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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 
 
01 -  Este caderno contém 60 questões do tipo múltipla escolha. 
 
02 -  Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração errada, 

etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 
 
03 -  Cada questão tem quatro (4) opções (A - B - C - D). Apenas uma (1) resposta é correta. Não marque mais de 

uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma questão sem resposta. Se isso acontecer, a 
mesma será anulada. 

 
04 -  Para marcar as respostas, use caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO utilize caneta com tinta 

vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha 
 
05 -  Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 
 
06 -  Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A SUA 

PROVA SERÁ ANULADA. 
 
07 -  Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 
 
08 - Preencha corretamente a Ficha de Identificação colocada na capa. 
 
09 -  UMA HORA após o início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM LEVAR ESTE CADERNO.  
 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: QUATRO HORAS 
 
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 

provas. É proibido o uso de boné. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões numeradas de 01 a 60 

 
QUESTÃO 01 
De acordo com a Constituição Brasileira de 1988: 
I - A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que 

visem também ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação.    

II - Compete ao Sistema Único de Saúde participar do controle e fiscalização da produção, transporte, 
guarda e utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos. 

III - É permitida a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas para 
fins lucrativos. 

Marque a alternativa CORRETA. 
A) Apenas as alternativas I e II estão corretas.  
B) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
C) Apenas a alternativa I está correta.       
D) Apenas a alternativa III está correta. 

 

QUESTÃO 02 
I - De acordo com a lei 8080, o dever do Estado de garantir a saúde consiste na reformulação e execução 

de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e outros agravos. 
II - De acordo com a lei 8080, o dever do Estado de garantir a saúde, exclui o das pessoas, da família, das 

empresas e da sociedade. 
III - Pela constituição, as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada constituindo um sistema único. 
Marque a alternativa CORRETA. 
A) Apenas a alternativa II está correta.       
B) Apenas a alternativa III está correta. 
C) Apenas as alternativas I e II estão corretas.  
D) Apenas as alternativas I e III estão corretas.  

 

QUESTÃO 03 
O Sistema Único de Saúde é organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
I - Descentralização, com direção única em cada esfera de governo.   
II - Atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 

assistenciais. 
III - Participação da comunidade. 
Marque a alternativa CORRETA. 
A) Apenas a alternativa I está correta. 
B) Apenas a alternativa II está correta.       
C) Apenas as alternativas I e III estão corretas.  
D) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.  
 

QUESTÃO 04 
À direção nacional do Sistema Único de Saúde, compete: 
I - Promover a descentralização, para as Unidades Federadas e para os Municípios, dos serviços e ações 

de saúde, respectivamente, de abrangência estadual e municipal. 
II - Prestar cooperação técnica e financeira aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios para o 

aperfeiçoamento da sua atuação institucional. 
III - Coordenar a rede estadual de laboratórios de saúde pública e hemocentros e gerir as unidades que 

permaneçam em sua organização administrativa. 
Marque a alternativa CORRETA. 
A) Apenas a alternativa II está correta. 
B) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
C) Apenas a alternativa I está correta.  
D) Apenas a alternativa III está correta.  
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QUESTÃO 05 
A lei 8142 de dezembro de 1990 dispõe:  
I - sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde. 
II - sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde. 
III - sobre o período de 4 anos para a realização da Conferência de Saúde que contará com a representação 

dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação 
da política de saúde nos níveis correspondentes. 

Marque a alternativa CORRETA. 
A) Apenas a alternativa II está correta. 
B) Apenas as alternativas I e II estão corretas.  
C) Apenas as alternativas II e III estão corretas.  
D) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 06 
A lei 8080 estabelece em um dos seus artigos: 
I - que o Ministério da Saúde deve organizar um sistema nacional de informações em saúde, integrado em 

todo o território nacional, abrangendo questões epidemiológicas e de prestação de serviços. 
II - que compete à direção municipal do Sistema Único de Saúde, planejar, organizar, controlar e avaliar as 

ações e os serviços de saúde e gerir e executar os serviços públicos de saúde. 
III - a permissão para a participação direta ou indireta de empresas ou de capitais estrangeiros na assistência 

à saúde. 
Marque a alternativa CORRETA. 
A) Apenas a alternativa I está correta.  
B) Apenas a alternativa II está correta. 
C) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
D) Apenas a alternativa III está correta.  
 

QUESTÃO 07 
 

A Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) é resultado da experiência acumulada por conjunto de 
atores envolvidos historicamente com o desenvolvimento e a consolidação do Sistema Único de Saúde 
(SUS), como movimentos sociais, usuários, trabalhadores e gestores das três esferas de governo 
(BRASIL, 2012, pg. 09).  
 

Sobre a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) analise as seguintes afirmativas: 
I - Um dos seus fundamentos é possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade 

e resolutivos, caracterizados como a porta de entrada aberta e preferencial da rede de atenção, 
acolhendo os usuários e promovendo a vinculação e corresponsabilização pela atenção às suas 
necessidades de saúde. 

II - Como função da atenção básica a coordenação do cuidado visa elaborar, acompanhar e gerir projetos 
terapêuticos singulares, bem como acompanhar e organizar o fluxo dos usuários entre os pontos de 
atenção das Redes de Atenção à Saúde. 

III - Uma diretriz da PNAB é desenvolver relações de vínculo e responsabilização entre as equipes 
especializadas e a população em geral, garantindo a continuidade das ações de saúde e a 
longitudinalidade do cuidado. 

Marque a alternativa CORRETA. 
A) Apenas a alternativa II está correta. 
B) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
C) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
D) Todas as alternativas estão corretas. 
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QUESTÃO 08  
 

Num bairro de periferia situa-se a Unidade Básica de Saúde (UBS) Monte Verde com uma equipe da 
Estratégia de Saúde da Família (ESF), a qual, semanalmente, recebe uma equipe de apoio matricial em 
saúde mental.  
 

Sobre este breve relato analise as afirmações e marque a alternativa CORRETA. 
 

A) Numa discussão de caso entre a equipe de referência e a de apoio matricial decide-se realizar uma 
visita conjunta à senhora Maria. Assim, ambas as equipes preparam-se para, como na consulta 
conjunta, oferecer, imediatamente a sua realização, uma resposta à senhora Maria e sua família. 

B) Para uma consulta conjunta na UBS Monte Verde entre enfermeiro e psicólogo é necessário que todos 
os envolvidos discutam o caso e compartilhem sobre o seu planejamento e, posteriormente, o 
enfermeiro apresente o psicólogo ao usuário e solicitem sua autorização para a realização da mesma, 
com discussão compartilhada da conduta.  

C) A equipe da Estratégia de Saúde da Família (ESF) funciona como referência multidisciplinar, atuando 
com uma responsabilidade sanitária que inclui o cuidado longitudinal e à equipe de apoio matricial em 
saúde mental, representada pelo psiquiatra ou psicólogo, cabe apenas supervisões periódicas dos casos 
clínicos. 

D) Na Unidade Básica de Saúde Monte Verde acontece o matriciamento, o qual possui como proposta 
um suporte técnico-pedagógico para intervenções psicossociais coletivas nos casos de saúde mental a 
partir de uma retaguarda especializada através de atendimentos ambulatoriais pelo profissional de 
saúde mental. 

 

QUESTÃO 09 
Sobre a Portaria GM/MS Nº 154, de 24 de janeiro de 2008, que cria os Núcleos de Apoio à Saúde da 
Família – NASF, analise as afirmativas abaixo:  
I - Os NASF foram criados com o objetivo de ampliar a abrangência e o escopo das ações da atenção 

básica, bem como sua resolubilidade, apoiando a inserção da Estratégia de Saúde da Família na rede de 
serviços e o processo de territorialização e regionalização a partir da atenção básica. 

