b) Organizar a atenção a desempregados e população de rua. 

c) Garantir disponibilidade de leitos para cuidados prolongados e internações sociais. 

d) Orientar a captação de recursos para a universalização da atenção.  

 

2. São princípios do Sistema Único de Saúde: 

a) Universalidade, integralidade, preservação da autonomia, desigualdade da assistência à saúde e 

direito à informação. 

b) Universalidade, desigualdade, preservação da autonomia, igualdade da assistência à saúde e 

direito à informação. 

c) Universalidade, integralidade, preservação da autonomia, igualdade da assistência à saúde e 

direito à informação. 

d) Universalidade, integralidade, preservação da autonomia, igualdade da assistência à saúde e 

direito à pagamento. 

 

3. O Programa Nacional de Segurança do Paciente (PNSP) tem por objetivo geral contribuir para a 

qualificação do cuidado em saúde em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional. 

Constituem-se objetivos específicos: 

 

a) Fortalecimento do trabalho em equipe. 

b) Envolver os pacientes e familiares nas ações de segurança do paciente. 

c) Envolver somente a equipe de saúde nas ações de segurança do paciente. 

d) Estimular os processos de promoção da saúde. 

 

4. Leia as informações a seguir e marque a alternativa CORRETA: 

 

I. A educação em saúde visa aumentar a autonomia dos cidadãos no seu cuidado.    

II. A ESF (Estratégia Saúde da Família) não é uma porta de entrada do SUS. 

 

a) A afirmativa I é verdadeira e a II falsa. 



 

b) As duas afirmativas estão verdadeiras. 

c) As duas afirmativas estão falsas. 

d) A afirmativa I é falsa e a II verdadeira. 

 

5. De acordo com a Lei 8.142, de 28/12/, Lei orgânica da Saúde que dispõe sobre a participação da 

comunidade na gestão do sistema único de saúde, as conferencias de saúde deverão se reunir: 

 

a) Mensalmente, representadas exclusivamente por representantes de entidades de profissionais de 

saúde. 

b) Mensalmente, representadas exclusivamente por representantes de entidades e dos movimentos 

sócias de usuários do SUS. 

c) Anualmente. 

d) A cada quatro anos. 

 

6. Em relação à ética e bioética, assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) As informações que os pacientes fornecem no seu atendimento, seja no hospital, posto de saúde 

ou consultório, os resultados dos exames, e procedimentos, são de propriedade do próprio 

paciente.  

b) As informações contidas no prontuário do paciente, são de propriedade do paciente, e de todos 

os profissionais envolvidos no tratamento.  

c) Atitudes de generosidade e cooperação no trabalho em equipe, são características que estão 

longe de serem pensadas na ética profissional. 

d) Na área hospitalar, decisões são tomadas com base apenas em fatos.   

 

7. Coronavírus (COVID-19)  é uma família de vírus que causam dentre alguns sintomas  infecções 

respiratórias. De acordo com o Ministério da Saúde, a infecção humana pelo 2019-nCoV é uma 

Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional (ESPII). Portanto, trata-se de um: 

a) Agravo de saúde pública sociocomunitário. 

b) Evento de saúde pública de caráter endêmico. 

c) Evento de saúde pública de notificação imediata. 

d) Agravo de saúde pública epidemiossanitário. 

8. A educação em saúde está voltada para a melhoria da qualidade de vida do indivíduo e da 

coletividade. Assinale a alternativa que NÃO corresponde aos objetivos da educação em saúde. 

 

a)  Conscientizar o indivíduo para que considere a saúde como um valor. 

b)  Estimular a utilização dos serviços de saúde. 



 

c)  Orientar o indivíduo sobre o fato de que a sua saúde depende somente do Estado. 

d) Incentivar o indivíduo a cuidar de sua saúde por meio dos próprios esforços e ações, exercendo a 

cidadania almejada. 

