
RESIDÊNCIA EM

D I R E T O  A O  P O N T O

AUTORAS
Dhiene Santana Araújo Oliveira

Isabela Cristina Batista Ledo Carapeto
Luciana Melo e Souza

CAP 1_NOVA DIAGRAMACAO.indd   1 22/04/19   00:46



CAP 1_NOVA DIAGRAMACAO.indd   2 22/04/19   00:46



RESIDÊNCIA EM

D I R E T O  A O  P O N T O

AUTORAS
Dhiene Santana Araújo Oliveira

Isabela Cristina Batista Ledo Carapeto
Luciana Melo e Souza

CAP 1_NOVA DIAGRAMACAO.indd   3 22/04/19   00:46



Residência em psicologia direto ao ponto
Fernanda Fernandes
Editorando Birô
Editorando Birô
Didario Teles
Caio Vinicius Menezes Nunes
Paulo Costa Lima
Sandra de Quadros Uzêda
Sheila de Quadros Uzêda
Silvio José Albergaria da Silva

Editora Sanar Ltda.
Rua Alceu Amoroso Lima, n 172, 
Caminho das Árvores
CEP: 41820-77- Salvador - BA
Telefone: 71. 3052-4831
atendimento@editorasanar.com.br
www.editorasanar.com.br

© Todos os direitos autorais desta obra são reservados e protegidos à Editora Sanar Ltda. pela Lei nº 
9.610, de 19 de Fevereiro de 1998. É proibida a duplicação ou reprodução deste volume ou qualquer 
parte deste livro, no todo ou em parte, sob quaisquer formas ou por quaisquer meios (eletrônico, 
gravação, fotocópia ou outros), essas proibições aplicam-se também à editoração da obra, bem como 
às suas características gráficas, sem permissão expressa da Editora.

2019

Ficha Catalográfica: Fábio Andrade Gomes - CRB-5/1513

Título |
Editor |

Projeto gráfico |
Revisão |

Capa |
Conselho Editorial |

  R433    Residência em Psicologia direto ao ponto / 
Dhiene Araújo, Isabela Ledo e Luciana Melo, coorde-
nação geral. – Salvador : SANAR, 2019.
         644 p. : il. ; 16x23 cm.
   
                 ISBN 978-85-5462-107-0
 
              1. Psicologia - Estudo e ensino (Residên-
cia). 2. Psicológica - Avaliação. 3. Psicopatologia.        
4. Psicanálise. I. Araújo, Dhiene, coord.                  II. 
Ledo, Isabela, coord. III. Melo, Luciana, coord.
                                                            
                                                                   CDU: 159.9:37

Dados Internacionais de Catalogação-na- Publicação (CIP)

CAP 1_NOVA DIAGRAMACAO.indd   4 22/04/19   00:46



Autores

Dhiene Santana Araújo Oliveira
Mestranda em Gerontologia, pela Universidade de São Paulo (USP). Especialista em Psicologia em 
Saúde na modalidade de Residência Multiprofissional, com  ênfase em Cuidados Paliativos pela USP. 
Graduada em Psicologia pela Universidade Federal da Bahia (UFBA).  Atualmente é Psicóloga Hospi-
talar no Hospital Sepaco e Psicóloga  Clínica em Consultório Particular.

Isabela Cristina Batista Ledo Carapeto 
Mestre em psicologia clínica pela Universidade de São Paulo (USP). Especialista em psicologia hos-
pitalar pela Residência Multiprofissional em Saúde, com ênfase em transplante e captação de ór-
gãos, pela Universidade Federal de São Paulo (UNIFESP). Graduada em Psicologia pela Universidade 
Federal da Bahia (UFBA). Membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo e do Laboratório de 
Pesquisa: psicanálise, sáude e instituição da USP. Atua em consultório particular, ministra aulas em 
pós-graduação de Psicanálise, oferece supervisão e grupos de estudos para estudantes e iniciantes 
na clínica psicanalítica em consultório e em instituições de saúde. Experiência em Psicanálise, Psi-
cologia Hospitalar e Clínica. 

Luciana Melo e Souza
Psicóloga graduada pela Universidade Federal da Bahia. Doutora e Mestre em Psicologia pelo Progra-
ma de Pós-Graduação do Instituto de Psicologia da Universidade Federal da Bahia, na área de con-
centração Psicologia Social. Especialista em Violência Doméstica contra Crianças e Adolescentes pelo 
Laboratório de Estudos sobre a Criança do Instituto de Psicologia da USP. Atua na área de docência 
do ensino superior para os cursos de pós-graduação e graduação em Psicologia e demais áreas de 
saúde, na Faculdade Adventista da Bahia.  