II - Os NASF, porta de entrada do sistema, são formados por profissionais de diferentes áreas do 
conhecimento, os quais realizam um trabalho ambulatorial e especializado com o compromisso de 
buscar instituir a plena integralidade do cuidado físico e mental aos usuários do SUS. 

III - A responsabilização compartilhada entre as equipes de saúde da família e a equipe do NASF prevê a 
revisão da prática do encaminhamento com base nos processos de referência e contrareferência, 
ampliando-a para um processo de acompanhamento longitudinal de responsabilidade da equipe de 
Saúde da Família. 

Marque a alternativa CORRETA. 
A) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
B) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
C) Apenas a alternativa III está correta. 
D) Todas as alternativas estão corretas. 
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QUESTÃO 10 
 

Podemos dizer que o cuidado em saúde mental na Atenção Básica é bastante estratégico pela facilidade 
de acesso das equipes aos usuários e vice-versa. No entanto, apesar de sua importância, a realização de 
práticas em saúde mental na Atenção Básica suscita muitas dúvidas, curiosidades e receios nos 
profissionais de Saúde. (BRASIL, 2013, pag.19).  
 

Sobre as práticas e intervenções em saúde mental na atenção básica marque a alternativa CORRETA: 
A) As práticas em saúde mental na Atenção Básica devem ser realizadas pelo psiquiatra e psicólogo, 

elaborando suas intervenções a partir da noção de território e vínculo entre a equipe de saúde e a 
comunidade. 

B) As intervenções em saúde mental na Atenção Básica priorizam a cura das doenças, com o objetivo de 
promover novas possibilidades de modificar e qualificar as condições e modos de vida. 

C) Os profissionais da Atenção Básica podem oferecer atenção e tempo para a escuta, o que permite um 
espaço de desabafo para o paciente, no entanto, essa prática se mostra ineficiente para a 
ressignificação do sofrimento deste. 

D) As intervenções em saúde mental na Atenção Básica são concebidas a partir da realidade do dia a dia 
do território, das singularidades dos pacientes e de suas comunidades. 

 

QUESTÃO 11 
Sobre a Portaria Nº 1.654/GM, de 19 de julho de 2011 que institui, no âmbito do Sistema Único de Saúde, 
o Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (PMAQ-AB) e o 
Incentivo Financeiro do PMAQ-AB, marque a alternativa CORRETA. 
A) O PMAQ-AB visa induzir a ampliação do acesso e a melhoria da qualidade da atenção básica, com 

garantia de um padrão de qualidade comparável regionalmente de maneira a permitir maior 
transparência e efetividade apenas das ações do governo federal direcionadas à Atenção Básica em 
Saúde. 

B) O PMAQ-AB será composto por 4 (quatro) fases distintas, que compõem um ciclo, as quais se 
sucedem  para o desenvolvimento e a melhoria contínua da qualidade da Atenção Básica em Saúde, 
que são: 1) Adesão e Contratualização; 2) Desenvolvimento; 3) Avaliação externa; 4) 
Recontratualização. 

C) O PMAQ-AB possui caráter obrigatório para a adesão tanto pelas equipes de saúde da atenção básica 
quanto pelos gestores estaduais e municipais, a partir do pressuposto de que o seu êxito depende de 
resultados epidemiológicos efetivos do trabalho dos atores envolvidos. 

D) Como diretrizes do PMAQ-AB têm-se a construção de parâmetro de comparação entre as equipes de 
saúde da atenção básica, desvencilhadas de sua realidade, e a estimulação do processo contínuo e de 
melhoramento dos padrões e indicadores de acesso e de qualidade a partir dos resultados alcançados 
pelas equipes de saúde da atenção básica. 
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QUESTÃO 12  
 

A Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da Família sua estratégia prioritária para expansão e 
consolidação da atenção básica. (BRASIL, 2012, pag. 22).  
 

Sobre a Saúde da Família analise as seguintes afirmativas e marque a alternativa CORRETA. 
I - a implantação do Programa Saúde da Família (PSF) na década de 90 teve como antecedente o 

Programa de Agentes Comunitários de Saúde (Pacs) fixado na região Norte e Nordeste, em áreas rurais 
e periurbanas, atendendo as demandas de combate e controle da epidemia do cólera e das demais 
formas de diarreia com foco na reidratação oral e na orientação a vacinação. 

II - a organização em unidades de Saúde da Família, como modelo de assistência, vai além da prestação de 
assistência médica individual e deve variar segundo os problemas identificados na área de implantação, 
agindo na proteção e promoção da saúde dos indivíduos, dos membros de uma família, sadios ou 
doentes, de forma integral e contínua. 

III - a Estratégia de Saúde da Família encerra em sua concepção mudanças na dimensão organizacional do 
modelo assistencial ao: constituir a Equipe de Saúde da Família, multiprofissional e responsável pela 
atenção à saúde da população de determinado território; definir o generalista como o profissional 
médico da atenção básica; instituir novos profissionais, os Agentes Comunitários de Saúde. 

 

A) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
B) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
C) Apenas a alternativa II está correta. 
D) Todas as alternativas estão corretas. 
QUESTÃO 13 
A atenção à crise nos serviços de Atenção Psicossocial   merece as seguintes considerações:  
I - No contexto da saúde mental e atenção psicossocial, a crise é entendida como o resultado de uma série 

de fatores que envolvem terceiros, sejam estes familiares, vizinhos, amigos ou mesmo desconhecidos. 
Um momento que pode ser resultado de uma diminuição do limiar de solidariedade de uns para os 
outros, de uma situação de precariedade de recursos para tratar a pessoa em sua residência, enfim, uma 
situação mais social que puramente biológica ou psicológica. 

II - No contexto da saúde mental e atenção psicossocial entende-se a crise como uma situação de grave 
disfunção cerebral que ocorre exclusivamente em decorrência da doença em geral. A intervenção 
diante do quadro de crise de uma  pessoa, seria de imediato, a contenção física com aplicação de fortes 
medicamentos intravenosos, via oral, de ação no sistema nervoso central e dependendo da gravidade 
do caso, a aplicação de eletroconvulsoterapia para o paciente voltar à razão. 

III - É necessário que existam serviços de atenção psicossocial que possibilitem o acolhimento de pessoas 
em crise, e que todas as pessoas envolvidas possam ser ouvidas, expressando as dificuldades, temores e 
expectativas [...] que elas se sintam realmente ouvidas e cuidadas, que sintam que os profissionais que 
as estão escutando estão efetivamente voltados para os seus problemas, dispostos e compromissados a 
ajudá-las. 

 

Marque a alternativa CORRETA. 
A) Apenas as alternativas I e III estão corretas 
B) Apenas a alternativa I está correta 
C) Apenas as alternativas I e II estão corretas 
D) Apenas as alternativas II e III estão corretas 
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QUESTÃO 14 
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA: 
A) A proposta de Equipe Interdisciplinar (de Referência) e Apoio Matricial objetiva facilitar a 

humanização da gestão e da atenção ao mesmo tempo. A equipe multiprofissional de Saúde da 
Família é referência para uma determinada população. No plano da gestão esta referência facilita um 
vínculo específico entre um grupo de profissionais e um certo número de usuários. 

B) Quando se pensa em uma clínica, imagina-se o médico prescrevendo um remédio ou solicitando um 
exame para confirmar a doença do usuário. As pessoas  se limitam às doenças que padecem e os 
tratamentos medicamentosos e laboratoriais tem efeitos terapêuticos eficazes tornando irrelevante a 
particularidade do caso clínico pela certeza diagnóstica, que obedece a um princípio universalizante  
de igualdade diagnóstica. 