 

9. O processo de apropriação do espaço pelos serviços de atenção primária a saúde e sua área de 

abrangência em uma unidade local de saúde constitui o processo de: 

 

a) Territorialização. 

b) Regionalização de saúde. 

c) Identificação da população adstrita. 

d) Demarcação de área e populações de risco. 

 

10. São princípios norteadores da política nacional de humanização: 

a)  Estímulo a processos não comprometidos com a produção de saúde e com a produção de 

sujeitos. 

b)  Atuação em rede com baixa conectividade, de modo não cooperativo. 

c)  Estímulo da transdisciplinaridade e atividades individuais. 

d) Valorização da   dimensão  subjetiva e social  em   todas  as  práticas  de  atenção  e  gestão, 

fortalecendo/estimulando processos integradores e promotores de compromissos/ responsabilização. 

 

11. O Pacto pela Saúde propõe um conjunto de reformas institucionais no SUS, com o objetivo de 

promover inovações nos processos e nos instrumentos de gestão. Com relação ao Pacto pela Saúde, 

assinale a alternativa CORRETA. 

 

 a) Mantém as formas de transferências de recursos inalteradas. 

 b) Somente o gestor estadual pode aderir. 

 c) As esferas de governo, após aderirem, não precisam pactuar com as metas propostas pelo 

Ministério da Saúde. 

 d) O Pacto pela Saúde tem três componentes: Pacto pela Vida, Pacto em Defesa do SUS e Pacto de 

Gestão do SUS. 

 

12. Entende-se por comportamento endêmico de uma doença: 

a) Quando sua ocorrência está claramente em excesso ao normal esperado. 

b) Quando ocorre em grande número de países simultaneamente. 

c) Quando apresenta um padrão que se repete em dois ou mais continentes. 

d) Quando sua ocorrência apresenta-se na comunidade de forma regular. 

 



 

13. Com o estabelecimento do Pacto pela Saúde em 2006, os estados e municípios, que, antes 

desse pacto, recebiam repasses de recursos federais por uma infinidade de maneiras, passaram a 

receber esses recursos por meio de cinco blocos de financiamento. Entre esses blocos incluem-se: 

 

a) o ambulatório, a atenção em saúde e a auditoria em saúde. 

b) a atenção básica, a assistência farmacêutica e a vigilância em saúde. 

c) o ambulatório, os hospitais de ensino e os hospitais de pequeno porte. 

d) a atenção de média complexidade, a atenção em saúde e os hospitais de ensino. 

 

14. O modelo de atenção à saúde se fundamenta em três pilares, são eles: 

a) Rede, Regionalização e Hierarquização. 

b) Rede, Humanização e Hierarquização. 

c) Atenção Primária, Regionalização e Hierarquização. 

d) Atenção Primária, Humanização e Hierarquização. 

 

15. A instituição de saúde ao promover um treinamento para a equipe, aborda questões de 

biossegurança estabelecidos na NR 32, como: 

 

a) o empregador deve estimular o uso de pias de trabalho para fins diversos do previsto, a fim de 

otimizar a execução das tarefas e reduzir riscos. 

b) o procedimento de reutilização das embalagens de produtos químicos é permitido, desde que a 

rotulagem esteja íntegra. 

c) necessidade de lavatório na parte externa de entrada de cada quarto destinado ao isolamento de 

pacientes portadores de doenças infectocontagiosas, como medida de proteção. 

d) o empregador deve elaborar e implementar Plano de Prevenção de Riscos de Acidentes com 

Materiais Perfurocortantes. 

 

16. A atuação efetiva dos cidadãos, conselheiros, gestores, profissionais e entidades civis na 

formulação de políticas públicas, avaliação e fiscalização de ações de saúde, é conhecida como: 

a) gestão de trabalho. 

b) gestão participativa. 

c) regulação. 

d) atenção a saúde. 