Autores

CAP 1_NOVA DIAGRAMACAO.indd   5 22/04/19   00:46



CAP 1_NOVA DIAGRAMACAO.indd   6 22/04/19   00:46



Apresentação

Livro de questões para residência 
multiprofissional em saúde - Psicologia
POR ISABELA LEDO E DHIENE ARAÚJO

O QUE É A RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE?

É uma Pós-Graduação lato sensu (Especialização) que se fundamenta pela proposta de educação em 
serviço para as categorias que integram a área de saúde (Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fo-
noaudiologia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social, Terapia Ocupa-
cional, Biomedicina, Ciências Biológicas e Educação Física), excetuada a médica. Favorece a inserção 
dos profissionais da saúde no mercado de trabalho de modo qualificado, especialmente, nas áreas 
prioritárias do Sistema Único de Saúde. 

COMO FOI CRIADA?
Com a promulgação da Lei n° 11.129 de 2005, que delimita as demandas locais e regionais a partir 
dos princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), obteve se a base para a criação das 
residências multiprofissionais e em área profissional da saúde, abrangendo as profissões acima des-
tacadas (Resolução CNS nº 287/1998). A Comissão Nacional de Residência Multiprofissional em Saúde 
- CNRMS, instituída por meio da Portaria Interministerial nº1.077, de 12 de novembro de 2009, é coor-
denada conjuntamente pelo Ministério da Saúde e do Ministério da Educação e tem como principais 
atribuições: avaliar e acreditar os programas de Residência Multiprofissional em Saúde e Residência 
em Área Profissional da Saúde, credenciar os programas em instituições habilitadas, registrar os cer-
tificados de validade nacional com especificação de categoria e ênfase do programa.

QUAL A DURAÇÃO DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE?
A Residência Multiprofissional em Saúde tem duração de 02 (dois) anos, com carga horária de 5.760 
(cinco mil, setecentos e sessenta) horas, sendo o equivalente a 60h semanais distribuídas da seguin-
te forma: 80% da carga horária total sob a forma de atividades práticas e com 20% sob a forma de 
atividades teóricas ou teórico-práticas, contando com a supervisão de um preceptor (profissional 
de serviço) e um tutor (docente de instituição de ensino superior). O residente tem direito a uma 
folga semanal e a 30 (trinta) dias consecutivos de férias por ano, que podem ser fracionadas em dois 
períodos de 15 (quinze) dias.
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QUAL O VALOR DA REMUNERAÇÃO DOS PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE 
NO ÚLTIMO ANO?
Os residentes recebem uma bolsa, financiada pelo Ministério da Saúde e pelo Ministério da Educação, 
no valor de R$ 3.330,43. Entretanto, devem ter dedicação exclusiva, não podendo desenvolver outras 
atividades profissionais no período de realização do curso.

COMO INGRESSAR?
Por meio de aprovação em concurso público realizado por instituições de ensino superior que ofe-
recem essa modalidade de especialização lato sensu. A taxa de inscrição custa em média R$ 200,00 
para cada prova. Os requisitos mínimos para concorrer às vagas são:
a) ter diploma de graduação ou comprovante equivalente em cursos de graduação na área da saúde 
(Biomedicina, Ciências Biológicas, Educação Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudio-
logia, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional), 
excetuando a Medicina;
b) estar inscrito no conselho de classe;
c) dedicar-se exclusivamente ao curso;
d) não possuir qualquer tipo de vínculo empregatício.

A estrutura dos processos seletivos variam de acordo com os editais apresentados pelas instituições, 
mas geralmente constituem pelas seguintes etapas:

1) Prova de conhecimentos Gerais e Específicos
2) Análise de Currículo
3) Memorial
4) Entrevista

