


Apresentação

O livro 1.000 Questões Comentadas de Provas e Concursos em Psicologia é o mais organizado e 
completo livro para os Psicologos que desejam ser aprovados nos concursos do Brasil. Fruto de um ri-
goroso trabalho de seleção de questões de concursos e elaboração de novos conteúdos, atende às mais 
diversas áreas de conhecimento na Psicologia.

A presente obra foi redigida a partir do uso de 5 premissas didáticas que julgamos ser de fundamental 
importância para todo estudante que deseja ser aprovado nos mais diversos exames na Psicologia:

1. Questões comentadas, alternativa por alternativa (incluindo as falsas), por autores especializados. 
2. 100% das questões são de concursos passados.
3. Questões selecionadas com base nas disciplinas e assuntos mais recorrentes nos concursos. 
4. Resumos práticos ao final de cada disciplina.
5. Questões categorizadas por assunto e grau de dificuldade sinalizadas de acordo com o seguinte mo-

delo:

Por fim, optamos em incluir um capítulo de Língua Portuguesa, Matemática e Informática ao final do 
livro, por entender a relevância que tais matérias têm tido nos concursos.

O livro 1.000 Questões Comentadas de Provas e Concursos em Psicologia será um grande facilitador 
para seus estudos, sendo uma ferramenta diferencial para o aprendizado e, principalmente, ajudando você 
a conseguir os seus objetivos.

Bons Estudos!

Maurício Lima
Editor
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02 (PSICÓLOGO - HEPP - IBFC - 2014) Com a Resolu-
ção n°02/2001 do Conselho Federal de Psi-

cologia, a Psicologia Hospitalar passou a ser con-
siderada uma especialidade na área da Psicologia. 
Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um 
dos objetivos da psicologia hospitalar: 

Ⓐ favorecer a expressão da subjetividade presente 
no processo de adoecimento e tratamento, resti-
tuindo ao paciente o lugar de sujeito neste processo.
Ⓑ auxiliar pacientes e familiares em sofrimento 
psíquico decorrente de suas patologias, interna-
ções e tratamentos a fim de que possam atravessar 
a experiência do adoecimento. 
Ⓒ realizar a escuta do paciente e seus familiares 
hospitalizados, contribuindo para que estes simbo-
lizem seu sofrimento através das palavras. 
Ⓓ trabalhar com pacientes hospitalizados, de to-
das as faixas etárias no ambiente hospitalar, tendo 
como meta principal sua cura tanto física quanto 
mental.

▶ DICA DO AUTOR: Apesar das alternativas perecerem 
óbvias, elas se aproximam enormemente e para 
responder com convicção essa questão, é preciso 
conhecer o documento citado2.
Alternativa A: INCORRETA. De acordo com a Resolução 
n°02/2001 do CFP, o psicólogo hospitalar deve tra-
balhar o paciente em relação ao adoecimento, hos-
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CONCEITUAÇÃO, ENFOQUES TEÓRICOS E 
METODOLÓGICOS

01 (PSICÓLOGO - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM 
SAÚDE - UEPA - 2014) A Psicologia Hospitalar no 

Brasil se iniciou com Matilde Neder no ano de 1954 
na ________ e na Clínica _______. A alternativa que 
completa corretamente as lacunas é:

Ⓐ Santa Casa de São Paulo, de ginecologia
Ⓑ Hospital das Clínicas, de ortopedia e traumato-
logia
Ⓒ Santa Casa de São Paulo, de urologia
Ⓓ Hospital Sírio Libanês, de cabeça e pescoço
Ⓔ Hospital Israelita Albert Einstein, de neurologia

Alternativa A: INCORRETA. O marco inicial da Psicologia 
Hospitalar não se deu a partir de intervenções de 
psicólogos na área de ginecologia e, sim, num ser-
viço público de ortopedia e traumatologia.
Alternativa B: CORRETA. Mathilde Neder desenvolveu 
um trabalho de acompanhamento psicológico de 
crianças submetidas a cirurgias de coluna e de suas 
famílias. Seu trabalho em Reabilitação foi publica-
do em artigo científico e após seu doutorado, em 
1974, passou a dirigir o recém-criado Serviço de 
Psicologia da Divisão de Reabilitação Profissional 
de Vergueiro, do HC1.
Alternativa C: INCORRETA. Apesar da Santa Casa de São 
Paulo ser classificada como Hospital de Ensino, 
reconhecido nacionalmente pelo desenvolvimen-
to de pesquisas técnico/científicas, não foi neste 
espaço que a psicologia hospitalar se estabeleceu 
inicialmente. Além disso, o setor não corresponde 
ao indicado na alternativa.
Alternativa D: INCORRETA. O Hospital Sírio Libanês é 
uma instituição filantrópica, que não pertence às 
universidades, USP e PUC, nas quais Mathilde Ne-

der desenvolveu seu trabalho como psicóloga hos-
pitalar e a clínica não foi da área de cabeça e pesco-
ço como evidencia a alternativa.
Alternativa E: INCORRETA. O Hospital Israelita Albert 
Einstein só foi inaugurado em 1971, anos após o 
surgimento da Psicologia Hospitalar como campo 
de atuação reconhecido.



20 ▕ Psicologia da Saúde e Hospitalar

pitalização e repercussões emocionais que emer-
gem neste processo.
Alternativa B: INCORRETA. O documento contemplado 
na presente questão prevê como ações do psicó-
logo hospitalar intervenções direcionadas tanto 
à relação médico/paciente, paciente/paciente e 
paciente/família. Portanto, o trabalho dirigido à 
família é uma das vertentes de atuação desse pro-
fissional. 
Alternativa C: INCORRETA. O psicólogo especializado na 
área hospitalar deve atender a pacientes, familiares 
e/ou responsáveis pelo paciente, buscando dar su-
porte ao modo como o indivíduo e sua família es-
tão vivenciando e interpretando aquela experiên-
cia de adoecimento/hospitalização.
Alternativa D: CORRETA. Apesar da Resolução n°02/2001 
do CFP citar a recuperação do bem-estar físico e 
mental como um dos objetivos de trabalho do 
psicólogo hospitalar, ele não aparece como meta 
principal. Além disso, o documento reforça que 
a atuação do psicólogo deve se dar em equipe, 
preferencialmente interdisciplinar, deixando cla-
ro a complementariedade das ações dos diversos 
profissionais que compõe uma equipe hospitalar. 
Assim sendo, a cura numa dimensão física, cons-
titui uma meta que depende prioritariamente da 
medicina, em conjunto com os demais campos de 
conhecimento em saúde.
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03 (PSICÓLOGO - TRF/2ª REG. - FCC - 2012) As contri-
buições da escola psicanalítica que origina-