C) As equipes interdisciplinares ou transdisciplinares tem que ter algum poder de decisão na 
organização, principalmente, no que diz respeito ao processo de trabalho da equipe. Não há como 
propor humanização da gestão e da atenção sem propor um equilíbrio maior de poderes nas relações 
entre os trabalhadores dentro da organização e na relação da organização com o usuário.  

D) O projeto terapêutico singular é um conjunto de propostas de condutas terapêuticas articuladas, para 
um sujeito individual ou coletivo, resultado da discussão coletiva de uma equipe interdisciplinar, com 
apoio matricial, se necessário.  

 

QUESTÃO 15 
De acordo com a  Portaria Nº. 3.088 do Ministério da Saúde que institui a Rede de Atenção Psicossocial 
para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de crack, álcool 
e outras drogas: 
I - Nas iretrizes de seu funcionamento, a ênfase é dada em serviços de base territorial e comunitária, com 

participação e controle social dos usuários e de seus familiares; 
II - Um dos seus objetivos  gerais  é  ampliar o acesso à atenção psicossocial da populaçaõ em geral. 
III - Tem como uma das formas de intervenção na atenção básica, as equipes de consultório de rua. 

 

Marque a alternativa CORRETA. 
A) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
B) Apenas as alternativas I e II estão corretas.  
C) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
D) Todas as alternativas estão corretas 
 

QUESTÃO 16 
De acordo com a portaria Nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, do Ministério da Saúde, os Centros de 
Atenção Psicossocial estão organizados nas seguintes modalidades, EXCETO: 
A) CAPSI: atende crianças e adolescentes com transtornos mentais graves e persistentes e os que fazem 

uso de crack, álcool e outras drogas.  
B) CAPS AD III: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as normativas do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, com necessidades de cuidados clínicos contínuos.  
C) CAPS III: atende adultos ou crianças e adolescentes, considerando as normativas do Estatuto da 

Criança e do Adolescente, com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras drogas.  
D) CAPS III: atende pessoas com transtornos mentais graves e persistentes. Proporciona serviços de 

atenção contínua, com funcionamento de vinte e quatro horas, incluindo feriados e finais de semana, 
ofertando retaguarda clínica e acolhimento noturno a outros serviços de saúde mental, inclusive CAPS 
AD. 
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QUESTÃO 17   
Analise as alternativas abaixo e assinale a afirmativa CORRETA: 
I - É preciso mudar de paradigmas. Mostrar que a única conduta ética é respeitar o desejo da mulher 

estuprada quanto ao abortamento. 
II - Somente com a apresentação do BO (boletim de ocorrência) a vítima de violência sexual grávida, 

poderá procurar o serviço de referência  para realizar o aborto previsto em lei. 
III - É direito da mulher estuprada que engravida e solicita o aborto legal e seguro, tenha assegurado seu 

atendimento. 
 

A) Apenas a afirmativa I  está correta. 
B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
C) Apenas a afirmativa  III está correta. 
D) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
 

QUESTÃO 18  
Há evidencias que apontam para taxas expressivamente menores de reincidência entre autores  de 
violência sexual que recebem atenção psiquiátrica e/ou psicológica adequadas durante o cumprimento de 
sua pena. (Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Ações Programáticas 
Estratégicas. Prevenção e tratamento dos agravos resultantes da violência sexual contra mulheres e 
adolescentes: norma técnica. Brasília: Ministério da Saúde, 2011). 
Posto isso, em relação ao autor da violência sexual, é CORRETO afirmar que: 
A) Considerando-se como inaceitável abdicar da responsabilização, a atenção ao autor da violência fica 

restrita ao sistema penitenciário. 
B)  Não cabe aos serviços de saúde mental a assistência ao autor  da violência. 
C) A privação da liberdade aplicada com rigor aos crimes hediondos, se  mostra suficiente para que o 

autor da violência abandone a sua prática. 
D) É comum aos serviços de saúde que atendem mulheres, crianças  e adolescentes em situação de 

violência sexual, recebam  também  autores dessa violência. 
 

QUESTÃO 19 
A partir do texto A Dinâmica da Transferência (1912), Freud irá explicar o papel da transferência 
necessariamente provocada no tratamento analítico. 
Analise as alternativas abaixo.  
I - A catexia libidinal de alguém que se acha parcialmente insatisfeito será dirigida também para a figura 

do médico. Esta catexia recorrerá a protótipos infantis e se ligará a um dos clichês estereotípicos que se 
acham presentes no indivíduo, incluindo o médico em uma de suas séries o que permitirá a 
transferência. 

II - No processo de procurar a libido que fugiu da consciência entramos no reino do inconsciente. Os 
impulsos inconscientes não desejam ser recordados da maneira como o tratamento quer que o seja, mas 
se esforçam por se reproduzir de acordo com a atemporalidade do inconsciente e sua capacidade de 
alucinação. 

III - Na análise, o mecanismo da transferência é compreendido através do estado de prontidão da libido e do 
seu surgimento como resistência mais poderosa ao tratamento. 

Marque a afirmativa CORRETA. 
A) Apenas a alternativa II está correta. 
B) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
C) Apenas as alternativas II e III estão corretas.  
D) Todas as alternativas estão corretas. 
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QUESTÃO 20   
Sabemos que Freud não delimitou, com a clareza estrutural de Lacan, as soluções subjetivas que 
encontramos para tratar a impossibilidade de a linguagem apreender a experiência com o corpo e com a 
realidade. Neurose, psicose e perversão são os nomes das estruturas clínicas que foram finamente sendo 
isoladas como formas particulares de resposta do sujeito diante do impasse colocado pela castração 
(GUERRA, 2010, p.12) 
Sobre as psicoses, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 
 

I - Para Freud, na melancolia com o mecanismo de defesa que a constitui, a libido que foi retirada dos 
objetos não procura um novo objeto e refugia-se no eu, retornando para o corpo e se desenrolando 
sobre a experiência de um corpo despedaçado. 

II - Para Lacan, as psicoses nos ensinam que os caminhos do tratamento possível com elas são muito 
complexos e variados. Na paranoia há um retorno do gozo no Outro, na melancolia há perda 
permanente de gozo através do eu e na esquizofrenia há retorno do gozo no corpo. 

III - Para Lacan, na melancolia, a perda no nível do ideal liquida o investimento objetal e a libido é retirada 
para o eu através de uma identificação com o objeto perdido. Sobre a paranoia, Freud a determina a 
partir de uma regressão e uma fixação no nível do narcisismo primário e o sujeito vive uma relação 
autoerótica com o corpo que não pressupõe a sua unidade imaginária e simbólica garantindo-lhe uma 
dimensão persecutória com o Outro. 

A) Apenas as alternativas I e II estão corretas.  
B) Apenas a alternativa II está correta  
C) Estão corretas apenas as alternativas II e III. 
D) Todas as alternativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 21  
Apresentada a constituição do sujeito na psicose, é preciso entender de que maneira o sujeito pode ser 
afetado a ponto de se desorganizar psiquicamente. Trata-se de verificar o fenômeno que Lacan 
denominou de desencadeamento da psicose. Desencadeada a psicose, o sujeito começa a trabalhar na 
reconstrução de seu mundo. É quando suas soluções fazem barulho e exigem resposta (GUERRA, 2010, 
p.37-39) 
Sobre o fenômeno do desencadeamento e estabilizações psicóticas, segundo Lacan, assinale a afirmativa 
CORRETA. 
A) Desencadeada a psicose, o sujeito se articulará para começar a trabalhar suas possíveis saídas a partir 

de um percurso que inclua a  via delirante. 
B) Pode-se destacar duas condições para o desencadeamento na psicose que seria a condição estrutural 

marcada pela foraclusão do Nome-do-pai e uma condição específica que diz do encontro com Um-pai. 
C) A estabilização psicótica pela via da obra ou arte acontece através da possibilidade de extração real do 

objeto do campo do Outro, realizada pela castração, com a conseqüente localização do gozo no 
produto ali extraído. 