Na Prova de Conhecimentos Gerais, as provas têm questões de assuntos que independem da espe-
cialização da sua residência, como os vinculados a Saúde Pública, Língua Portuguesa e códigos do 
Sistema Único de Saúde (SUS). Já nas de Conhecimento Específico, haverá questões do conteúdo pro-
gramático estudado na graduação, podendo ser fáceis, medianas ou difíceis. Nas etapas de entrevista 
e avaliação de currículo é importante destacar as atividades extracurriculares exercidas durante a 
graduação: Iniciação científica, monitoria, publicação de trabalho, apresentação de pôster, projetos 
de extensão. Além da parte prática, tais como estágios na área.
O memorial constitui-se uma produção autobiográfica, cujo foco é expor a trajetória acadêmico-pro-
fissional do candidato. É interessante descrever como as escolhas que se deram, desde a graduação, 
contribuem para alicerçar a experiência na residência multiprofissional em saúde. O candidato deve 
argumentar como a sua bagagem teórico-prática, se possível articulada ao percurso de um trabalho 
pessoal, agregou um conhecimento crítico para fundamentar a sua aptidão para se inserir no cam-
po da saúde na psicologia. Ressaltar a indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão pode ser 
valioso para a vaga num programa de residência que conta justamente com tal articulação e espera 
um profissional que, implicado na condição de aprendiz, é também responsável pela produção da 
sua formação. Dentre as várias possibilidades de capítulos para o memorial, sugere-se: Apresenta-
ção; Graduação e Conhecimentos; A experiência de pesquisa; Extensões e Experiência Profissional; 
Considerações Finais
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QUAIS AS ESPECIALIDADES E ATIVIDADES POSSÍVEIS NA RESIDÊNCIA EM PSICOLOGIA?
Em 2016, foram lançadas aproximadamente 1200 vagas em 126 editais para residentes em Psicologia 
no país. Com provas concorridas, as oportunidades de curso são diversas, e dentre elas, estão: Psi-
cologia Clínica, Saúde da Família, Saúde Coletiva, Saúde da Criança e do Adolescente, Saúde Mental, 
Saúde da Mulher, Saúde do Adulto e do Idoso, Neonatologia, Gerontologia, Clínica Médica, Cardiolo-
gia, Oncologia, Neurologia, Terapia Intensiva, Transplante e Captação de Órgãos, Urgência e Emergên-
cia, entre outras.
Além das especializações citadas, outras diversas podem ser trabalhadas de acordo com a instituição 
hospitalar, universitária ou instituto em questão. Em termos didáticos, o programa de residência 
pode ser dividido num primeiro momento, onde há vivências mais curtas e gerais dos diversos am-
bientes hospitalares; e o segundo ano, no qual o residente pode optar pela ênfase na sua formação.

POR QUE FAZER RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE COMO PSICÓLOGO?
A Residência multiprofissional em Saúde tem a peculiaridade de poder ampliar suas competências 
teórico-técnicas a partir do diálogo com as várias disciplinas, na tentativa de oferecer uma assistên-
cia fundamentada na proposta da integralidade o que aumenta as suas possibilidades de inserção 
na Saúde. Como ex-residentes, consideramos que a vivência da Residência traduz o que entendemos 
como “clínica em ato”, isto é, quem está implicado como residente, está em posição de aprendiz de 
algo que ao mesmo tempo se constrói e se gesta.

DIFERENCIAL DA OBRA: DE QUE FORMA IREMOS AJUDÁ-LO A ATINGIR SEUS OBJETIVOS?
O objetivo deste trabalho será apresentar uma série de questões de concursos anteriores comenta-
das de modo sistemático e rigoroso para favorecer um desempenho eficiente nas provas que estão 
por vir.
Além de organizar as questões, ao longo dos capítulos, por temas de maior semelhança, as mesmas 
serão expostas de acordo com a banca, pois assim você irá se familiarizar com a proposta de cada 
uma delas, com os perfis de questionamentos que cada uma apresenta e aumentará as chances de 
um resultado ainda mais positivo!
Do ponto de vista metodológico, seguiremos as seguintes premissas didáticas fundamentais para a 
aprovação em concursos deste tipo:
1- As questões foram elencadas por banca;
2- Cada enunciado será avaliado e interpretado minunciosamente, tornando seu pedido mais cla-

ro e de fácil resolução;
3- Cada questão será comentada alternativa por alternativa (incluindo as falsas);
4- Todas as questões foram retiradas de concursos anteriores de diferentes instituições do Brasil;
5- As questões selecionadas se basearão nas disciplinas e assuntos mais recorrentes nas provas 

de Residência do Brasil;
6- Cada questão conta com uma ou mais indicação de leitura, o que auxilia na sua resolução, mas 

também contribui no entendimento do tema indicado no enunciado;
7- Ao longo do material serão apresentadas algumas “Dicas do autor” que visam orientar o estu-

dante de modo objetivo a buscar meios de aprofundar aquele assunto ou se atentar a algum 
aspecto específico e de extrema importância à aprovação, baseada na metodologia “Acerte o 
Alvo”;