ram as concepções psicossomáticas conduziram 
ao nascimento de outras disciplinas, tais como: 
Psiquiatria Dinâmica, Psicologia Médica, Psicologia 
Hospitalar e Psicologia da Saúde. Essas novas dis-
ciplinas apresentam como denominador comum a 
concepção do comportamento humano como um 
fenômeno multifatorial e pluridimensional, no qual 
os conflitos intrapsíquicos e as interações comuni-
cacionais, em especial as intrafamiliares, adquirem 
papel preponderante na relação:

Ⓐ pessoa-grupo.
Ⓑ indivíduo-sociedade.
Ⓒ sujeito-outro.
Ⓓ valores-conceitos.
Ⓔ saúde-doença.

Alternativa A: INCORRETA. A relação pessoa-grupo seria 
um elemento causal, um dos fatores etiológicos no 
processo de adoecimento. Essas disciplinas inves-

tigam, a priori, de que forma os conflitos intrapsí-
quicos e relacionais vivenciados pela pessoa inter-
ferem na condição de saúde e não o contrário.
Alternativa B: INCORRETA. Psiquiatria Dinâmica, Psico-
logia Médica, Psicologia Hospitalar e Psicologia da 
Saúde investigam a forma como se processam as 
relações do indivíduo com seu grupo social, prin-
cipalmente, a família, para compreender o adoeci-
mento. O objetivo não é entender a maneira como 
o indivíduo se relaciona com a sociedade. 
Alternativa C: INCORRETA. De modo análogo às alter-
nativas anteriores, o objetivo central destas dis-
ciplinas é compreender a influência dos vínculos 
afetivos, da dimensão simbólica no processo saú-
de-doença, portanto, a relação do sujeito com os 
outros é considerado elemento causal. 
Alternativa D: INCORRETA. A forma como os valores são 
internalizados e influenciam os conceitos não cons-
titui aspecto primordial de análise no processo de 
elucidação dos fatores etiológicos que comprome-
tem a relação saúde-doença.
Alternativa E: CORRETA. O denominador comum entre 
Psiquiatria Dinâmica, Psicologia Médica, Psicologia 
Hospitalar e Psicologia da Saúde é o estudo dos de-
terminantes psíquicos no adoecimento, na relação 
saúde-doença. Dessa forma, propõem-se a inves-
tigar de que maneira os fatores psicodinâmicos e 
relacionais levam à somatização, sem, contudo, 
desconsiderar os aspectos orgânicos.

04 (PSICÓLOGO - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM 
SAÚDE - UEPA - 2014) Os principais temas deba-

tidos na 8ª Conferência de Saúde foram:

Ⓐ arcabouço jurídico institucional, o conteúdo 
ideológico e o acesso universal.
Ⓑ marcos legais e normativos do Sistema de Saú-
de, o compartilhamento da gestão e a estrutura 
institucional e decisória.
Ⓒ saúde como direito de cidadania, reformulação 
do Sistema Nacional de Saúde e o financiamento 
do setor.
Ⓓ reorganização do sistema de atenção, saúde e 
cidadania e igualdade e justiça social.
Ⓔ regulamentação dos conselhos de saúde, polí-
ticas de saúde e a escassez de recursos financeiros.

Alternativa A: INCORRETA. O novo arcabouço jurídico-
-institucional no campo das políticas públicas em 
saúde foi determinado pelo Sistema Único de Saú-
de (SUS) que conforma o modelo público de ações 
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e serviços de saúde no Brasil3. O conteúdo ideoló-
gico e o acesso universal não configuraram temas 
principais na VIII Conferência Nacional de Saúde, 
ocorrida na década de 1980.
Alternativa B: INCORRETA. O compartilhamento da ges-
tão e a estrutura institucional e decisória foram al-
guns dos aspectos contemplados, porém aparece 
como subitem, dentro do Item 5, que compõe o 
Tema 1 – Saúde como Direito. Portanto, não consti-
tuem um dos três temas principais da Conferência4.
Alternativa C: CORRETA. No relatório oficial sobre a 8ª 
CNS, podemos encontrar logo na Introdução, que 
os temas discutidos foram: Saúde como Direito; Re-
formulação do Sistema Nacional de Saúde e Finan-
ciamento Setorial4.
Alternativa D: INCORRETA. Igualdade e justiça social 
foram assuntos inevitavelmente contemplados no 
que tange à definição dos condicionantes da saú-
de. Contudo, esses não constituíram os temas abor-
dados no referido evento. Em seu relatório final, a 
saúde passa a ser definida como o resultado não 
apenas das condições de alimentação, habitação, 
educação, trabalho, lazer e acesso aos serviços de 
saúde, mas, sobretudo, da organização da produ-
ção e das desigualdades sociais5. 
Alternativa E: INCORRETA. A regulamentação dos con-
selhos de saúde foi abordada na 8ª CNS, mas como 
subitens, por exemplo, os de números 25 e 26, 
compondo o segundo tema principal que foi a Re-
formulação do Sistema Nacional de Saúde. Além 
disso, outro aspecto que invalida a assertiva é que 
um dos temas principais foi o Financiamento Se-
torial, englobando questões como a constituição 
de um orçamento social, a gestão dos Fundos de 
Saúde, a responsabilidade do Estado em financiar o 
sistema de saúde, dentre outras. Ou seja, o terceiro 
tema foi bem mais abrangente do que a escassez 
de recursos financeiros.