D) As estabilizações psicóticas acontecerão pela via do trabalho delirante, pelo acting-out e pela via da 
obra. Além disso, a identificação imaginária, sublimações criadoras e a própria transferência podem 
favorecer a estabilização. 

QUESTÃO 22  
Em seu texto “Recomendações aos médicos que exercem a psicanálise” (1912), Freud buscou recomendar 
algumas regras técnicas construídas a partir de sua prática clínica e fazer algumas advertências aos 
médicos que exercem a psicanálise. 
Analise as alternativas abaixo e assinale a afirmativa CORRETA: 
A) O médico por desempenhar atividade educativa se encontra na posição de indicar novos objetivos 

para as inclinações do paciente não devendo guiar-se pelo desejo do paciente. 
B) Será necessário dirigir a atenção para algo específico e manter a mesma atenção uniformemente 

suspensa em face de tudo que se escuta. 
C) Dever-se-á simplesmente escutar e não se preocupar se está se lembrando de alguma coisa dita pelo 

paciente. 
D) Com vistas a superar as resistências do paciente, o médico poderá fazer uso de técnica afetiva 

colocando o paciente numa posição de igualdade. 
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QUESTÃO 23 
Em suas Novas Recomendações sobre a técnica da psicanálise III (1914-1915), Freud fará suas 
recomendações sobre o amor transferencial. 
Analise as alternativas abaixo e assinale a afirmativa CORRETA. 
 

I - Neste texto Freud aborda apenas a forma amorosa de relação transferencial, mas todos os sentimentos 
podem estar presentes nas expectativas transferenciais. 

II - O amor transferencial teria sido desenvolvido pela capacidade do analista em causar atração aos 
encantos de sua própria pessoa ao paciente que encenaria a repetição de padrões de relacionamento 
afetivo construídos na infância. 

III - A exigência de amor na transferência é um trabalho da resistência no processo analítico. 
A) Estão corretas apenas as alternativas I e II. 
B) Está correta apenas as alternativas I e III. 
C) Estão corretas apenas as alternativas II e III. 
D) Todas as alternativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 24 
Todo aquele que espera aprender o nobre jogo de xadrez nos livros, cedo descobrirá que somente as 
aberturas e os finais de jogos admitem uma apresentação sistemática exaustiva e que a infinita variedade 
de jogadas que se desenvolvem na abertura desafia qualquer descrição deste tipo. (S. Freud, V.XII p.139).  
Analise as alternativas abaixo e assinale a afirmativa CORRETA: 
A) Para Freud, a confiança ou não do analisando pelo tratamento psicanalítico é fundamental para 

condução ao processo analítico, uma vez que as resistências serão menos fortes quando a confiança 
estiver presente. 

B) Freud diz que é necessário acolher o analisando no divã onde possa deitar confortavelmente e o 
analista ficará atrás do mesmo, fora das vistas do analisando. Tal recomendação seria apenas para 
manter um remanescente das origens psicanalíticas com o método de hipnose. 

C) Freud coloca a psicanálise como um processo aberto onde cada caso é único. Ele não fecha 
incondicionalmente a aceitação de suas técnicas abrindo espaço para que possamos refletir e 
investigar o particular. 

D) O analista deve ter uma preocupação inicial diagnóstica para conduzir o seu processo analítico. Freud 
ensina que o início do tratamento deverá ser conduzido pelo analista tendo esta finalidade. 

QUESTÃO 25 
Ao comentar o caso Dora, Freud inicia destacando a importância da interpretação dos sonhos. Sobre a 
importância dos sonhos na obra de Freud, considere as afirmativas abaixo:  
I - O sonho é um dos desvios por onde se pode fugir ao recalcamento. 
II - O sonho é a forma pela qual um material bloqueado pode aceder à consciência. 
III - Todo sonho tem um sentido possível de ser descoberto mediante a interpretação. 
Marque a alternativa  CORRETA: 
A) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
B) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
C) Apenas a alternativa I está correta. 
D) Todas as alternativas estão corretas. 
QUESTÃO 26 
Em relação à perda da realidade na neurose e psicose: 
I - O sujeito na psicose repudia a realidade e tenta substitui-la. 
II - O sujeito psicótico repara a perda da realidade construindo uma nova realidade na tentativa de 

reestabelecer as suas relações com o mundo. 
III - Assim como na psicose, a perda da realidade estaria necessariamente presente na neurose. 
Marque a alternativa CORRETA. 
A) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
B) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
C) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
D) Todas as alternativas estão corretas. 
 



 11

QUESTÃO 27 
A formação delirante, que presumimos ser o produto patológico, é, na realidade, uma tentativa de 
restabelecimento, um processo de reconstrução. (FREUD, S.V.XII, p.78) 
Analise as afirmativas abaixo e marque a opção CORRETA. 
I - O delírio é uma produção compartilhada socialmente 
II - Trata-se de uma certeza subjetiva praticamente absoluta 
III - Apresenta-se com um conteúdo impossível 

 

A) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
B) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
C) Apenas a alternativa I está correta. 
D) Todas as alternativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 28 
Cristiana perdeu a mãe aos 8 anos num acidente de carro. Ninguém nunca lhe explicou exatamente o que 
ocorrera. Desde então, passou a morar em diferentes casas: ora com os avós paternos, ora com tios, 
irmãos. Hoje, aos 25 anos, não consegue trabalhar, tenta estudar, mas interrompe com frequência, casou-
se. Fala do marido com carinho e reconhece os esforços deste para fazê-la sentir-se melhor. No entanto, 
sente-se ¨incapaz para a vida¨ e por sentir-se assim, pensa frequentemente em morrer. Por duas vezes, 
tentou se cortar e foi socorrida por familiares. É recorrente o seu discurso em relação à falta da mãe. 
Lamenta profundamente a sua morte e fala com grande tristeza a falta que esta lhe faz. 
Leia o caso acima e analise as alternativas abaixo: 
I - Trata-se de um caso de melancolia, pois podemos apontar características como desânimo, cessação de 

interesse pelo mundo externo, a perda da capacidade de amar, inibição, diminuição dos sentimentos de 
autoestima. 

II - Trata-se de um caso de luto por envolver graves afastamentos do que constitui a atitude normal para 
com a vida, nos ocorre considerá-lo uma condição patológica e submetê-lo a tratamento médico. 

III - Podemos considerar que há uma identificação do sujeito com o objeto perdido o que caracteriza a 
melancolia. 

Marque a alternativa CORRETA. 
A) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
B) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
C) Apenas a alternativa I está correta. 
D) Todas as alternativas estão corretas. 

 

QUESTÃO 29 
Freud faz referencia a pacientes que apresentam verdadeira aversão a relógios, já que estes dão a certeza 
da hora e do dia (FREUD, S.V. X, p.201). 
I - Na afirmativa acima, destaca-se a tendência do paciente neurótico obsessivo à. Incerteza o que acaba 

por atraí-lo para fora da realidade e isola-o do mundo. 
II - A incerteza da memória é utilizada pelo obsessivo como auxiliar na formação de Sintomas. 
III - na neurose obsessiva, a repressão, diferentemente da histeria, estabelece para o sujeito a certeza de que 

ele conhece o conteúdo mnêmico apagado, já que o trauma não é totalmente esquecido. 
Marque a alternativa CORRETA. 
A) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
B) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
C) Apenas a alternativa I está correta. 
D) Todas as alternativas estão corretas. 
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QUESTÃO 30 
Analise as alternativas abaixo a partir do texto O Mal Estar na Civilização. 