8- As questões serão categorizadas por temas e graus de dificuldade sinalizadas de acordo com o 
seguinte código: F (fácil), I (intermediária), D (difíceis). E dessa forma, o próprio aluno poderá 
avaliar seu desempenho;
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9- O último capítulo consiste em um simulado contendo questões atuais cujos temas foram abor-
dados ao longo da obra. Neste caso, o aluno poderá realizar o simulado online e testar seu 
desempenho. Além disso, poderá fazer uma revisão a partir do conteúdo impresso, que segue a 
mesma metodologia dos capítulos anteriores.

BONS ESTUDOS!
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Escrever um prefácio não é das tarefas mais fáceis, haja vista a responsabilidade de abrir 
uma obra de tamanha envergadura, e por esse mesmo motivo se faz extremamente pra-
zeroso, ainda mais com um tema tão interessante, levando-se em conta a importância 
que uma residência multiprofissional em psicologia pode vir a desempenhar na vida de 
alguém que escolhe essa via de aprimoramento prático.
Digo prático, pois algo do gênero nada mais é do que colocar em prática conhecimentos 
e técnicas aprendidas em um processo iniciado nos bancos universitários e estágios pro-
fissionalizantes lá desenvolvidos, cujo despertar desemboca na ânsia por saber mais e 
melhor, por desbravar caminhos nunca dantes percorridos e proporcionar à experiência 
profissional e de vida novos contornos e formas.
Para os que ainda não sabem, a residência multiprofissional em psicologia é mais do que 
um estágio prático, é uma experiência sensitiva e cognitiva cotidiana do que há de fasci-
nante na alma humana, acessando suas dores e fragilidades mais intensas e aprendendo 
a como dar a elas contornos mais eficazes de compreensão e enfrentamento.
Pensar em fazer uma residência multiprofissional em saúde, na modalidade psicologia 
atravessa muitos preconceitos e ideias errôneas, já que por vezes escutamos a frase “ape-
nas estudantes advindos de universidades de renome, públicas e particulares, têm capa-
cidade de acessar essa modalidade de aprendizado”; e a resposta é simples: não.
Essa obra é mais um dos motivos para se acreditar nisso, uma abertura de oportunidade 
imensa àqueles que desejam ter acesso ao melhor que há na prática profissional em saú-
de e uma das vias para se chegar a esse melhor é a geração de conteúdo que qualifique 
adequadamente aos que desejam acessar essa linha de saber.
A possibilidade de ter em um só lugar conteúdos de qualidade que auxiliem a compreen-
der o processo de avaliação das melhores residências do país se faz premente, pensando 
em como os processos seletivos se estruturam e no modo que se tem acesso às informa-
ções, ainda segmentado, que dificultam a ordenação do raciocínio que certas provas do 
tipo exigem.
Levando em conta o exímio conteúdo e a dedicação com a qual as escritoras escreveram 
a presente obra, podemos dizer que ela é um marco na produção brasileira de conteúdo 
nessa área e com possibilidades de fazer a diferença na vida de muitos estudantes e 

Prefácio

Livro de questões para residência 
multiprofissional em saúde - Psicologia
POR DANIELA BERNARDES
Psicóloga Clínica, Hospitalar, Domiciliar e Neuropsicóloga
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profissionais que, desejosos de participar de uma residência, terão agora uma primorosa 
ferramenta de apoio na construção de um sonho.
A presente obra se mostra como uma trilha para que esse sonho se transforme em reali-
dade, caminho que como eu as autoras desbravaram e acionam com primazia e experiên-
cia prática. A partir dele suscitam a possibilidade de construção de novas formas de olhar 
para processos seletivos, dando a eles a conotação que sempre desejamos, equidade em 
possibilidades.
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A seguir, daremos início à solução das questões relacionadas ao tema “Psicologia da 
Saúde”. Neste capítulo, constam os seguintes subtemas: conceitos em saúde pública e 
psicologia da saúde; atuação do psicólogo no SUS; adoecimento; acolhimento; trabalho 
multidisciplinar; e pesquisa em saúde.