05 (PSICÓLOGO - HMDCC/MG - IBFC - 2014) A Psicologia 
Hospitalar contempla todas as afirmações a 

seguir, EXCETO:

Ⓐ é um desdobramento da Psicologia Clínica na 
instituição hospitalar. 
Ⓑ é o campo de entendimento e tratamento dos 
aspectos psicológicos em torno do adoecimento. 
Ⓒ estuda da doença mental à promoção da saúde 
em diversos contextos da vida. 
Ⓓ só atua em hospitais psiquiátricos.

Alternativa A: CORRETA. Os princípios da clínica foram 
aplicados ao contexto hospitalar, sofrendo, no en-
tanto, modificações importantes a fim de se ade-
quarem a dinâmica de um hospital. Logo, aspectos 
como duração dos atendimentos, setting terapêu-
tico, privacidade etc., foram ressignificados. 
Alternativa B: CORRETA. De fato a Psicologia Hospitalar 
tem como foco o adoecimento e as implicações 
psicológicas dessa condição para o indivíduo em 
seu contexto.
Alternativa C: CORRETA. A psicologia hospitalar abrange 
as esferas da promoção e recuperação da saúde físi-
ca e mental e a qualidade de vida.
Alternativa D: INCORRETA. O(A) Psicólogo(a) Hospitalar 
atua nas diversas áreas da saúde, não se restrin-
gindo a hospitais psiquiátricos. Por exemplo, pode 
trabalhar com pacientes renais, oncológicos, na pe-
diatria, em emergências, em UTIs etc.

06 (PSICÓLOGO - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM 
SAÚDE - UEPA - 2014) De acordo com Simonetti 

(2004), o psicólogo hospitalar trabalha com: 

Ⓐ o desejo do paciente, não com a cura, devendo 
orientar seu trabalho para o desejo de viver, para o 
resgate da esperança.
Ⓑ a comunicação do óbito do paciente aos fami-
liares.
Ⓒ a compreensão exclusiva do nível da gravidade 
da patologia do paciente.
Ⓓ a família e amigos somente no momento da 
compreensão do diagnóstico do paciente. 
Ⓔ a dor do paciente no momento de crise, não ob-
jetivando a sua superação e nem seu equilíbrio e 
sim sua mobilização somente.

Alternativa A: CORRETA. A psicologia hospitalar, dentre 
os focos principais, tem como objetivo abordar os 
aspectos psicológicos de toda e qualquer doença 
e a elaboração simbólica do adoecimento, forne-
cendo uma escuta sensível ao paciente e seus fa-
miliares.  Independente da possibilidade de cura, a 
psicologia hospitalar dispõe de recursos para traba-
lhar com temas como as expectativas futuras do pa-
ciente, as limitações do quadro, a convivência com 
a dor, a iminência da morte etc. O autor referido no 
enunciado da questão tem uma frase bastante ilus-
trativa e que esclarece que a cura não é o principal 
objetivo, na qual afirma "curar sempre que possível, 
aliviar quase sempre, consolar sempre"6.
Alternativa B: INCORRETA. A comunicação do óbito do 
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paciente aos familiares, em geral, é responsabilida-
de do médico, apesar de poder ser feita com a pre-
sença de um psicólogo para dar suporte. A própria 
legislação, no artigo 59 do Código de Ética Médica 
brasileiro proíbe o médico de “Deixar de informar 
ao paciente o diagnóstico, o prognóstico, os riscos 
e objetivos do tratamento, salvo quando a comu-
nicação direta ao mesmo possa provocar-lhe dano, 
devendo, neste caso a comunicação ser feita ao seu 
responsável legal”7.
Alternativa C: INCORRETA. O psicólogo hospitalar, atra-
vés de suas técnicas e recursos, pode ter acesso a 
dimensões psíquicas do adoecimento, que favore-
cem a compreensão do quadro apresentado pelo 
paciente, o que não significa dizer que sejam exclu-
sivas do psicólogo, como sugere a questão. A gra-
vidade de um quadro patológico deve ser avaliada 
em termos orgânicos e psicoafetivos, daí a relevân-
cia do parecer médico e de toda equipe de saúde.
Alternativa D: INCORRETA. O suporte à família e amigos 
do paciente não se restringe ao momento da com-
preensão do diagnóstico do paciente, podendo ser 
feito desde o acolhimento, em momentos pontuais 
ao longo do acompanhamento e até o final do 
processo de suporte psicológico, visto que os fami-
liares e amigos podem vivenciar estresse, medo e 
insegurança quanto ao tratamento e prognóstico e 
em geral evidenciam necessidade de escuta, pois 
desejam perguntar, obter respostas, informar, emi-
tir opiniões etc. A família pode configurar impor-
tante rede de suporte ao paciente, quando assume 
uma postura positiva.
Alternativa E: INCORRETA. Este profissional tem diver-
sos objetivos a serem abordados em relação ao 
adoecimento e suas implicações emocionais, que 
envolvem o paciente, a família e a equipe de saúde. 
Quanto a este primeiro, o psicólogo deve trabalhar 
o enfrentamento e superação da dor, quando pos-
sível, visando sua qualidade de vida.
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07 (PSICÓLOGO - HMDCC/MG - IBFC - 2014) Marque 
a alternativa que corresponde aos quatro 

eixos que compõem o diagnóstico em Psicologia 
Hospitalar: 

Ⓐ diagnóstico neurológico, diagnóstico médico, 
diagnóstico situacional, diagnóstico patológico. 
Ⓑ diagnóstico neurológico, diagnóstico médico, 
diagnóstico situacional, diagnóstico psicopatoló-
gico. 
Ⓒ diagnóstico reacional, diagnóstico médico, diag-
nóstico situacional, diagnóstico transferencial. 

Ⓓ diagnóstico reacional, diagnóstico médico, diag-
nóstico situacional, diagnóstico psicopatológico.