 

17. Assinale a alternativa que corresponde aos sistemas de informação epidemiológica em saúde. 

 

a) SIM, SINAN, SINASC. 

b) SIM, SIH, SAI. 



 

c) SISPNI, SIH, SAI. 

d) SINASC, SISVAN, SIH. 

 

18. Conforme a lei 8080/90, é responsável pelo conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou 

prevenir riscos a saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da 

produção ou circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde:   

 

a) Vigilância ecológica. 

b) Vigilância em saúde. 

c) Vigilância epidemiológica. 

d) Vigilância sanitária. 

 

19. Promover a qualidade de vida e reduzir vulnerabilidade e riscos à saúde relacionados aos seus 

determinantes e condicionantes- modos de viver, condições de trabalho, habitação, ambiente, 

educação, lazer, cultura, acesso a bens e serviços assistências são objetivos da: 

a)Política Nacional de Humanização. 

b)Política Nacional da Pessoa Idosa. 

c) Política Nacional de Promoção da Saúde. 

d)Pactuação da Saúde. 

 

20. As chamadas “portas de entrada” do Sistema Único de Saúde (SUS) se constituem em serviços 

que ofertam atendimento inicial à saúde do usuário. Estes serviços são assim definidos pelo Decreto 

nº 7.508, de 28 de junho de 2011, documento que regulamentou a Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 

1990, ao tratar de temas como a organização, o planejamento da saúde e a articulação 

interfederativa no âmbito do SUS (BRASIL, 2011). 

São consideradas Portas de Entrada no Sistema Único de Saúde (SUS) os serviços de: 

  

a) Urgência e vigilância em saúde. 

b) Emergência e vigilância em saúde. 

c) Atenção primária e atenção psicossocial. 

d) Atenção psicossocial e atenção hospitalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO IDOSO – 

PSICOLOGIA 

 

 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 

 
21.  A saúde do idoso é determinada pelo funcionamento harmonioso de quatro domínios funcionais: 

cognição, humor, mobilidade e comunicação. Tais domínios devem ser rotineiramente avaliados. 

Quais síndromes geriátricas estão relacionadas a mobilidade: 

a) incapacidade comunicativa, incapacidade cognitiva;                                                 

b) instabilidade postural, imobilidade, incontinência esfincteriana;                                       

c) incapacidade comunicativa, iatrogenia, incapacidade postural;                                           

d) instabilidade postural, imobilidade, incapacidade cognitiva. 

 

22. O Cuidado Paliativo resgata a possibilidade da morte como um evento natural e esperado na 

presença de doença ameaçadora da vida, colocando ênfase na vida que ainda pode ser vivida. 

Dentre os princípios dos Cuidados Paliativos é CORRETO afirmar: 

I. Não acelerar nem adiar a morte;  

II. Prioriza a família e não o paciente; 

III. Integrar os aspectos psicológicos e espirituais no cuidado ao paciente; 

IV. Melhorar a qualidade de vida e influenciar positivamente o curso da doença. 

a) I , III e IV 

b) I , II e III. 

c) II e III. 

d) I e IV. 

 

23. Considerando a síndrome de fragilidade como um comprometimento dos sistemas fisiológicos, 

determinando maior vulnerabilidade ao declínio do estado de saúde, resultando em maior risco de 

quedas, delirium, comprometimento funcional, entre outaras. É CORRETO afirmar que o idoso frágil 

apresenta: 

I. declínio funcional estabelecido; 

II. incapacidade de gerenciar sua vida; 

III. sobrevida estimada menor que seis meses; 



 

IV. nenhuma limitação nas AVD. 

a) I e IV. 

b) II e IV. 

c) I e III. 

d) I e II. 

24. A Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa foi aprovada pela portaria: 

 

a) Portaria GM 2.358, de 19 de outubro de 2010; 

b) Portaria GM 2.528, de 19 de outubro de 2006; 

c) Portaria GM 8.842, de 4 de janeiro de 1994; 

d) Portaria GM 8.842, de 19 de janeiro de 1994. 