I - A fantasia é uma forma de satisfação que afasta o sujeito da realidade. 
II - A religião possibilita a cada um a sua própria escolha para que a felicidade seja alcançada. 
III - O mal-estar é, para Freud, o resíduo do processo de repressão a que estamos submetidos e que garante 

nossa vida civilizatória. 
Marque a alternativa CORRETA. 
A) Apenas a alternativa I está correta. 
B) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
C) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
D) Todas as alternativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 31 
Em relação à  anorexia mental,é INCORRETA  afirmativa: 
A) O sujeito libidiniza o objeto ao extremo. 
B) O sujeito revela uma tendência psíquica à morte. 
C) O sujeito rejeita o alimento tentando reduzir ao mínimo o mal estar. 
D) O sujeito assume a falta por consentir com a castração. 
QUESTÃO 32 
Para Lacan, Freud fez a descoberta dos complexos. Esta afirmativa justifica-se porque: 
I - Foi mais preocupado com o doente que com a doença, procurou compreendê-lo para curá-lo. 
II - Prendeu-se ao que se costumavam negligenciar, o “conteúdo” do sintoma. 
III - Formou um conhecimento intuitivo do outro, a partir da capacidade de partilhar e mesmo de ter 

sentimento pelo paciente. 
 

A) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
B) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
C) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
D) Apenas as alternativa I está correta. 
 

QUESTÃO  33 
Quanto ao Complexo de Édipo é INCORRETO afirmar:  
A) O complexo de Édipo marca todos os níveis do psiquismo. 
B) O Édipo opera através de um conflito triangular. 
C) O Édipo tem como meta suprimir o estado de tensão na fonte pulsional. 
D) O complexo de Édipo permitiu esclarecer a estrutura psicológica da família. 
QUESTÃO 34 
Sabendo que o complexo de desmame representa a forma primordial da imago materna é CORRETO 
afirmar que: 
A) O complexo fixa a pulsão oral fazendo desaparecer o desprazer. 
B)  O complexo torna possível a aceitação da realidade, se há uma maternagem boa que fixa a criança ao 

ambiente externo. 
C) O complexo mantém a ilusão de um falo materno. 
D) O complexo funda os sentimentos mais arcaicos e estáveis que unem o individuo à família.  
QUESTÃO 35 
Sabendo que a paranoia tem conexão com o complexo de intrusão é CORRETO afirmar que:. 
A) As conexões da paranoia com o complexo fraterno se manifestam pela frequência do surgimento da 

ideia de violação, de doação a vontade do Outro. 
B) As conexões da paranoia com o complexo fraterno se manifestam pela frequência dos temas de 

filiação, de usurpação, da influência e do duplo.  
C) As conexões da paranoia com o complexo  fraterno se manifestam pela frequência do aparecimento da 

culpa, da ternura excessiva e avareza. 
D) As conexões da paranoia com o complexo  fraterno se manifestam pela frequência de estado de 

consciência modificado, provocado pela sugestão de uma outra pessoa. 



 13

QUESTÃO 36 
Em relação As duas notas sobre a criança escrita por Lacan e entregue a Jenny Aubry, é CORRETO 
afirmar que:  
A)  Analisou uma série de mecanismos desenvolvidos na criança que passa a se preocupar com o efeito 

de seus impulsos sobre sua mãe e em seguida a notar os resultados de suas experiências em sua 
própria pessoa. 

B) Expôs uma série de indicações clínicas sobre a criança como lugar da verdade sintomática de um 
casal e toda uma série de indicações clínicas sobre a criança como um lugar sintomático da mãe. 

C)  Apontou os efeitos da oferta da palavra a criança, permitindo a desconstrução da família ideal 
almejada por elas, incluindo o pai, e reconstrução de uma família e um pai possíveis. 

D) Formalizou a psicanálise com crianças e a direção da cura  tendo em vista o encontro  da criança com 
o desejo enigmático da mãe, revelado pela sua presença/ausência, e com a impossibilidade de 
encontrar alguma reposta absoluta para tal enigma. 

 

QUESTÃO 37 

 
Fonte: Por André Dahmer, 2013. (http://malvados.com.br) 
 
Observe a figura acima e analise as afirmativas abaixo. 
I - As formas contemporâneas de vida, sobretudo nos centros urbanos, tem sido cada vez mais explicadas 

pelo saber médico como fruto de processos neurobiológicos, comportamentos cada vez mais descritos 
como sintomas individuais e neuroquímicos, passíveis de controle por meio do uso de medicamentos. 

II - O processo de medicalização pode ser analisado como uma atualização de processos de gerência da 
vida social descritas por Foucault através do conceito de biopoder, moralizando condutas em torno do 
governo de si e dos hábitos em geral. 

III - O conceito de medicalização se refere, especificamente, ao abuso de medicamentos psiquiátricos em 
contextos de saúde e educação, marcando relações de poder e controle. 

Marque a alternativa CORRETA. 
A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
B) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
C) Apenas a afirmativa  I está correta 
D) Todas as afirmativas  estão corretas 
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QUESTÃO 38 
O Transtorno do Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH) é um transtorno neurobiológico, de 
causas genéticas, que aparece na infância e frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. 
Ele se caracteriza por sintomas de desatenção, inquietude e impulsividade. Já existem inúmeros estudos 
em todo o mundo - inclusive no Brasil - demonstrando que a prevalência do TDAH é semelhante em 
diferentes regiões, o que indica que o transtorno não é secundário a fatores culturais (as práticas de 
determinada sociedade, etc.), o modo como os pais educam os filhos ou resultado de conflitos 
psicológicos. Algumas teorias sugeriam que problemas familiares (alto grau de discórdia conjugal, baixa 
instrução da mãe, famílias com apenas um dos pais, funcionamento familiar caótico e famílias com nível 
socioeconômico mais baixo) poderiam ser a causa do TDAH nas crianças. Estudos recentes têm refutado 
esta ideia. As dificuldades familiares podem ser mais consequência do que causa do TDAH (na criança e 
mesmo nos pais). Problemas familiares podem agravar um quadro de TDAH, mas não causá-lo. (Fonte: 
Disponível em http://www.tdah.org.br/br/sobre-tdah/o-que-e-o-tdah.html). 
 

Para a psicanálise, a atenção não é um processo meramente quantitativo, mas sim uma função ligada às 
formas de satisfação do sujeito, não sendo possível abordá-la desvinculada da dimensão da satisfação 
pulsional. Isto posto, analise as afirmativas abaixo: 
I - É consenso que o TDAH é um transtorno neurobiológico, inclusive entre os psicanalistas, havendo 

discordância apenas acerca da forma mais adequada de tratamento. 
II - No texto “Psicopatologia da Vida Cotidiana”, Freud sustenta ser é possível pensar no “déficit” como 

uma perturbação da atenção por outras exigências de satisfação, a partir da qual pode-se situar a 
dimensão do sujeito do inconsciente, como os lapsos e os atos falhos. 

III - Uma importante crítica da psicanálise aos tratamentos contemporâneos do TDAH, como o 
medicamentoso e o cognitivo-comportamental, é sua compreensão de que estes tem produzido novas 
formas de controle do sujeito. 