Alternativas A, B, D e E: INCORRETAS. As demais alterna-
tivas não correspondem aos eixos do diagnóstico 
em Psicologia Hospitalar.
Alternativa C: CORRETA. Simonetti8 propõe quatro eixos 
que compõem o diagnóstico no contexto hospita-
lar e os caracteriza da seguinte forma:

1. Diagnóstico reacional – que se refere ao modo 
como a pessoa está reagindo à doença.

2. Diagnóstico médico – trata-se de uma síntese 
da condição clínica do paciente, que o psicólo-
go adquire consultando prontuários, conver-
sando com a equipe médica e com o próprio 
paciente.

3. Diagnóstico situacional – que implica numa 
análise das diversas áreas da vida do paciente, 
visando dar um suporte integral, levando em 
consideração sua vida social, psíquica, cultural 
etc.

4. Diagnóstico transferencial – que estuda as rela-
ções do indivíduo a partir do seu adoecimento, 
ou seja, como ele estabelece vínculos com fa-
mília, médicos, enfermagem, outros profissio-
nais e a instituição hospitalar.

08 (PSICÓLOGO - HMDCC/MG - IBFC - 2014) As pesqui-
sas têm indicado que a resistência ao estres-

se varia de acordo com as circunstâncias. Zimmer-
man e Arunkumar (1994) apontam que as pessoas 
podem possuir uma “habilidade de superar adver-
sidades”. Qual é o conceito que define que as pes-
soas possuem um conjunto de traços e condições 
que podem ser retificados e replicados. Assinale a 
alternativa correta.

Ⓐ Resiliência.
Ⓑ Superação.
Ⓒ Transformação.
Ⓓ Acomodação.

Alternativa A: CORRETA. Resiliência é um termo origi-
nalmente empregado nas áreas da física e da enge-
nharia, por volta de 1807, contexto em que signifi-
cava a capacidade do material de absorver energia 
sem sofrer deformações plásticas permanentes. Em 
Psicologia, essa expressão ganhou atenção a par-
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09 (PSICÓLOGO - RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM 
SAÚDE - UEPA - 2014) Sobre o conceito de Resi-

liência para a Psicologia, é correto afirmar que:

Ⓐ é a identificação dos mecanismos de fuga e a 
não transformação destes mecanismos.
Ⓑ é a área de conhecimento dos aspectos orais em 
torno do adoecimento e condutas do ser humano.
Ⓒ é a área da Psicologia pediátrica, que visa exclu-
sivamente o cuidado no processo de adoecimento 
e de hospitalização, decorrentes das patologias or-
gânicas do indivíduo doente.
Ⓓ é a área da Psicologia clínica e geriátrica, que 
tende o cuidado da saúde intelectual das pessoas 
que vivenciam um processo de adoecimento e de 
hospitalização, sendo de grande contribuição na 
compreensão dos aspectos decorrentes das pato-
logias inorgânicas.
Ⓔ é a capacidade de uma pessoa enfrentar bem 
uma situação quando há perigo e possíveis conse-
quências negativas.

▶ DICA DO AUTOR: A resiliência relaciona-se não so-
mente aos aspectos emocionais, mas também aos 
físicos e fisiológicos. Para algumas abordagens em 

10 (PSICÓLOGO - HEPP - IBFC - 2014) A Psicossomática 
é um tema relativamente recente na área da 

saúde, embora seus princípios estejam contidos na 
doutrina médica há muitos séculos. Um importante 
autor da chamada medicina psicossomática conhe-
cido por conduzir estudos que associavam certas 
doenças a características de personalidade, e por li-
derar o grupo conhecido como Escola de Chicago é: 

Ⓐ Franz Alexander. 
Ⓑ Alfred Adler. 
Ⓒ Theodor Adorno. 
Ⓓ Wilfred Bion. 

Alternativa A: CORRETA. Franz Alexander (1891-1964), 
médico psicanalista, nasceu em Budapeste, emi-
grou para os USA e fundou Chicago Psychoanalytic 
Institute, em 1932. Iniciou pesquisas sobre etiolo-
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tir de 1970 e neste cenário representa a capacida-
de do indivíduo ou grupo de se adaptar após um 
evento ou circunstância adversa, evoluindo positi-
vamente frente à situação.
Alternativa B: INCORRETA. Essa alternativa pode con-
fundir o candidato, mas a definição de superação 
refere-se, em geral, à mudança de uma situação 
ruim para uma situação boa ou a condição de ul-
trapassar um limite. Portanto, não corresponde 
exatamente ao que está descrito no enunciado da 
questão.
Alternativa C: INCORRETA. Transformação corresponde 
ao ato de converter ou modificar algo. A questão 
não trata da capacidade de transformar alguma 
situação ou objeto externo, mas de preservar a in-
tegridade pessoal mesmo diante de situações ad-
versas.
Alternativa D: INCORRETA. Acomodação é um conceito 
desenvolvido por Piaget e significa a modificação 
de um esquema cognitivo em função das particu-
laridades de um objeto novo a ser assimilado. Mas 
pode, por outro lado, representar uma atitude de 
comodismo, de conformidade em relação a algo, 
por isso não corresponde ao conceito ilustrado na 
questão.

Psicologia, ela pode se apresentar sob três tipos: a 
emocional, a acadêmica e a social9. Essa classifica-
ção foi melhor abordada em nosso resumo prático, 
que você encontra logo ao fim deste capítulo.
Alternativa A: INCORRETA. Ao contrário, a pessoa consi-
derada resiliente é aquela que utiliza mecanismos 
assertivos de enfrentamento da situação-proble-
ma, que supera positivamente as adversidades.
Alternativa B: INCORRETA. Resiliência não guarda rela-
ção com os aspectos orais em torno do adoecimen-
to. Consiste em características positivas (tais como: 
autoestima elevada, empatia, disciplina, tolerância 
ao sofrimento etc.) que algumas pessoas têm ou 
desenvolvem, as quais possibilitam enfrentar fortes 
crises ou tensões em suas trajetórias de vida, cur-
sando um caminho positivo de desenvolvimento.
Alternativa C: INCORRETA. Trata-se de um conceito 
abrangente, podendo ser aplicado a diferentes 
campos do saber, inclusive sua origem veio da Físi-
ca. Não se restringe a uma área específica da medi-
cina ou da psicologia. Além disso, não diz respeito 
especificamente às formas de cuidado em saúde 
ou em contextos hospitalares.
Alternativa D: INCORRETA. Como vimos acima, o concei-
to de Resiliência não se restringe a uma área espe-
cífica da medicina, como a geriatria, por exemplo.
Alternativa E: CORRETA. Resiliência pode ser definida 
resumidamente como a capacidade de se adaptar a 
situações desafiadoras, estressoras, mantendo sua 
integridade psíquica.