As bancas privilegiadas neste capítulo são as seguintes:
Em ordem decrescente da quantidade de questões apresentadas por cada banca: UFAL;  
FADESP; UFGD; UNIFESP; UFJF; UFPI; HUB; UFRJ; FHEMIG; UFES.

No momento em que estiver resolvendo as questões, você irá notar que cada banca tem 
seu estilo de apresentação e maneira de cobrar o conteúdo.

Os temas de maior prevalência em cada banca, assim, se apresentam:
• UFAL (conceitos em saúde pública e psicologia da saúde; pesquisa em saúde; adoeci-

mento);
• FADESP (conceitos em saúde pública e psicologia da saúde; atuação do psicólogo no 

SUS; adoecimento; pesquisa em saúde); 
• UFGD (conceitos em saúde pública e psicologia da saúde; atuação do psicólogo no 

SUS);
• UNIFESP (conceitos em saúde pública e psicologia da saúde; pesquisa em saúde; tra-

balho multiprofissional); 
• UFJF (conceitos em saúde pública e psicologia da saúde; atuação do psicólogo no SUS); 
• UFPI (atuação do psicólogo no SUS; conceitos em saúde pública e psicologia da saúde; 

trabalho multiprofissional); 
• HUB (atuação do psicólogo no SUS; adoecimento; pesquisa em saúde);
• UFRJ (conceitos em saúde pública e psicologia da saúde; atuação do psicólogo no SUS); 
• FHEMIG (adoecimento); 
• UFES (atuação do psicólogo no SUS).

Agora que você já está familiarizado com as bancas e os temas, veja algumas dicas cruciais 
para seu sucesso!

DICAS CURINGAS!
1. Leia atentamente a questão e identifique seu tema;
2. Após identificado o tema, localize o que a questão pede: resposta correta, incorreta, inter-

pretação etc.;
3. ATENÇÃO: fique muito atento às questões que indicam um autor específico como referência 

e àquelas que não apresentam um referencial teórico claro! No primeiro caso, as bancas qua-
se sempre são fidedignas à obra do autor, no entanto, podem fazer algumas interpretações 
ambíguas. Por essa razão, é importante se familiarizar com as bancas! No segundo caso, não 
havendo um referencial teórico a recorrer, você deve observar o enunciado da questão porque, 
muitas vezes, é ali que a resposta se encontra de forma sutil.

Psicologia da Saúde

Dhiene S. A. Oliveira e Isabela Cristina B. L. Carapeto

1
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01. Questão

(46 UFAL, 2016) Magda Dimenstein, em palestra realizada para o I Fórum Nacional de 
Psicologia e Saúde Pública (2006), afirmou que considera que “a finalidade por excelência 
de qualquer trabalho em Psicologia seja operar cotidianamente essa máquina desejante 
que articula profissionais, usuários, organizações, tecnologias, encontros de sujeitos, que 
produz uma movimentação que implica processos cooperativos, potentes, prazerosos ou 
não, tal como relata grande parte dos trabalhadores em saúde”. Com esse pronunciamen-
to, a autora quis ressaltar que:

 Ⓐ mesmo não existindo receitas prontas e definitivas, o psicólogo pode produzir dispo-
sição para se interrogar como age diante dos cenários que encontra, incentivando essa 
conduta também junto aos usuários e profissionais, refletindo se age como interditor ou 
produtor de vida e se procura lutar contra os diagnósticos prontos e prescrições de modos 
de existir no mundo.

 Ⓑ a anamnese, circunscrita à queixa e sintomas para a elaboração de diagnóstico, se-
guida da psicoterapia, têm funcionado, na maioria dos casos, como as únicas e possíveis 
ferramentas de que o psicólogo dispõe para lidar com as necessidades de saúde.

 Ⓒ diante da complexidade e do enorme desprazer que coabita o mundo do trabalho, o 
psicólogo deve preparar os trabalhadores e usuários para o fato de não haver escolha 
teórica ou metodológica capaz de modificar os cotidianos da saúde.

 Ⓓ o psicólogo deve aceitar suas limitações pessoais e profissionais, reforçadas pela for-
mação acadêmica recebida, e se ater ao um protagonismo limitado diante da dimensão 
acentuada dos problemas de saúde existentes no país.

 Ⓔ diante das inúmeras limitações da formação profissional recebida e da crença ilusória 
sobre um SUS que dá certo, o psicólogo deve ter muito cuidado em propor inovações para 
ampliar as ações da equipe de saúde.