 

Marque a alternativa CORRETA. 
A) Apenas as afirmativas I e III Estão corretas 
B) Apenas  as afirmativas II e III estão corretas 
C) Apenas a afirmativas III está correta 
D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 

QUESTÃO 39 
Importantes discussões têm sido travadas no campo da saúde mental acerca da atenção ao autismo, 
sobretudo no tocante ao tratamento mais adequado a este quadro clínico. Oposta às práticas 
psicoeducativas de intervenção da psicologia, a psicanálise possui uma forma específica de trabalho com 
a criança autista.  
 
Sobre a compreensão da psicanálise lacaniana acerca do autismo, considere as afirmativas abaixo: 
I - Para o autista, o modo de comparecimento do Outro se dá de forma maciça, não havendo intervalos na 

relação corpo a corpo, diferenciando-o, por isso, da paranoia e da esquizofrenia. 
II - O trabalho analítico visa permitir que o sujeito autista encontre formas de fazer borda na relação com o 

Outro, de deslocar esse limite da borda, na tentativa de produzir o traço da ausência do Outro. 
III - Pode-se afirmar que o autista está imerso no real, pois não passa pela operação de alienação que 

constituiria o imaginário e muito menos pela castração, que permitiria o acesso ao registro simbólico. 
Marque a alternativa CORRETA. 
A) Apenas a alternativa III  está correta.  
B) Apenas as alternativas I e II estão corretas 
C) Apenas as alternativas I e III estão corretas 
D) Todas as alternativas estão corretas. 
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QUESTÃO 40 
Leia o texto abaixo e assinale a alternativa INCORRETA: 
“A próxima consulta traz Gislaine com o filho, Matheus, de 9 anos, com um bilhete da professora na mão: 
Prezado Dr. Júlio, favor encaminhar o menor Matheus para avaliação com psicólogo e neurologista, já 
que o mesmo apresenta dificuldade no aprendizado, déficit de atenção e hiperatividade. Atenciosamente, 
Professora Maura. Júlio trabalha há uns 10 anos na Estratégia Saúde da Família (ESF) e pensa como essas 
cartas mudaram recentemente: se antes advertiam para a dificuldade de aprendizado, agora alertam para 
um diagnóstico médico conhecido como TDAH (Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade). 
Gislaine parece cansada e com pouca paciência com Matheus, diz que não aguenta mais, que ele tem dado 
muito problema na escola, que já reprovou os dois últimos anos, que não faz a lição de casa, que tem 
brigado muito com os colegas na sala. Enquanto Gislaine fala, Julio observa Matheus que sentado ao lado 
da mãe, faz aquela cara de quem já ouviu inúmeras vezes o mesmo discurso. Nessas horas, Julio agradece 
o fato de ser o médico de toda a família, Gislaine também consulta com ele e, há dois anos, passou por 
uma separação difícil, o ex-marido e pai do Matheus conheceu uma outra mulher e deixou a família 
subitamente. Gislaine já havia comentado como tinha sido difícil para Matheus, que era muito ligado ao 
pai. Júlio inicia uma conversa amena com Matheus, sobre o que gosta de fazer, futebol, jogos de 
videogame, brincar na rua com os amigos. Fala da escola, que acha tudo chato, que não gosta da turma 
em que estuda e chegam, por fim, ao assunto da separação de seus pais. Matheus fica desconfortável ao 
falar desse tema, quase chora. Para Julio parece muito claro que a separação, o modo como Matheus 
sofreu com isso, perder a sua turma na escola, levam-no a esse ponto em que se encontra. Para Gislaine, 
no entanto, um diagnóstico (TDAH) e a possibilidade de um tratamento medicamentoso (Ritalina®) 
parecem soar como uma redenção, seria uma solução simples para uma situação extremamente 
complexa” (TESSER; POLI NETO, 2010, p. 239-240). 
 

A) O caso apresenta uma problemática muito frequente na Estratégia Saúde da Família, uma vez que as 
escolas percebem as dificuldades dos alunos, muitas vezes, como problemas de ordem médica. 

B) O pedido de Gislaine é exemplo de como os diagnósticos, como o TDAH, muitas vezes são buscados 
com o intuito de evitar a dificuldade ou o problema real, apresentado pela criança. 

C) A postura do médico frente ao caso de Matheus não é adequada, pois o lugar de escuta clínica, dentro 
da equipe, é do psicólogo. 

D) O caso de Matheus enfatiza a importância da equipe de saúde na atenção à comunidade onde funciona 
a Estratégia Saúde da Família.  
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QUESTÃO 41  
Os gráficos abaixo indicam a compra e a dispensação do medicamento Ritalina® (Cloridrato de 
Metilfenidato), utilizado no tratamento do quadro de Transtorno de Déficit de Atenção/Hiperatividade 
(TDAH), no estado de São Paulo. 
 

 
Fonte: Conselho Federal de psicologia, 2011. 
Baseado (a) na discussão sobre a medicalização da vida, assinale a alternativa INCORRETA: 
A) Os gráficos indicam uma tendência de crescimento da prescrição de Ritalina por parte dos médicos. 
B) Os gráficos indicam um aumento do consumo de Ritalina nos últimos seis anos, o que é fruto de uma 

melhor definição dos critérios diagnósticos. 
C) Nota-se que a tendência de crescimento é semelhante tanto no que se refere à compra como à 

dispensação da Ritalina. 
D) A partir dos dados apresentados nos dois gráficos, pode-se concluir que o aumento do consumo de 

Ritalina é indício do processo de medicalização da educação escolar, já que os maiores consumidores 
do medicamento são crianças em idade escolar. 

QUESTÃO 42 
“No que diz respeito ao DSM-V, uma das principais novidades é que é que esse manula vai deixar de ser 
uma classificação baseada em categorias. Diagnosticar segundo categorias é o que se faz hoje no DSM-
IV: cada transtorno é definido em função de certo conjunto de sintomas. Na futura versão do DSM, o 
diagnóstico passará a incluir, além das categorias, o que os formuladores desse manual chamam de 
“dimensões”. [...] com o isolamento de dimensões nos transtornos mentais, estes poderão ser apreendidos 
não apenas como tipos que se diferenciam uns dos outros em função da presença ou ausência de certos 
sintomas, mas também em termos de graus – a possibilidade de mensurar os transtornos mentais tenderá, 
nesse sentido, a aumentar [...] Outra novidade do DSM-V [...] é o modo de organização dos capítulos a 
partir do que os formuladores desse manual chamam de “vida em desenvolvimento”. O primeiro capítulo, 
seguindo, como os demais, uma ordem cronológica, comportará os transtornos de neurodesenvolvimento, 
frequentemente diagnosticados em crianças mais novas. Na sequência, apresentam-se os transtornos que 
aparecem mais tarde na infância, como o TDAH. No último capítulo, O Transtorno do Mal de Alzheimer. 
A proposta pode ser lida da seguinte forma: os capítulos vão acompanhar a linha inteira da vida, haverá 
sempre um transtorno para cada época” (LAIA, 2013, p. 168-171). 
 
De acordo com o trecho acima, analise as afirmativas abaixo. 
I - O autor revela preocupação acerca da estratégia de organização do DSM-V, associando-a a uma 

tendência de banalização diagnóstica. 
II - O autor aponta as vantagens da forma de organização do DSM-V, que irá facilitar o acesso dos 

profissionais de saúde ao diagnóstico correto em cada fase da vida. 
III - O autor defende a inclusão da possibilidade, a partir do DSM-V, de mensurar a intensidade dos 

sintomas apresentados pelo sujeito, já que isso possibilitará uma maior precisão diagnóstica, 
diminuindo o processo de banalização dos diagnósticos psiquiátricos. 

