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11 - De acordo com Benevides (2005), que posicionamentos são importantes na discussão da formação em 

Psicologia em tempos de banalização da injustiça social? Assinale a alternativa incorreta: 

 

a) Diretrizes para sustentar uma posição ética que não se abstraia de seus compromissos políticos. 

b) Pensar na atuação dos psicólogos e nas contribuições da Psicologia incluindo o mundo em que vivemos e o 

país em que habitamos.  

c) Pensar numa Psicologia que não tome como seu objeto, sujeitos abstratos.  

d) Fortalecer práticas profissionais que se co-responsabilizem com a saúde de cada um e com a saúde de todos 

sem separá-las. 

e) Diretrizes que estabeleçam o ensino centrado em competências e habilidades especializadas. 

 

12 - Podemos afirmar que as contribuições do saber/fazer da Psicologia para o SUS podem ocorrer de 

muitas formas. Dentre outras:  

 

I. Construir redes, de grupalidades, de dispositivos de co-gestão, de aumento do índice de transversalidade, de 

investimento em projetos que aumentem o grau de democracia e participação Institucional na rede de atenção;  

II. Efetivar a co-gestão, co-formulando políticas e não simplesmente reproduzindo espaços de disputa de 

territórios de saber/poder; III. Constituir políticas transversais e que não separem atenção/gestão/formação e 

participação social;  

IV. Estabelecer outros modos de pensar e de fazer política na Rede de saúde De acordo com as afirmações 

acima, assinale a alternativa correta:  

a) Estão corretas somente as afirmações I e II.  

b) Estão corretas somente as afirmações I, II e III .  

c) Estão corretas somente as afirmações II, III e IV .  

d) Estão corretas somente as afirmações II e III.  

e) Estão corretas as afirmações I, II, III e IV. 

 

13 - A missão primordial de um código de ética profissional é a de assegurar, dentro de valores relevantes 

para a sociedade e para as práticas desenvolvidas, um padrão de conduta que fortaleça o reconhecimento 

social daquela categoria. Dentre as opções abaixo, qual não é um princípio fundamental do Código de 

Ética dos Psicólogos (2005)?  

 

a) O psicólogo contribuirá para promover a universalização do acesso da população às informações, ao 

conhecimento da ciência psicológica, aos serviços e aos padrões éticos da profissão.  

b) O psicólogo trabalhará visando promover a saúde e a qualidade de vida das pessoas e das coletividades e 

contribuirá para a eliminação de quaisquer formas de negligência, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão.  

c) O psicólogo baseará o seu trabalho no respeito e na promoção da liberdade, da dignidade, da igualdade e da 

integridade do ser humano, apoiado nos valores que embasam a Declaração Universal dos Direitos Humanos.  

d) O psicólogo considerará a neutralidade científica da Psicologia, garantindo seu estatuto de cientificidade e 

rejeitará tomada de posições nas relações de poder nos contextos em que atua.  

e) O psicólogo atuará com responsabilidade, por meio do contínuo aprimoramento profissional, contribuindo 

para o desenvolvimento da Psicologia como campo científico de conhecimento e de prática. 

 



14 - Em pesquisa realizada pelo Centro de Referência Técnica em Psicologia constatou-se que desde a 

instituição do Sistema Único de Saúde há uma importante ampliação da presença de psicólogos nas 

políticas públicas de saúde e uma importante implicação da categoria com a garantia do direito à atenção 

integral à saúde, por meio de sua participação nas lutas e no trabalho cotidiano do SUS. Do mesmo 

modo, é significativa a participação dos trabalhadores psicólogos na reorientação do modelo de 

assistência em saúde mental na saúde pública, levando a uma reconstrução dos compromissos e das 

práticas tradicionalmente acumuladas e desenvolvidas pela profissão. Nesse contexto, a dimensão ético-

política do trabalho psi na saúde fica evidente e se reflete nas práticas quando  

 

a) há um alinhamento das práticas de cuidado com a defesa dos direitos humanos.  

a) se opera a hegemonia do saber psi no campo da saúde mental.  

c) todas as ofertas de atendimento do serviço são em grupo.  

d) a gestão do serviço fomenta o trabalho interdisciplinar.  

e) o trabalho clínico é estritamente ambulatorial. 

 

15 - Considerando os aspectos teóricos, práticos e éticos que envolvem a atuação do Psicólogo na Atenção 

Básica, analise as seguintes afirmativas e coloque V nas verdadeiras e F nas falsas. 

 

(   ) O enquadre clínico deve ir além do consultório e adequar-se à instituição, exigindo a interação com o meio 

em que vive o sujeito, portanto sair de uma abordagem exclusivamente individual – a relação entre cliente e 

terapeuta – e passar a considerar, também, a do cliente com sua condição de vida, trabalho, lazer etc. 

 (  ) Os profissionais de psicologia precisam assumir o papel de atores responsáveis pela transformação social, 

cujas ações repercutem no dia a dia da vida dos usuários, cabendo-lhe, então, a definição e orientação das ideias 

e ações que permitam aos usuários modificar sua realidade, por exemplo, de excluídos sociais. 