Grau de dificuldade

O pedido da questão 01 (46 UFAL, 2016) tem caráter interpretativo. Deste modo, deve-se 
compreender o que a autora quis dizer com sua colocação, para a partir disso identificar 
a alternativa que mais se aproxima ao sentido do trecho citado. 
DICA: Magda Dimenstein é uma autora bastante cobrada pela banca UFAL, mas também 
por outras bancas; desse modo, é interessante que você a conheça. Sua obra é marca-
da por uma crítica em relação à inserção do psicólogo no campo da saúde. Dimenstein 
aponta como uma falha significativa a reprodução do modelo de clínica tradicional nestes 
espaços, o que culmina na exclusão dos aspectos sociais, culturais e econômicos na as-
sistência prestada pelos psicólogos. Como justificativa para este cenário, a autora aponta 
a própria formação acadêmica dos profissionais, que sofre forte influência do método 
psicanalítico e pouco privilegia os aspectos sociais. Caso queira conhecer melhor o tra-
balho de Dimenstein, sugerimos a leitura do artigo intitulado “A cultura profissional do 
psicólogo e o ideário individualista: implicações para a prática no campo da assistência 
pública à saúde”, publicado na revista Estudos de psicologia no ano 2000. Trata-se de um 
texto curto, que expõe as principais ideias da autora e aparece como referencial teórico 
de algumas questões ao longo deste capítulo. 
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Retomando: A colocação de Dimenstein, citada no enunciado, aborda a atuação do psi-
cólogo na área da saúde de um ponto de vista crítico, apontando que há um trabalho a 
ser feito em equipe e com o usuário. É ressaltado, de forma sutil, que nem sempre será 
um trabalho prazeroso. Desse modo, a banca solicita que você indique a alternativa que 
expressa a intenção da autora com essa colocação.
Vejamos as alternativas:
Segue a frase citada para facilitar sua interpretação: “a finalidade por excelência de qual-
quer trabalho em Psicologia seja operar cotidianamente essa máquina desejante que arti-
cula profissionais, usuários, organizações, tecnologias, encontros de sujeitos, que produz 
uma movimentação que implica processos cooperativos, potentes, prazerosos ou não, tal 
como relata grande parte dos trabalhadores em saúde".
A alternativa (A), embora não diga exatamente o que aparece no enunciado da questão, 
trata dos dilemas vivenciados pelo psicólogo na área da saúde e sobre como ele deve 
atuar de forma ética e crítica, pontos que estão fortemente presentes na frase citada e 
também aparecem em outras obras de Magda Dimenstein. Desta forma, a alternativa (A) 
está correta.
A alternativa (B) trata de anamnese e diagnóstico em psicologia, aspectos os quais, embo-
ra sejam atribuições do psicólogo no campo da saúde, não são abordados pela autora no 
trecho citado no enunciado da questão. Portanto, a alternativa (B) está incorreta.
A alternativa (C) apresenta uma série de afirmações que não condizem com o que a autora 
propõe no trecho da questão, tais como: “diante da complexidade e do enorme desprazer 
que coabita o mundo do trabalho” e “não haver escolha teórica ou metodológica capaz 
de modificar os cotidianos da saúde”. Dimenstein, em sua obra, não apresenta reflexões 
sobre o desprazer presente no mundo do trabalho. A autora aponta que a atuação do 
psicólogo deve considerar os aspectos físicos, ambientais, sociais, psíquicos, históricos e 
culturais, sendo este o caminho para uma assistência de qualidade no campo da saúde. 
Desse modo, a alternativa (C) também está incorreta.
A alternativa (D) inicia com a seguinte colocação: “o psicólogo deve aceitar suas limitações 
pessoais e profissionais”. Entretanto, de acordo com Magda Dimenstein, é importante que, 
em sua prática profissional, o psicólogo busque aprimorar seus conhecimentos e práxis. 
Esta colocação é contrária ao que afirma esta alternativa, pois o psicólogo não deve acei-
tar suas limitações. Desta maneira, a alternativa (D) está incorreta.
A alternativa (E) apresenta uma visão do senso comum acerca do SUS, dando a entender 
que o serviço público não funciona e que os profissionais devem se conformar com tal 
situação, ponto de vista que não é mencionado no enunciado da questão nem sustentado 
pela autora. ATENÇÃO: se este ponto de vista é o seu, tome cuidado! A questão pede que 
você interprete um trecho, não que tome por base seus próprios pontos de vista.
RESPOSTA: Ⓐ