 

25. A Avaliação Multidimensional do Idoso, também chamada de Avaliação Geriátrica Ampla (AGA), 

permite o reconhecimento das demandas biopsicossociais do indivíduo, ou seja, o diagnóstico de 

suas condições de saúde agudas e/ou crônicas, além de ser considerado padrão-ouro para o manejo 

da fragilidade do idoso. Desta forma é CORRETO afirmar que: 

a) a aplicação deve ser realizada prioritariamente na atenção básica de saúde;                            

b) por ser considerada padrão-ouro todos os idosos devem ser avaliados indiscriminadamente;          

c) a AGA avalia prioritariamente a autonomia e a cognição do idoso;                       

d) a aplicação deve ser realizada por equipe geriátrico-gerontológica especializada. 

     

26. Constitui um gênero de manifestação de vontade para tratamento médico, apesar do Brasil ainda 

não ter legislado sobre o tema, o Conselho Federal de Medicina (CFM) aprovou a Resolução CFM 

1.995/12, reconhecendo o direito do paciente manifestar sua vontade sobre tratamentos médicos e 

designar representante para tal fim, bem como o dever de o médico cumprir a vontade do paciente. 

Esta descrição se refere a: 

 

a) Testamento Vitalício;           

b) Diretivas Antecipadas de Vontade; 

c) Normativa de Vontade; 

d) Representante Legal. 

 

27. Considerando a finalidade da Política Nacional do Idoso seu objetivo é, EXCETO: 

a) Fomentar a educação e a saúde do idoso; 

b) Assegurar os direitos sociais do idoso; 

c) Promover sua autonomia; 

d) Participação efetiva na sociedade. 



 

 

28. Uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares, diante de 

doenças que ameaçam a continuidade da vida, através de prevenção e alívio do sofrimento. 

Necessitando da identificação precoce, avaliação e tratamento impecável da dor e outros problemas 

de natureza, física, psicossocial e espiritual. Segundo a Organização Mundial de Saúde esta 

definição se refere a: 

a) Ortotanasia 

b) Capacidade Funcional 

c) Dor Total 

d) Cuidados Paliativos 

 

29. Para o estabelecimento do diagnóstico de incapacidade cognitiva, é fundamental a constatação 

do prejuízo na funcionalidade do indivíduo ou perda de AVDs. As principais etiologias da 

incapacidade cognitiva são: 

a) Demência, depressão, delirium e doenças mentais;                               

b) Depressão e demência;                             

c) Doenças mentais e demência;                                                 

d) Depressão, doenças mentais e delirium. 

 

30. Compete ao órgão ministerial responsável pela assistência e promoção social a coordenação 

geral da política nacional do idoso, com a participação dos conselhos nacionais, estaduais, do Distrito 

Federal e municipais do idoso. Este trecho se refere ao artigo 5º do capítulo III da Política Nacional do 

Idoso que trata: 

a) Das Diretrizes; 

b) Das Ações Governamentais; 

c) Da Organização e Gestão; 

d) Dos Princípios.  

 
 
31) Ferenczi (1908/2011) refere que as transferências são: “[…] reedições, reproduções de 

tendências e de fantasmas que a progressão da análise desperta e deve tornar conscientes, e que se 

caracterizam pela substituição de pessoa outrora importantes pela pessoa do médico.” (p.87). A 

transferência na instituição hospitalar, de acordo com Moretto (2019): 

 

a) A instituição é um obstáculo para o processo analítico, porque ela é um lugar onde o paciente vai 

para buscar o médico e não o psicanalista. 

b) Não ocorrem as transferências na instituição hospitalar, visto que as demandas dos pacientes 

estão relacionadas às doenças orgânicas. 

c) A demanda do paciente e a presença do analista são fatores que possibilitam o início de uma 

análise na instituição. 