 (  ) As intervenções do psicólogo no que pesem as mudanças de parâmetros teóricos, que apontam a 

necessidade da passagem de uma abordagem exclusivamente individualista para uma socialmente 

contextualizada, não são excludentes. Assim, é possível considerar tanto atividades terapêuticas direcionadas ao 

indivíduo como de grupo e de visita domiciliar, dentre outras. 

a) F-V-F  

b) V-V-F  

c) V-F-V  

d) F-F-F  

e) V-V-V 

 

16 - O estudo do comportamento humano em contextos da Saúde é atualmente uma das áreas 

promissoras da investigação e intervenção psicológicas, porém nem sempre foi deste modo e Matos 

(2004) cita três revoluções na área da saúde que estão diretamente relacionados ao modo de atuação dos 

profissionais as saúde, incluindo a psicologia. Dentre as afirmativas abaixo, assinale a incorreta: 

 

a) Na segunda revolução em saúde, com o sucesso  das medidas de rastreio e vacinação, emergiu um novo 

padrão de morbilidade e mortalidade, mais ligado a fatores comportamentais, e outros desafios em saúde, mais 

ligados à longevidade, à sobrepopulação, à destruição ecológica, à degradação do meio ambiente, ao 

desiquilíbrio econômico e seu impacto na saúde. 

b)  Na terceira revolução em saúde, com a racionalização dos custos , espera-se que se traduza em medidas 

de capacitação e co-responsabilização do cidadão de modo a que lhe seja proporcionado o melhor serviço com 

vista à promoção e proteção da sua saúde, no entanto alguns vêem nesta medida apenas um meio de restrição de 

custos, responsabilizando e culpabilizando o cidadão pela sua doença. 

c) A eficácia técnica do atendimento médico baseado no “diagnóstico-prescrição de medicamentos ou 

cirurgia” levou, paradoxalmente, a uma falta de tempo e consequente esquecimento da fenomenologia humana 

e sua singularidade, na primeira revolução em saúde. 

d) A Primeira Revolução em Saúde, incluiu uma abordagem preventiva, de recursos pessoais e ambientais 

na proteção e promoção da saúde  e embora com novos desafios, devidos à crescente alteração dos padrões de 

mortalidade e morbidade, medidas de saúde pública não ultrapassavam  a visão sustentada pela “teoria do 

germe”. 



e) A mudança do paradigma biomédico que ocorreu na segunda revolução em saúde justificou-se pela 

observação de que (1) as doenças infecciosas têm custos altos e curas difíceis, (2) as doenças são contraídas em 

contatos com o meio físico e social e (3) as doenças apenas se disseminam nestes contatos se as condições são 

favoráveis aos agentes infecciosos, condições estas que podem ser de âmbito individual ou ambiental. 

 

17- A Reforma Sanitária e a Reforma Psiquiátrica, as quais ocorreram entre o final dos anos 1970 e 

durante a década de 1980 levou o Brasil a realizar uma quebra de paradigma na forma de atuação com o 

paciente psiquiátrico e usuários do incorretas, exceto: 

 

a) O encontro com essa clientela inédita, vinda dos segmentos mais pobres da população, promoveu novos 

questionamentos e impôs alterações tanto na atuação quanto na formação dos psicólogos. 

b) Há o encontro com outros saberes/ fazeres mais antigos na saúde pública, cujo trabalho estabelece uma 

dependência com a qual o psicólogo, numa atuação solitária, não estava acostumado a conviver, e para a qual 

sua formação anterior pouco contribuiu. 

c) A Luta Antimanicomial apontava um caminho de alargamento das fronteiras da luta para uma ação no 

interior da própria cultura, trazendo a discussão sobre a loucura para o cotidiano dos manicômios, somente, em 

uma estratégia que tentava ampliar a atividade puramente assistencial. 

d) A tradição da formação dos psicólogos foi absoluta até meados da década de 90, produzindo efeitos que 

até hoje se fazem sentir e ajudou muito na forma de atuação nas políticas públicas que é o da identificação do 

perfil do psicólogo com o de um profissional que atua na clínica. 

e) A experiência dos psicólogos a partir da década de 80 na saúde pública trouxe elementos importantes 

para o início da construção junto ao  modelo anterior de atendimento clínico. 