PSICOSSOMÁTICA
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12 (PSICÓLOGO - TRF/2ª REG. - FCC - 2012) A Medicina 
Psicossomática, inicialmente inspirada no 

movimento psicanalítico brasileiro, tomou outros 
rumos por conta de algumas importantes trans-
formações na estrutura assistencial decorrentes da 
intervenção maciça do Estado, com a mobilização 
maior de atividades paramédicas e a formação de 
equipes:

Ⓐ transdisciplinares. 
Ⓑ disciplinares. 
Ⓒ multidisciplinares.
Ⓓ unidisciplinares.
Ⓔ reflexivas.

Alternativa A: INCORRETA. A noção da transdisciplinari-
dade pressupõe que as ações em saúde sejam pla-
nejadas e definidas em conjunto por toda a equi-
pe. A atuação em equipe transdisciplinar procura 
identificar a interação e a integração de todos os 

11 (PSICÓLOGO - HEPP - IBFC - 2014) Um grande nú-
mero de doenças, segundo a abordagem psi-

cossomática, revela a forma de uma pessoa viver a 
sua interação com o mundo. No paciente psicosso-
mático, uma característica comumente observada 
é a dificuldade em falar sobre, e para identificar 
seus sentimentos, conhecida como: 

Ⓐ distimia.
Ⓑ alexitimia. 
Ⓒ ciclotimia. 
Ⓓ hipomania. 

▶ DICA DO AUTOR: Essa questão não é difícil, mas 
exige um conhecimento semântico dos termos em 
saúde, por isso sugerimos uma maior familiariza-
ção com essas terminologias.
Alternativa A: INCORRETA. Distimia consiste num tipo 
crônico de depressão. 
Alternativa B: CORRETA. Alexithymia é uma palavra 
com raízes gregas: a partícula a tem um sentido 
de negação, de “falta ou ausência”; lex, significa 
“palavra”; e thymos é “emoção ou sentimento”. Lite-
ralmente, alexitimia pode ser traduzida como sem 
palavras para sentimento. Suas características mais 
salientes são:

gia psicológica das doenças somáticas e, portanto, 
é considerado uma referência na área.
Alternativa B: INCORRETA. Psiquiatra e Psicanalista bas-
tante conhecido no campo da psicologia por ter 
criado o termo complexo de inferioridade, Alfred 
Adler foi um dos teóricos da personalidade que afir-
mou serem as três maiores tarefas do indivíduo, o 
trabalho, o amor e a amizade. Iniciou seu trabalho 
junto a Freud, mas desligou-se em seguida por dis-
cordâncias teóricas. Não teve destaque na Psicosso-
mática.
Alternativa C: INCORRETA. Theodor Adorno, filósofo, foi 
um dos expoentes da chamada Escola de Frankfurt 
e estudou, dentre outros temas, o desenvolvimen-
to estético como elemento importante para a evo-
lução histórica. 
Alternativa D: INCORRETA. Estudou História Moderna e 
Filosofia na Universidade de Oxford, demonstrando 
interesse especial por Kant e Teologia. Ao ter conta-
to com a obra de Freud, resolveu fazer medicina e 
psicanálise, porém suas obras versavam sobre Psi-
canálise, trabalho com grupos, dentre outras10, mas 
não se dedicou ao estudo da Psicossomática.
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a. dificuldade em identificar e descrever senti-
mentos; 

b. dificuldade em distinguir os sentimentos de 
sensações corporais decorrentes da atividade 
emocional;

c. processos imaginativos limitados; 
d. estilo cognitivo utilitário, baseado no concreto 

e orientado para o exterior, também conhecido 
como pensamento operacional11.

Alternativa C: INCORRETA. Ciclotimia ou Humor Ciclotí-
mico é um tipo de característica afetiva, ou seja, um 
traço afetivo (ou do humor) que se caracteriza por 
oscilações entre extremos depressivos e eufóricos, 
mas não suficientemente grave para que se faça 
um diagnóstico de Transtorno Afetivo Bipolar12.
Alternativa D: INCORRETA. Uma crise de Hipomania, 
chamada de Episódio Hipomaníaco, é definido 
como um período distinto, durante o qual existe 
um humor anormalmente e persistentemente ele-
vado, expansivo ou irritável. Pelo DSM-IV, o perío-
do de humor anormal deve ser acompanhado por 
pelo menos três sintomas adicionais de uma lista 
que inclui autoestima inflada ou grandiosidade 
(não-delirante), necessidade de sono diminuída, 
compulsão para falar demais, fuga de ideias, distrai-
bilidade, maior envolvimento em atividades dirigi-
das a objetivos ou agitação psicomotora, e envolvi-
mento excessivo em atividades prazerosas com um 
alto potencial para consequências dolorosas12.
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Ⓓ culturais do indivíduo.
Ⓔ econômicos do consultante.