Marque a alternativa CORRETA. 
A) Apenas a alternativa I está correta 
B) Apenas as alternativas I  e III estão corretas 
C) Apenas as alternativas II  e III estão corretas 
D) Apenas a alternativa III está correta 
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QUESTÃO 43 
Para Birman (2009), não resta dúvida de que a violência é uma marca que perpassa a história humana, 
estando presente não apenas em diversas tradições culturais como também em todas as sociedades.  
 
I - Freud reconheceu que a história humana seria marcada pela oposição entre paz e guerra, que, com 

variações, atravessam a nossa história e a modulam [...] A oscilação entre esses pólos, no entanto, seria 
regulada no registro psíquico pelas relações entre pulsão de vida e pulsão de morte. 

II - A segregação é uma das formas de vida que se anunciam na atualidade. A segregação está presente não 
apenas no registro coletivo mas também no individual, opondo não apenas  indivíduos mas também 
grupos e segmentos sociais no interior de uma mesma formação social, além de contrapor nações e 
tradições simbólicas diferentes. 

III - A problemática da violência inscreveu no discurso freudiano em 1913, em Totem e Tabu, quando 
formulou-se que o assassinato do pai da horda primeva seria fundante da sociedade. Foi enunciado, 
então, que a associação dos irmãos mais fracos fora o que impusera um limite à violência absoluta da 
figura do pai primordial, portanto, uma  outra violência foi capaz de  impor um limite à violência real, 
produzindo um código ético centrado na culpa  e uma sociedade fraternal fundada no interdito da 
morte. 

 Marque a alternativa CORRETA. 
A) Apenas as alternativas I e III estão corretas. 
B) Apenas as alternativas I e II estão corretas.  
C) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 
D) Todas as alternativas estão corretas 
QUESTÃO 44 
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA: 
A) A pulsão de vida não consegue mais regular a pulsão de morte, que, como excesso, permanece no 

corpo e não pode mais ser direcionada para o campo do outro. 
B)  A resultante primordial da impossibilidade da regulação da pulsão de morte pela pulsão de vida,  é 

uma forma de subjetividade marcada pela passividade, incapaz de realizar processos de subjetivação 
efetivos. 

C) O que caracteriza a contemporaneidade – que se pode denominar de modernidade avançada, 
hipermodernidade ou pós-modernidade, de acordo com as diferentes tradições teóricas – é o equilíbrio 
patente dos dois territórios que regula a vida pulsional dos indivíduos. 

D)  Da síndrome do pânico às perturbações psicossomáticas, passando pela síndrome de fadiga crônica, é 
sempre o corpo que é referido como lugar de risco para a existência do indivíduo contemporâneo. 

 

QUESTÃO 45 
Em relação  ao fenômeno da experiência analítica, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
INCORRETA. 
A) A experiência analítica permite-nos experimentar a pressão intencional. Nós a lemos no sentido 

simbólico dos sintomas, a partir do momento em que o sujeito renuncia às defesas pelas quais os 
desvincula das relações que eles mantém com sua vida cotidiana e sua história . 

B) A ação psicanalítica se desenvolve na e pela comunicação dos movimentos gestuais, isto é, numa 
apreensão dialética do sentido, de um sujeito que se faz conhecer. A agressividade se manifesta numa 
experiência que é subjetiva por sua própria constituição . 

C) A agressividade, na experiência, nos é dada como intenção de agressão e como imagem de 
desmembramento corporal, e é nessas modalidades que se demonstra eficiente; há aí uma relação 
específica do homem com seu próprio corpo [...] desde os ritos de tatuagem, da incisão e da 
circuncisão, nas sociedades primitivas, até aquilo que podemos chamar de arbitrariedade  procustiana 
da moda, na medida em que ela desmente, nas sociedades avançadas, o respeito às formas naturais do 
corpo humano, cuja ideia é tardia na cultura. 

D) Os impulsos de agressividade decidem sobre as razões que motivam a técnica da análise. O diálogo 
em si parece constituir uma renúncia à agressividade; a filosofia desde Sócrates, sempre depositou 
nele (diálogo) a esperança de fazer triunfar a via racional.  
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QUESTÃO 46 
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa INCORRETA. 
A) A agressividade é a tendência correlativa a um modo de identificação a que chamamos narcísico, e 

que determina a estrutura formal do eu do homem e do registro de entidades característico de seu 
mundo.   

B) A noção da agressividade, como uma das coordenadas intencionais do eu humano, e especialmente 
relativa à categoria de espaço, faz conceber seu papel na neurose moderna e no mal-estar da 
civilização.  

C) Toda experiência subjetiva da análise passa pela psicologia do eu e tem seus resultados na psicologia 
concreta. O que a experiência traz para a psicologia são as emoções, mostrando-nos as ações cuja 
significação comum faz o estado de espírito se orientar com a intenção de eliminar o que antes era 
problema.  

D) A tendência agressiva se revela fundamental numa série de estados significativos da personalidade, 
que são as psicoses paranóides e paranoicas.  

QUESTÃO 47 
 

Adolescente de 17 anos iniciou quadro de isolamento há 08 meses, com comportamentos estranhos, 
conversando sozinho, afirmando com toda a convicção que seus pais foram trocados por clones. Informa 
dificuldade para iniciar o sono. Relato de ter visto subitamente, ao acordar em determinada noite, um 
cachorro dentro do seu quarto, no mesmo local onde há uma poltrona. Relata ter se assustado muito com 
isto.  
 

A percepção deformada de um objeto real é o conceito da seguinte manifestação psicopatológica. 
Assinale a opção CORRETA. 
A) Alucinação 
B) Ilusão 
C) Alucinose 
D) Pseudo-alucinação 
 

 QUESTÃO 48 
São manifestações clínicas que corroboram o diagnóstico de depressão maior, EXCETO: 
A) Elação 
B) Anedonia 
C) Insônia 
D) Hipersonia 
 

QUESTÃO 49 
 

 Paciente masculino, 21 anos, universitário. Levado pelos pais para atendimento em ambulatório de saúde 
mental, contou que ouve as vizinhas criticando-o e fazendo deboches contra sua pessoa. Deixou de 
trabalhar por temer sair à rua. À noite permanece acordado, andando pela casa, vigiando portas e janelas. 
Contou que há uma conspiração contra si e que estão filmando todos os seus movimentos através de 
câmeras secretas escondidas nos postes de luz da rua. Irrita-se com facilidade. Sua higiene encontrava-se 
prejudicada. Não apresentava agressividade. Negava ideação suicida. Início do quadro há nove meses, 
com agravamento nos últimos dois meses. Em sua história não havia antecedentes psiquiátricos, não era 
usuário de álcool e/ou drogas. Também foi descartada uma patologia orgânica subjacente. 
 

Apenas uma alternativa correlaciona a hipótese diagnóstica e a medicação mais adequadas para o caso em 
tela. Assinale a opção CORRETA. 
 

A) Esquizofrenia hebefrênica e iniciar clozapina, visto ser esta a medicação de primeira escolha no 
controle dos sintomas positivos. 

B) Transtorno esquizofreniforme e iniciar prometazina, medicação que controlaria a ansiedade do 
paciente. 

C) Transtorno de personalidade esquizotípica e iniciar haloperidol, pelo risco menor de causar 
impregnação neuroléptica. 

D) Esquizofrenia paranóide e iniciar risperidona, visto ser uma medicação com menor potencial de 
causar efeitos extrapiramidais. 
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QUESTÃO 50 
 

 O haloperidol é um antipsicótico típico de alta potência ainda muito utilizado, devido seu baixo custo e 
alta efetividade.  
 