 

18 - As conquistas associadas à formulação e ao início da implantação do SUS favoreceram o 

reconhecimento e a incorporação de diversas categorias profissionais na organização dos serviços de 

saúde, dentre elas, os psicólogos que, desde o final da década de 80, encontraram nas UBS um novo 

campo de atuação. Dentro deste contexto das afirmações abaixo, assinale a incorreta: 

 

a) A mudança mais significativa da Divisão Nacional de Saúde Mental (DINSAM), foi a instalação de um 

serviço de Saúde Mental na rede de centros de saúde da Secretaria Estadual de São Paulo, para a efetivação 

plena do serviço, e uma equipe mínima constituída por psiquiatras, psicólogos e assistentes sociais, era 

condição imprescindível. 

b) A Resolução nº 218 do Conselho Nacional de Saúde, de 6 de março de 1997, reconheceu como 

profissionais de saúde de nível superior os assistentes sociais, os biólogos, os profissionais de educação física, 

os enfermeiros, os farmacêuticos, os fisioterapeutas, os fonoaudiólogos, os médicos, os veterinários, os 

nutricionistas, os odontólogos, os psicólogos e os terapeutas ocupacionais. 

c) A pressão por mudanças nas políticas sociais brasileiras tornou-se um dos objetivos da luta dos 

trabalhadores, e o setor de saúde, dentre outros, mereceu destaque pela amplitude das alterações propostas, que 

implicavam um novo Sistema Nacional de Saúde, uma nova estrutura na concepção dos serviços e na 

assistência à saúde. 

d) No documento Proposta de Trabalho para Equipes Multiprofissionais em Unidades Básicas e em 

Ambulatório de Saúde Mental  são evidenciados: utilização de psicoterapia e outros recursos terapêuticos, uso 

de psicofármacos; treinamentos; e supervisão e avaliação qualitativa periódica do trabalho; esse documento 

pioneiro tornar-se-ia referência nas reflexões posteriores acerca da atenção integral à saúde. 

e) Um dos objetivos do atendimento integral em saúde a partir da década de 80 seria a realização de uma 

nova visão chamada de hospitalocêntrico compreendida como uma visão sócio-ecológica do processo saúde-

doença, que os serviços deveriam transmitir à comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 



19 - Atualmente a prática profissional exige mais do que formação acadêmica ou um curso de 

capacitação. Especificamente, na área da saúde, exige-se uma série de competências, habilidades e 

sensibilidades por parte do profissional para que este seja capaz de cuidar de outra pessoa. Das 

afirmações a seguir, assinale a alternativa incorreta: 

 

a) Com a instituição do SUS, em 1988, surge uma nova proposta de atenção em saúde mental, o trabalho 

em equipes multiprofissionais passa a ser uma prioridade, o psicólogo então, ao lado de outros profissionais 

passa a integrar o novo modelo de atenção. 

b) O psicólogo, dentro desta forma de atuação não precisa  desenvolver estratégias para a adaptação “de 

seu instrumental teórico-prático”, pois em seu histórico de atuação já viabiliza a “reintegração” e a 

“ressocialização” dos usuários por meio do cuidado contínuo e em grupo. 

c) A Estratégia de Saúde da Família (ESF), cujo enfoque das práticas está na família, e não no indivíduo  é 

operacionalizada por meio de equipes multiprofissionais, habilitadas para desenvolver as atividades de 

promoção, proteção e recuperação. 

d) O trabalho do psicólogo nos serviços de Atenção Primária à Saúde também deve estar voltado para 

atividades de promoção da saúde, visando à melhoria da qualidade de vida da população. 

e) Nas últimas décadas, diversos avanços com relação às políticas públicas de saúde, nos quais propostas 

como integralidade, intersetorialidade e humanização têm feito parte da agenda atual de discussões das ações 

nessa área. 

 

20 - Há aproximadamente três décadas os Psicólogos garantiram um espaço institucionalizado de 

trabalho no Brasil. Neste momento, passaram a atuar basicamente nas áreas clínica, escolar e industrial. 

Dentre as áreas emergentes, principalmente após a década de 70, o campo de assistência pública à saúde 

foi para onde convergiu uma considerável parcela dos profissionais de Psicologia. Dentre as afirmativas 

abaixo, assinale a correta: 

 

a) Com objetivo de construir um espaço de atuação do psicólogo na rede pública, a saúde é ressignificada, 

sendo compreendida não somente como doença, mas como reflexo das condições sociais, econômicas e 

ambientais sobre a vida das pessoas.  

b) A psicologia da saúde contribui para a atuação do psicólogo na área pública pois constitui um campo da 

Psicologia destinado a entender as influências psicológicas das pessoas, por que ficam doentes e como agem 

quando adoecem e sobre como as pessoas permanecem doentes, focando na doença especificamente. 

c) Dois fatores contribuíram para a inserções dos psicólogos na saúde pública: primeiro, a redução do 

mercado de atendimento psicológico privado, em decorrência da crise econômica pela qual o país estava sendo 

afetado, e, segundo, a crítica à Psicologia clínica tradicional, por não apresentar significado social, a qual 

motivava o surgimento de práticas alternativas socialmente mais relevantes. 

d) Política Nacional de Humanização da atenção a gestão no Sistema Único de Saúde, o Humaniza SUS 

propõe a organização do trabalho em equipes multiprofissionais e atuação transdisciplinar, porém não garante 

de participação dos trabalhadores em atividades de Educação Permanente. 

e) O modelo empregado na prática das atividades dos psicólogos baseia-se no modelo clínico e individual, 

com discretas ações coletivas e que, embora tenham um enfoque educativo, ocorrem com frequência e de forma 

sistematizada constituindo, assim, estratégias de atenção primária. 

 