Alternativa A: INCORRETA. A psicossomática estuda as 
relações mente-corpo com foco na compreensão 
da patogenia. Decorre daí que o aspecto motiva-
cional não constitui uma linha mestra nos estudos 
dessa área.
Alternativa B: CORRETA. Dimensão simbólica, neste 
contexto, relaciona-se aos aspectos afetivos e re-
lacionais que constituem o psiquismo humano e à 
forma como cada pessoa significa seu corpo e sua 
doença. Dessa maneira, é imprescindível investigar 
os fatores psicossociais subjacentes ao adoecimen-
to, tais como: relacionamento pais e filho, proble-
mas psicológicos e de saúde na família; reforço 
familiar de comportamentos ligados à doença; 
ansiedade do indivíduo frente aos sintomas físicos; 
perda de pessoas importantes; uso de drogas e ál-
cool por membros da família, entre outros. Todos 
esses elementos podem ser considerados fatores 
psicossociais e na perspectiva da psicossomática, 
precisam ser investigados a fim de compreender o 
quadro apresentado pelo indivíduo.
Alternativa C: INCORRETA. A dimensão simbólica inclui 
variados aspectos, além dos estritamente pessoais, 
como explicitado no comentário anterior e tal di-
mensão se constitui pelas influências da atitude 
materna e paterna, pelas experiências vivenciadas 
ao longo do desenvolvimento, principalmente na 
infância, em sua interface com as pessoas significa-
tivas, com o ambiente social. 
Alternativa D: INCORRETA. Um fator considerável no 
diagnóstico de pacientes, na perspectiva psicos-
somática é a estrutura específica de pensamen-
to, bem como o modo de lidar com suas próprias 
emoções. Diante disso, a análise de fatores culturais 
exige uma apreciação sócia histórica mais ampla e, 
contudo, não ocupa um primeiro plano investigati-
vo nesse referencial.
Alternativa E: INCORRETA. Na concepção de Melo Filho, 
toda doença tem uma dimensão psicossomática. 
Contudo, pode-se conceituar a doença psicosso-
mática como aquela que é agravada ou desenca-
deada por fatores emocionais e apresenta alguma 
alteração orgânica15. Decorre daí, que os fatores 
econômicos não são centrais na constituição da di-
mensão simbólica.
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elementos, ou seja, como há essa integração uns 
com os outros e como se afetam, buscando um co-
nhecimento totalizante e único daquela realidade 
particular e dinâmica13.
Alternativa B: INCORRETA. Esse termo não se aplica à 
classificação de equipes de trabalho.
Alternativa C: CORRETA. A equipe multidisciplinar deve 
construir uma relação entre profissionais, onde o 
paciente é visto como um todo, considerando um 
atendimento humanizado. Dessa forma, foca-se 
nas demandas e a equipe tem como finalidade de 
atender as necessidades globais da pessoa, visan-
do seu bem-estar. Ao contrário dos modelos inter 
e transdisciplinares, cada profissional numa equipe 
multidisciplinar busca exprimir o parecer específico 
de sua especialidade, sem que haja debate e deci-
são conjunta sobre a terapêutica a ser adotada. Em 
geral, é o médico que define o plano de tratamento 
e os demais profissionais buscam se adequar a de-
manda do paciente e as decisões do médico refe-
rente a este13.
Alternativa D: INCORRETA. Refere-se ao fato de todos 
os membros da equipe serem treinados de forma 
idêntica, o que predispõe ao risco de se perder as 
especificidades de cada área. O grande receio é 
formar equipes de sanitaristas sob pseudônimo de 
"saúde da família", o que contraria a proposta do 
sistema de saúde brasileiro14.
Alternativa E: INCORRETA. O conceito de equipes refle-
xivas foi criado pelo psiquiatra norueguês Tom An-
dersen e é bastante utilizado pelo Construcionismo 
Social e por profissionais que atuam com Terapias 
de Casal e Família.

13 (PSICÒLOGO - TRF/2ª REG. - FCC - 2012) Na obra Psi-
cossomática Hoje, organizada por Júlio de 

Mello Filho, encontra-se que a progressiva e maciça 
participação do psicólogo na área de saúde, nos 
hospitais, nos ambulatórios, nos postos de saúde e 
até nos serviços clínicos particulares, nas mais va-
riadas especialidades e tipos de atendimento, tem 
estimulado uma crescente preocupação com as 
questões psicológicas, sendo que duas linhas mes-
tras da questão psicossomática podem ser aponta-
das: a de que o êxito terapêutico está extremamen-
te vinculado à relação dinâmica médico-paciente e 
a de que a patologia do homem sempre deve levar 
em conta a dimensão simbólica pela qual é consti-
tuído, o que impõe o conhecimento dos aspectos:

Ⓐ motivacionais do paciente.
Ⓑ psicossociais do doente.
Ⓒ pessoais do enfermo. 14 (PSICÓLOGO - TRF/2ª REG. - FCC - 2012) Enquanto 

a Psicologia Médica estuda as relações as-
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75 (PSICÓLOGO - SMS/SP - VUNESP - 2014) As drogas 
depressoras do SNC (Sistema Nervosos Cen-

tral) são as(os):

Ⓐ metiforminas.
Ⓑ anticolinérgicos.
Ⓒ LSD.
Ⓓ anfetaminas.
Ⓔ barbitúricos.

▶ DICA DO AUTOR: Os depressores da atividade do 
Sistema Nervoso Central relacionam-se ao grupo 
de substâncias que diminuem a atividade cerebral, 
fazendo com que a pessoa fique "desligada", "deva-
gar", desinteressada pelas coisas.
Alternativa A: INCORRETA.  Trata-se de um antidiabético, 
amplamente utilizado no Brasil. 
Alternativa B: INCORRETA. Substância extraída de plan-
tas ou sintetizada em laboratórios. Empregada, em 
geral, no tratamento da Doença de Parkinson e em 
alguns casos de glaucoma, mas também já foi com-
provado seu sutil efeito antidepressivo. Alguns dos 
sintomas provocados pelo uso dos anticolinérgi-
cos são: pupilas dilatadas, visão borrada, secura na 
boca e narinas, dificuldade respiratória, aumento 
do número de batimentos do coração, diminuição 
de pressão sanguínea, alterações gastrointestinais 
e aumento da temperatura corporal. 
Alternativa C: INCORRETA. Substância alucinógena proi-
bida no Brasil.
Alternativa D: INCORRETA. Substância sintética estimu-
lante do SNC, efeito contrário ao que foi descrito na 
questão.
Alternativa E: CORRETA. Os barbitúricos são substâncias 
depressoras do SNC, usadas como antiepilépticos, 
sedativos ou hipnóticos.

PSICOFARMACOLOGIA

74 (PSICÓLOGO - SMS/SP - VUNESP - 2014) A descober-
ta de uma substância psicoativa nos anos 40 

e com larga utilização nos anos 50, que revolucio-
nou a Psiquiatria, auxiliando a controlar sintomas 
como alucinação, agitação psicomotora e delírios 
foi a(o):

Ⓐ anfetamina.
Ⓑ carbonato de lítio.
Ⓒ clorpromazina.
Ⓓ fluoxetina.
Ⓔ efedrina.