02. Questão 

(47 UFAL, 2016) Um dos aspectos preocupantes da inserção e atuação do psicólogo no 
SUS diz respeito ao seu despreparo para esse tipo de trabalho, consequência da formação 
profissional oferecida e reforçada nos cursos de Psicologia (LIMA, 2010). A seu ver, são 
características mais frequentes decorrentes desse despreparo:
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 Ⓐ Ampla compreensão dos problemas de saúde dos usuários, vistos como fenômenos 
psicológicos centrados em aspectos intraindividuais; desconhecimento sobre como traba-
lhar em equipe; desconhecimento dos princípios do SUS; parcos registros sobre a história 
de vida profissional dos usuários. 

 Ⓑ desconhecimento sobre como trabalhar em equipe; compreensão restrita dos proble-
mas de saúde dos usuários, vistos como fenômenos psicológicos centrados em aspectos 
intraindividuais; uso da clínica tradicional, individualizada para todos os níveis de assis-
tência à saúde; repertório comportamental modelado e cristalizado, sem se preocupar 
com o sujeito que está sob seus cuidados.

 Ⓒ privilegiar a teoria psicanalítica para realizar uma clínica individualizada mais asser-
tiva; desconhecimento sobre como trabalhar em equipe; compreensão irrestrita dos pro-
blemas de saúde dos usuários, vistos como fenômenos psicológicos centrados em aspec-
tos intraindividuais; desvalorização sobre as formas como o usuário desenvolve relações 
interpessoais na comunidade.

 Ⓓ desconhecimento sobre como trabalhar em equipe; compreensão irrestrita dos pro-
blemas de saúde dos usuários, vistos como fenômenos psicológicos centrados em aspec-
tos intraindividuais; uso da clínica tradicional, individualizada para todos os níveis de 
assistência à saúde; parcos registros sobre a história de vida profissional dos usuários; 
não saber acompanhar os prontuários dos usuários.

 Ⓔ compreensão restrita dos problemas de saúde dos usuários, vistos como fenômenos 
psicológicos centrados em aspectos intraindividuais; uso da clínica tradicional, individua-
lizada para todos os níveis de assistência à saúde; desconhecimento sobre como atualizar 
os prontuários dos usuários; repertório comportamental modelado e cristalizado, sem se 
preocupar com o sujeito que está sob seus cuidados. 