 

d) A transferência no hospital está necessariamente direcionada ao analista, não podendo estar 

direcionada ao médico ou a outros profissionais da saúde. 

 

32) Sobre o luto antecipatório: 

I) É um processo dinâmico, singular e linear, com reações encontradas também no luto pós-morte, 

como choque, negação, desorganização e desespero. 

II) Ocorre o processo dual - oscilação entre um movimento em direção à perda e outro em direção à 

restauração -, com ambivalência de sentimentos: a esperança de cura junto com a percepção de que 

esta não é possível. 

III) Inicia-se a partir do momento que a pessoa está prestes a morrer de uma doença que ameaça a 

continuidade da vida. 

IV) Na abordagem dos cuidados paliativos, é um processo de construção de significado associado à 

doença e à perda. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Somente I e II estão corretas.                                       

b) Somente I, II e IV estão corretas.               

c) Somente II e III está correta.                  

d) Somente II e IV estão corretas. 

 

33) O processo de adoecimento gera inúmeras repercussões na vida dos pacientes e seus familiares, 

em especial quando não há possibilidade de tratamento modificador da doença. Os modos de 

enfrentamento dessas vivências pelo paciente, família e profissionais de saúde estão relacionados 

com a forma de comunicação estabelecida entre eles, assim como com o envolvimento nas decisões 

de fim de vida. Sobre a comunicação nos cuidados paliativos: 

I) A ocultação de informações pode resultar na conspiração do silêncio, definido como um pacto 

implícito ou explícito, por familiares, amigos ou profissionais, para modificar a informação fornecida ao 

paciente sem levar em conta o desejo de conhecimento do mesmo, no que se refere à ocultação do 

diagnóstico, e/ou prognóstico e/ou gravidade da situação.  

II) Quando é o próprio paciente que não quer saber do seu diagnóstico e prognóstico, também se 

trata de conspiração do silêncio. 

III) Para diminuir a conspiração do silêncio é preciso melhorar a relação dos profissionais de saúde 

com a família e paciente, humanizando o tratamento, abordando as más notícias sem pressa.  

IV) O perfil do conspirador pode ser descrito como um membro da família que tem dificuldade de 

comunicação com o paciente, demonstrando medo das repercussões da verdade, instabilidade 



 

emocional frente à morte e acreditando que é melhor para o paciente viver sem saber do seu 

diagnóstico e prognóstico. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Somente I e II estão corretas.               

b) Somente III e IV estão corretas.               

c) Somente I, II e III estão corretas.               

d) Somente I, III e IV estão corretas. 

 

34) Conforme Soares (2005), a psicanálise considera a velhice na relação com o tempo lógico e não 

com o tempo cronológico. Sobre a leitura psicanalítica do envelhecimento: 

I) O tempo lógico prevalecido pela psicanálise se constitui a partir da consideração da realidade 

psíquica pulsional do sujeito, isto é, o tempo subjetivo se constrói mediante a condicionalidade da 

significação da vivência para o indivíduo, concebendo representações que se atualizam com o passar 

do tempo. 

II) Em decorrência dos indícios de alteração metapsicológica dada pelo tempo devido à 

atemporalidade do inconsciente, considera-se que na velhice nada se perde em relação ao desejo, ao 

amor, ao sentido e ao sujeito. 

III) Para aceitar o corpo estranho e limitador, o idoso necessitará ceder os ideais narcísicos e 

construir projetos que darão satisfações conforme os limites proporcionados pelo corpo e pelo social. 

IV) Os sujeitos que não conseguem elaborar os seus lutos no envelhecimento podem adoecer de 

forma grave, dado que ficam enclausurados na dor da sua história narcísica, como acontece nos 

casos de demência. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Somente I, II e III estão corretas.                    

b) Somente I, III e IV estão corretas.              

c) Somente I e III estão corretas.              

d) Somente III e IV estão corretas. 