▶ DICA DO AUTOR: A questão requer conhecimentos 
específicos em psicofarmacologia, atrelados à his-
tória da psiquiatria. Considerada revolucionária, a 
clorpromazina ficou conhecida na época como “es-
vaziadora de hospícios”. 
Alternativa A: INCORRETA. Substância sintética que 
estimula a atividade do sistema nervoso central 
e comumente está relacionada ao tratamento do 
transtorno do déficit de atenção e hiperatividade.
Alternativa B: INCORRETA. Estabilizador do humor, ge-
ralmente utilizado no tratamento de quadros de 
mania e transtorno bipolar.
Alternativa C: CORRETA. Dois psiquiatras franceses, Pier-
re Deniker e Jean Delay, testaram a clorpromazina 
em seus pacientes mais agitados e violentos, em 
1952. “Os resultados foram espantosos: pacientes 
catatônicos voltaram a falar e a se relacionar social-
mente, pacientes com agitação violenta voltavam 
a ter comportamento normal e puderam deixar de 
serem contidos. Notavelmente, também, pela pri-
meira vez conseguia-se um medicamento capaz de 
eliminar as alucinações típicas da esquizofrenia”59.
Alternativa D: INCORRETA. Atua como inibidor seletivo 
da receptação da serotonina e é utilizado nos casos 
de depressão, transtorno obsessivo-compulsivo, 
transtorno do pânico, entre outros.
Alternativa E: INCORRETA. Substância que acelera a per-
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da de peso, porém, comprovadamente, predispõe 
ao risco de problemas psiquiátricos, cardíacos e 
gastrointestinais, dentre outros.

Prezado(a) Leitor(a), essa seção destina-se a res-
gatar e sintetizar alguns pontos relevantes da Psi-
cologia da Saúde que foram comentados ao longo 
do capítulo, a fim de auxiliá-los na aprendizagem 

desses conteúdos. Este resumo obedece à subdi-
visão do capítulo, facilitando a identificação dos 
temas e o seu entendimento.

RESUMO PRÁTICO
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1 - PSICOLOGIA DA SAÚDE E HOSPITALAR: 
CONCEITUAÇÃO, ENFOQUES TEÓRICOS E 

METODOLÓGICOS

O surgimento da Psicologia Hospitalar no Brasil 
é atribuído ao trabalho desenvolvido por Mathilde 
Neder no Hospital das Clínicas da USP – HC, especi-
ficamente na Clínica Ortopédica e Traumatológica 
(atualmente Instituto de Ortopedia e Traumatolo-
gia), entre 1952 e 1954. Neste espaço, Neder reali-
zava o suporte psicológico de crianças submetidas 

a cirurgias de coluna e de seus familiares. Foi pio-
neira no desenvolvimento da psicoterapia breve no 
Brasil e atuou na criação e coordenação de cursos 
de psicologia no país. Fundou o curso de especiali-
zação “Psicologia da Saúde: Psicologia Hospitalar”, 
na PUC e por sua iniciativa, em 1989, foi criado o 
Centro de Estudos em Psicologia Hospitalar - CEP-
PHO, de âmbito nacional e internacional.

Vamos dar continuidade ao nosso resumo escla-
recendo a priori essas duas terminologias: Psicolo-
gia da Saúde e Psicologia Hospitalar60.

Psicologia da Saúde

A Psicologia da Saúde tem como objetivo compreender como os fatores biológicos, compor-
tamentais e sociais influenciam na saúde e na doença. É a disciplina ou o campo de especia-
lização da Psicologia que aplica seus princípios, técnicas e conhecimentos científicos para 
avaliar, diagnosticar, tratar, modificar e prevenir os problemas físicos, mentais ou qualquer 
outro relevante para os processos de saúde e doença. Esse trabalho pode ser realizado em 
distintos e variados contextos, como: hospitais, centros de saúde comunitários, organizações 
não-governamentais e nas próprias casas dos indivíduos. A Psicologia da Saúde também po-
deria ser compreendida como a aplicação da Psicologia Clínica no âmbito médico. 

Psicologia Hospitalar

De acordo com o CFP, o psicólogo especialista em Psicologia Hospitalar tem sua função cen-
trada nos âmbitos secundário e terciário de atenção à saúde, atuando em instituições de 
saúde e realizando atividades como: atendimento psicoterapêutico; grupos psicoterapêuti-
cos; grupos de psicoprofilaxia; atendimentos em ambulatório e unidade de terapia intensiva; 
pronto atendimento; enfermarias em geral; psicomotricidade no contexto hospitalar; avalia-
ção diagnóstica; psicodiagnóstico; consultoria e interconsultoria.

A confusão que se instala entre essas duas terminologias também se deve ao fato de que, no Brasil, a instituição 
hospitalar historicamente foi e ainda é o símbolo principal de atendimento à saúde. Em função disso, o campo da 
psicologia aplicada à saúde acaba por ser designado de Psicologia Hospitalar. Em outros países, tais como os da 
Europa, o termo predominante é Psicologia da Saúde, pois a identidade do psicólogo está associada à sua prática e 
não ao local em que atua.