Sobre este medicamento, considere as alternativas abaixo: 
I - Os antipsicóticos típicos ou de primeira geração estão relacionados com maior incidência de sintomas 

extrapiramidais, causado pelo bloqueio dopaminérgico nos gânglios da base. 
II - Não é indicado o uso na gravidez devido alto risco de teratogenicidade. 
III - Em idosos são usualmente necessárias doses mais elevadas devido a diminuição do metabolismo 

hepático próprio do envelhecimento. 
 

Marque a alternativa CORRETA: 
A) Apenas a alternativas I esta correta. 
B) Apenas as alternativas I e II estão corretas. 
C) Apenas a alternativa III está correta. 
D) Apenas as alternativas II e III estão  corretas 
 

QUESTÃO 51 
 

Paciente sexo feminino, 31 anos, história de 03 episódios depressivos prévios, chega ao consultório 
trazida por familiares, relatam que está há oito dias sem dormir direito, só cochilando, no entanto mostra-
se o tempo todo disposta, “elétrica”, fala sem parar, faz piadas jocosas, liga o som em volume 
insuportável, troca de roupa várias vezes, fazendo combinações estranhas, associadas a maquiagem 
excessiva. Não aceita as intervenções de familiares. Fala que é uma pessoa especial, que tem uma missão 
única de trazer alegria ao mundo, e que as pessoas comuns não compreendem seu destino. Ao exame 
psíquico: vigil, colaborativa, sem agressividade, disfórica, inquieta, loquaz ao falar, associação frouxa de 
ideias, taquipsiquismo, não externa alterações da sensopercepção, insight ausente. 
 

Assinale qual medicamento NÃO teria indicação no quadro acima descrito: 
A) Lítio 
B) Ácido valpróico 
C) Fluoxetina 
D) Olanzapina 
 

QUESTÃO 52 
 

Psicoses tóxicas são quadros causados pela ação de substâncias psicoativas no cérebro. São possíveis 
causadores deste quadro os alucinógenos, anfetaminas, cocaína e  maconha em altas doses.  
 

São características de uma psicose tóxica, EXCETO: 
 

A) Rebaixamento do nível de consciência. 
B) Duração prolongada, chegando a meses. 
C) Confusão mental. 
D) Alucinações visuais. 
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QUESTÃO 53 
 

 Jemerson, 22 anos, solteiro, 2º grau completo, faz Curso Técnico de Informática, reside com os pais e 2 
irmãos mais novos em Montes Claros. Sempre foi tímido, com dificuldade de se relacionar até com os 
irmãos e apresenta predileção por assuntos obscuros e inusitados, como extraterrestres, anjos e demônios, 
inclusive achando-se dotado de sensibilidade especial para “sentir as vibrações” emanadas pelas pessoas. 
Usa roupas exóticas, de estilo militar e sempre foi alvo de Bullying pelos colegas, pelo vestuário. Foi 
levado contra sua vontade à consulta pela mãe, relatando que Jemerson sempre foi diferente dos outros 
filhos: “É o esquisito da família”,“até pra conversar ele é estranho, não responde nada direito, fala tudo 
parecendo códigos, como se fossem segredos, pelas metades...”. Nos últimos 2 anos, tem ficado irritado 
com os familiares e colegas de Curso. Tem passado a maior parte do tempo trancafiado em seu quarto, no 
computador. A mãe revela medo ao contar que achou papéis em seu quarto contendo fotos e preços de 
armas de fogo. Não há evidências de alucinações ou delírios ao exame e a mãe nega que o tenha visto 
falando sozinho ou que tenha apresentado comportamento agressivo algum dia. 
 

ASSINALE a alternativa que contenha o diagnóstico mais provável: 
A) Transtorno de Personalidade Paranóide. 
B) Transtorno de Personalidade Esquizotípica. 
C) Esquizofrenia. 
D) Transtorno de Personalidade Anti-social. 
 

QUESTÃO 54 
Sobre o dispositivo coletivo de orientação lacaniana nomeado Inconsciente em ato (IATO), é 
CORRETO afirmar: 
 

A) Efetiva-se tendo necessariamente um sintoma social como e marca identificatória de entrada no 
grupo. 

B) No acolhimento de crise, objetiva a humanização das práticas terapêuticas.  
C) Fundamentando-se no encontro com um analista, visa o estabelecimento de saídas singulares para um 

mal-estar a ser colocado em interação por seus participantes.  
D) O surgimento de um sentido comum para um problema grupal é o principal efeito do trabalho 

produzido.  
 

QUESTÃO 55 
Analise as alternativas abaixo considerando o disposto no texto Preliminares ao trabalho com grupos de 
coordenadas lacanianas.   
I - O dispositivo Inconsciente em ato (IATO) é um projeto de psicanálise aplicada, conforme discussão 

feita por Miller. 
II - No IATO, a partir do favorecimento de falas surpreendentes denominadas de efeitos de sujeito, emerge 

o inconsciente, 
III - O trabalho do IATO está concluído quando for avaliado pelo coordenador que a função sujeito 

ultrapassa a cola grupal. 
 

Está CORRETO apenas o que se afirma em:  
 

A) I e II, apenas. 
B) I e III, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) I, II e III. 
 

QUESTÃO 56 
No texto Psicologia das Massas e Análise do Eu (1921) Freud caracteriza-a como a mais remota 
expressão de um laço emocional com outra pessoa:  
 

A) Sublimação 
B) Identificação 
C) Idealização 
D) Eu ideal 
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QUESTÃO 57 
Em sua discussão sobre o laço social, no texto Psicologia das Massas e Análise do Eu, Freud:                          
I - Questiona as teses que explicam as características dos grupos pela sugestão. 
II - Afirma a importância dos laços libidinais para a constituição de um grupo. 
III - Explica o laço mútuo entre os membros de um grupo pelo fato de colocarem um só e mesmo objeto – o 

líder – no lugar de seu ideal de eu e se identificarem uns com os outros em seu eu. 
Está CORRETO apenas o que se afirma em:  
 

A) I, II, apenas. 
B) I e III, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) I, II e III. 
 

QUESTÃO 58 
Em sua discussão sobre o grupo e a horda primeva, em Psicologia das Massas e Análise do Eu, Freud:  
I - Afirma o grupo como uma revivescência da horda primeva. 
II - Iguala o pai primevo ao “super-homem” que Nietzsche esperava do futuro, por sua liberdade e 

natureza narcisista. 
III - Equipara o líder do grupo ao temido pai primevo. 
Está CORRETO apenas o que se afirma em:  
 

A) I, II eIII 
B) I e II, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 

QUESTÃO 59 
Em relação aos grupos operativos assinale a alternativa INCORRETA. 
A) A técnica dos grupos operativos fundamenta-se nas ideias de Pichon-Rivière, a partir da Experiência 

Rosário. 
B) O seu método consiste na observação dos elementos comuns de problemas e análises das possíveis 

soluções, podendo dar bases para a tomada de decisões.   
C) São grupos de discussão e tarefa, exclusivamente homogêneos, mediados por um coordenador. 
D) A função do coordenador é a de criar, manter e dinamizar a comunicação entre os participantes. 
 

QUESTÃO 60 
Em relação aos grupos operativos assinale a alternativa CORRETA.  
 

A) Os papéis mantêm-se fixos desde o início das atividades até o seu término. 
B) O aprender a pensar constitui a atividade livre do grupo, devendo essa ser regida por situações de 

complementaridade dialética.  
C) O propósito geral é o de estabelecer um grupo de terapia para os envolvidos.  
D) Em seu âmbito não se analisa estereótipos e ideologias. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