 

35)  Instituída em 2011, com a Portaria Ministerial nº 3.088, e inserida nas Portarias de Consolidação 

nº 3 e nº 6, de 28 de setembro de 2017, a Rede Atenção Psicossocial (RAPS) agrega diferentes 

componentes e pontos de atenção de cuidado às pessoas com sofrimento ou transtorno mental e 

com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e outras drogas, no âmbito do SUS. Sobre os 

componentes e pontos de atenção da RAPS: 

Associe adequadamente a coluna da direita à da esquerda. 



 

I) Atenção Básica em Saúde 

II) Atenção Psicossocial Especializada 

III) Atenção de Urgência e Emergência 

IV) Atenção Residencial de Caráter Transitório 

V) Atenção Hospitalar 

VI) Estratégias de Desinstitucionalização 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

a) III, V, I, II, VI, IV. 

b) V, III, II, IV, I e VI. 

c) I, V, II, VI, IV, III. 

d) V, III, I, II, VI, IV. 

 

 
36) O psicodiagnóstico é definido como "... um procedimento científico de investigação e intervenção 

clínica, limitado no tempo, que emprega técnicas e/ou testes com o propósito de avaliar uma ou mais 

características psicológicas, visando um diagnóstico psicológico (descritivo e/ou dinâmico), construído 

à luz de uma orientação teórica que subsidia a compreensão da situação avaliada, gerando uma ou 

mais indicações terapêuticas e encaminhamentos" (Krug, Trentini & Bandeira, 2016, p. 27). 

Sobre o psicodiagnóstico em idosos, é CORRETO afirmar que: 

 

a) Os fenômenos psicológicos são de natureza estática e permanente, sem apresentar mudanças ou 

alterações no curso do desenvolvimento humano; 

b) O psicodiagnóstico em idosos é focado exclusivamente na mensuração das funções cognitivas, 

sem considerar aspectos emocionais, familiares e sociais; 

c) No processo de avaliação, o psicólogo não deve contar com a participação dos familiares e/ou 

cuidadores, haja o risco de enviesamentos e interferência externa em seu raciocínio clínico; 

d) O processo psicodiagnóstico deve identificar limitações e déficits, associados ou não a transtornos 

neuropsiquiátricos, evidenciando também as capacidades e potencialidades do idoso; 

 
 
37) A Doença de Alzheimer é uma doença crônico-degenerativa, progressiva e irreversível. 

Manifesta-se através de perdas graduais da função cognitiva, demandando cuidados à medida que a 

doença avança.  

Sobre as características e vivências dos cuidadores familiares: 

I) Ainda hoje observa-se um predomínio da presença feminina nas funções do cuidado, sendo um 

papel desempenhado geralmente por esposas, filhas e noras; 

(  ) Sala de Estabilização 

(  ) Enfermaria Especializada em Hospital Geral 

(  ) Equipe de Consultório na Rua 

(  ) Centro de Atenção Psicossocial 

(  ) Serviços Residenciais Terapêuticos 

(  ) Unidade de Recolhimento 

 



 

II) Ao longo da trajetória do cuidado, o familiar tende a adquirir uma aprendizagem própria sobre a 

doença, o manejo e as adaptações necessárias; 

III) Intervenções psicoeducativas com cuidadores não se mostram eficazes na redução da sobrecarga 

e depressão, melhoria do bem-estar subjetivo e aumento de conhecimentos sobre a doença; 

IV) Nas fases iniciais da doença, o cuidado tende a se voltar à supervisão de atividades realizadas 

pela pessoa doente. Em fases mais avançadas, se torna necessário auxílio na vestimenta, 

alimentação, higiene e cuidados com a segurança. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) Somente I está correta. 

b) Somente I e IV estão corretas. 

c) Somente I, II e III estão corretas. 

d) Somente I, II e IV estão corretas. 