A Resolução n.°02/2001 do Conselho Federal de 
Psicologia, em seu Anexo I, item VII prevê que o Psi-
cólogo especialista em Psicologia Hospitalar: 

Atua em instituições de saúde, participando 
da prestação de serviços de nível secundário ou 
terciário da atenção à saúde. Atua também em 
instituições de ensino superior e/ou centros de 
estudo e de pesquisa, visando o aperfeiçoamento 
ou a especialização de profissionais em sua área de 
competência, ou a complementação da formação 
de outros profissionais de saúde de nível médio 
ou superior, incluindo pós-graduação lato e stricto 
sensu. Atende a pacientes, familiares e/ou respon-
sáveis pelo paciente; membros da comunidade 
dentro de sua área de atuação; membros da equipe 
multiprofissional e eventualmente administrativa, 
visando o bem-estar físico e emocional do pacien-
te; e, alunos e pesquisadores, quando estes estejam 
atuando em pesquisa e assistência. Oferece e de-
senvolve atividades em diferentes níveis de trata-
mento, tendo como sua principal tarefa a avaliação 
e acompanhamento de intercorrências psíquicas 
dos pacientes que estão ou serão submetidos a 

procedimentos médicos, visando basicamente 
a promoção e/ou a recuperação da saúde física e 
mental. Promove intervenções direcionadas à rela-
ção médico/paciente, paciente/família, e paciente/
paciente e do paciente em relação ao processo do 
adoecer, hospitalização e repercussões emocionais 
que emergem neste processo. O acompanhamen-
to pode ser dirigido a pacientes em atendimento 
clínico ou cirúrgico, nas diferentes especialidades 
médicas. Podem ser desenvolvidas diferentes mo-
dalidades de intervenção, dependendo da deman-
da e da formação do profissional específico; dentre 
elas ressaltam-se: atendimento psicoterapêutico; 
grupos psicoterapêuticos; grupos de psicoprofila-
xia; atendimentos em ambulatório e Unidade de 
Terapia Intensiva; pronto atendimento; enfermarias 
em geral; psicomotricidade no contexto hospitalar; 
avaliação diagnóstica; psicodiagnóstico; consulto-
ria e interconsultoria. No trabalho com a equipe 
multidisciplinar, preferencialmente interdiscipli-
nar, participa de decisões em relação à conduta a 
ser adotada pela equipe, objetivando promover 
apoio e segurança ao paciente e família, aportan-
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do informações pertinentes à sua área de atuação, 
bem como na forma de grupo de reflexão, no qual 
o suporte e manejo estão voltados para possíveis 
dificuldades operacionais e/ou subjetivas dos 
membros da equipe.

São muitas as disciplinas que contribuem para 
o campo da saúde, dentre elas: a Psiquiatria Dinâ-
mica, a Psicologia Médica, a Psicologia Hospitalar e 
a Psicologia da Saúde e o ponto comum entre elas 
é o estudo dos determinantes psíquicos na relação 
saúde-doença. Dessa forma, propõem-se a investi-
gar de que maneira os fatores psicodinâmicos e re-
lacionais levam à somatização, sem desconsiderar 
os aspectos orgânicos. 

Diante da complexidade do sistema de saúde 
no Brasil, foram muitas as discussões sobre a es-
trutura e as práticas em saúde. Dentre os eventos 
ocorridos com essa finalidade, vale ressaltar a VIII 
Conferência Nacional de Saúde, a partir da qual se 
publicou, em 1986, seu relatório final, destacando 
como temas principais desse encontro:

Financiamento 
Setorial

Reformulação 
do SUS

Saúde como 
Direito

Transpondo para uma dimensão conceitual na 
área de saúde, um tema bastante contemporâneo 
em psicologia, mais especificamente em Psicologia 
da Saúde, e por vezes cobrado em concursos, é o 
de Resiliência. Mas em que consiste esse conceito?

Resiliência é a capacidade de utilizar mecanis-
mos assertivos de enfrentamento da situação-pro-
blema e superar positivamente as adversidades. 
Em outras palavras, é a capacidade de se adaptar 
a situações desafiadoras, estressoras, mantendo 
sua integridade psíquica. De acordo com algumas 
abordagens em Psicologia, ela pode se apresentar 
sob três tipos: a emocional, a acadêmica e a social9.
• Emocional - relaciona as experiências positivas 

que levam a sentimentos de autoestima, auto 
eficácia e autonomia, que capacitam a pessoa 
a lidar com mudanças e adaptações, obtendo 
um repertório de abordagens para a solução de 
problemas. 

• Acadêmica - engloba a escola como um lugar 
onde habilidades para resolver problemas po-
dem ser adquiridas com a ajuda dos agentes 
educacionais.

• Social - envolve fatores relacionados ao senti-
mento de pertencimento, supervisão de pais e 
amigos, relacionamentos íntimos, ou seja, mo-
delos sociais que estimulem a aprendizagem de 
resolução de problemas.

Passemos agora a um tópico especial em Saúde, 
denominado Psicossomática, que tanto contribuiu 
para a compreensão da relação saúde-doença e 
seus determinantes psíquicos.

2 - PSICOSSOMÁTICA

Dentre as personalidades relevantes na Psicos-
somática, podemos destacar o médico e psica-
nalista Franz Alexander, que fundou uma escola 
conceituada na área – Chicago Psychoanalytic 
Institute – em 1932. Húngaro erradicado nos Esta-
dos Unidos é considerado o fundador da medicina 
psicossomática de base analítica e da criminologia 
psicanalítica.

“Alexander diz que, teoricamente, cada doença 
é psicossomática, uma vez que fatores emocionais 
influenciam todos os processos do corpo, através 
das vias nervosas humorais e que os fenômenos 
somáticos e psicológicos ocorrem no mesmo or-
ganismo e são apenas dois aspectos do mesmo 
processo”.62

São alguns dos fatores psicossociais subjacentes 
ao adoecimento: 
• relacionamento pais e filho;
• problemas psicológicos e de saúde na família;
• reforço familiar de comportamentos ligados à 

doença;
• ansiedade do indivíduo frente aos sintomas fí-

sicos;
• situações de perda;
• uso de drogas e álcool por membros da família, 

entre outros.

3 - O ADOECIMENTO E SUAS IMPLICAÇÕES. 

3.1 - CLASSIFICAÇÃO DAS DOENÇAS  
(CRÔNICAS, AGUDAS E GRAVES) 

Costuma-se dividir a alteração da condição de 
saúde em doenças crônicas e agudas. As primeiras 
referem-se a sintomas que existem de forma con-
tínua, não envolvendo necessariamente risco imi-
nente de morte, mas comprometendo a saúde e a 
qualidade de vida, podendo levar à morte a médio 
ou longo prazo. 

As doenças agudas, em geral, representam 
emergências médicas e têm um curso acelerado 