 

38) Considerando a crise na saúde pela pandemia do novo coronavírus (COVID-19), o Conselho 

Federal de Psicologia (CFP) emitiu o Ofício Circular nº 65/2020/GTec/CG-CFP, que traz 

recomendações sobre a comunicação de óbito por psicólogas em contexto hospitalar. 

 

Assinale a alternativa INCORRETA sobre as recomendações do ofício: 

 

a) O ofício recomenda que psicólogos e psicólogas, em contexto hospitalar, sejam os profissionais 

responsáveis em comunicar o óbito do paciente aos familiares, visto serem os mais capacitados em 

acolhimento familiar, psicoterapia de apoio e compreensão das manifestações do luto; 

b) O ofício considera os princípios fundamentais do código de ética da profissão, bem como a Política 

Nacional de Humanização para estruturar e articular o trabalho do psicólogo em contexto hospitalar; 

c) O ofício menciona a participação dos profissionais de medicina nas questões relacionadas à 

comunicação do óbito de pacientes, visto a atribuição legal desta profissão em emitir atestado e 

declaração de óbito; 

d) O ofício contempla a possibilidade de psicólogos e psicólogas, em contexto hospitalar, 

disponibilizarem seus serviços relacionados à questões emocionais da morte aos membros da equipe 

multiprofissional. 

 

39) Em 1970, a filósofa Simone de Beauvoir publicou a obra “A Velhice”, que buscou denunciar tabus 

relacionados à velhice. Domingues e Freitas (2019) realizaram um diálogo entre a filosofia de 

Beauvoir e as filosofia da corporeidade de Maurice Merleau-Ponty, propondo uma análise 

fenomenológica do corpo no envelhecimento. Segundo a análise das autoras: 

  

I) Para Beauvoir (1970), o fenômeno da velhice abarca três dimensões: a material, a afetiva e a 

espiritual; 



 

II) A negação da velhice é um fenômeno que influencia o modo como recebemos a sua chegada - na 

juventude, a velhice é vivida como realidade anunciada, mas nunca presente; 

III) Beauvoir (1970) denuncia que o corpo do velho é tomado como um objeto, sendo alvo da 

institucionalização e da ação midiática, o que compromete as possibilidades de vivermos 

autenticamente a velhice; 

IV) Pensar uma fenomenologia do envelhecimento é também pensar questões éticas relacionadas a 

alteridade - para se aceitar o velho é preciso aceitar a própria velhice. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Somente I está correta; 

b) Somente I, II e III estão corretas; 

c) Somente II, III e IV estão corretas; 

d) Todas estão corretas. 

 

40) A dor é um grave problema de saúde pública, sendo um dos principais motivos que levam os 

usuários a buscarem os serviços de saúde. Segundo a International Association for the Study of Pain, 

a dor é definida como: "Uma experiência sensitiva e emocional desagradável, associada, ou 

semelhante àquela associada, a uma lesão tecidual real ou potencial" (DeSantana, et al. 2020, p. 

197).  

 

Sobre o fenômeno da dor, podemos AFIRMAR que: 

 

a) É uma sensação biológica que é influenciada por fatores psicológicos e sociais; 

b) A dor não cumpre papel adaptativo para o organismo, dado seus efeitos adversos na saúde mental 

do paciente; 

c) O cuidado com a dor é uma atribuição do médico e/ou do enfermeiro: o psicólogo não possui papel 

na equipe multiprofissional para este tipo de queixa; 

d) Vários comportamentos podem ser expressão de uma experiência de dor, sendo a descrição 

verbal apenas um deles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     GABARITO DO CANDIDATO (SEM VALIDADE OFICIAL                                                         
VOCÊ NÃO PODE FAZER NENHUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA FRENTE OU VERSO DESTE 

DOCUMENTO, SOMENTE NO ESPAÇO RESERVADO PARA A CÓPIA DO CARTÃO-RESPOSTA                                                                                                                                   
Na saída apresente este gabarito ao fiscal para conferencia. 
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