Grau de dificuldade

A questão 02 (47 UFAL, 2016) tem caráter interpretativo. Embora cite um autor de referên-
cia, este tema é amplamente discutido na literatura e, para esta questão, recomendamos 
a retomada do texto de Dimenstein (2000): “A cultura profissional do psicólogo e o ideário 
individualista: implicações para a prática no campo da assistência pública à saúde”, citado 
na questão anterior e que aborda de forma bastante clara a inserção do psicólogo no 
SUS. Nessa obra, a autora chama a atenção para os seguintes aspectos: “formação teórica 
voltada para a clínica dentro do modelo tradicional do atendimento individual” (Dimens-
tein, 2000, p. 104). Em outro texto, intitulado “O psicólogo e o compromisso social no 
contexto da saúde coletiva”, Dimenstein (2001, p. 62) aponta: “a formação acadêmica não 
tem fornecido elementos para a construção de um profissional-cidadão com possibilida-
de de intervenção adequada aos espaços territoriais locais, que demandam um alto grau 
de potência de resposta/ação, de articulação intersetorial, de mobilização de parcerias 
e de estratégias específicas”. Nas duas obras, a autora aponta para falhas na formação 
profissional que repercutem numa atuação inadequada, que reproduz o modelo de clínica 
tradicional no campo da saúde.
DICA: Neste caso, é interessante recorrer à obra de Dimenstein, pois essa autora será bas-
tante cobrada por esta e por outras bancas. Desse modo, você estará se preparando para 
resolver um maior número de questões.
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Retomando: A banca solicita que você avalie a alternativa que melhor apresenta uma 
consequência prática do despreparo de alguns psicólogos para atuar no SUS.
Vamos às alternativas:
A alternativa (A) apresenta erro no trecho em destaque “Ampla compreensão dos proble-
mas de saúde dos usuários, vistos como fenômenos psicológicos centrados em aspectos 
intraindividuais; desconhecimento sobre como trabalhar em equipe; desconhecimento 
dos princípios do SUS; parcos registros sobre a história de vida profissional dos usuários”. 
Tendo em vista que o enunciado trata do despreparo dos profissionais para atuar no SUS, 
ter uma ampla compreensão acerca dos problemas de saúde dos usuários é uma atitude 
esperada do profissional. Desse modo, esta não é uma consequência do referido despre-
paro, mas, sim, do preparo que um profissional deve ter para atuar no SUS. Sendo assim, 
a alternativa (A) está incorreta.
A alternativa (B) aponta os aspectos “desconhecimento sobre como trabalhar em equi-
pe; compreensão restrita dos problemas de saúde dos usuários, vistos como fenômenos 
psicológicos centrados em aspectos intraindividuais; uso da clínica tradicional, individua-
lizada para todos os níveis de assistência à saúde; repertório comportamental modelado 
e cristalizado, sem se preocupar com o sujeito que está sob seus cuidados”. Como você 
pode notar, a dificuldade em trabalhar em equipe, avaliar os fenômenos psicológicos a 
partir dos aspectos intraindividuais, uso da clínica tradicional e atuação pautada em um 
modelo cristalizado são pontos citados nos textos de Dimenstein (2000, 2001), especial-
mente nos trechos que destacamos no início da resolução da questão. Esses aspectos 
constituem-se numa consequência prática do despreparo de alguns profissionais para 
atuar no SUS. Dessa maneira, a alternativa (B) está correta.
A alternativa (C) apresenta erro no trecho em negrito: “privilegiar a teoria psicanalítica 
para realizar uma clínica individualizada mais assertiva; desconhecimento sobre como 
trabalhar em equipe; compreensão irrestrita dos problemas de saúde dos usuários, vis-
tos como fenômenos psicológicos centrados em aspectos intraindividuais; desvalorização 
sobre as formas como o usuário desenvolve relações interpessoais na comunidade”. Por 
conta da formação que não privilegia aspectos sociais, culturais, econômicos e históricos, 
a compreensão dos profissionais em relação aos problemas de saúde dos usuários tor-
na-se RESTRITA, e não irrestrita como afirma esta alternativa. Portanto, a alternativa (C) 
também está incorreta.
A alternativa (D) apresenta erro no trecho em negrito “desconhecimento sobre como tra-
balhar em equipe; compreensão irrestrita dos problemas de saúde dos usuários, vistos 
como fenômenos psicológicos centrados em aspectos intraindividuais; uso da clínica 
tradicional, individualizada para todos os níveis de assistência à saúde; parcos registros 
sobre a história de vida profissional dos usuários; não saber acompanhar os prontuários 
dos usuários”. A alternativa (D) apresenta o mesmo erro apresentado pela alternativa (C), 
portanto, está igualmente incorreta.
A alternativa (E) apresenta erro no trecho em destaque “compreensão restrita dos proble-
mas de saúde dos usuários, vistos como fenômenos psicológicos centrados em aspectos 
intraindividuais; uso da clínica tradicional, individualizada para todos os níveis de as-
sistência à saúde; desconhecimento sobre como atualizar os prontuários dos usuários; 
repertório comportamental modelado e cristalizado, sem se preocupar com o sujeito 
que está sob seus cuidados”. A afirmativa destoa do pedido da questão, na medida em 
que aponta despreparos (destacados em negrito) que afetam o trabalho do psicólogo em 
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qualquer contexto, e não especificamente no SUS como sinaliza o enunciado. Portanto, a 
alternativa (E) também está incorreta.
Resposta: Ⓑ

03. Questão

(48 UFAL, 2016) Para o CREPOP (CFP, 2010), o psicólogo pode contribuir para a consolida-
ção das políticas públicas de saúde no Brasil por meio de:

 Ⓐ qualificação do entendimento dos problemas individuais e coletivos da população; 
atuação na humanização do atendimento; atuação na qualificação da relação entre as 
equipes, entre os usuários da saúde ou entre as comunidades inseridas em cada territó-
rio; atuação na politização dos usuários para a luta em busca da casa própria; domínio de 
técnicas de persuasão a serem aplicadas para a melhoria das relações familiares. 

 Ⓑ qualificação do entendimento dos problemas apenas coletivos da população; iden-
tificação como ideias, crenças, sentimentos e pensamentos são parte dos processos de 
prevenção e tratamento que precisam ser trabalhados nas Políticas de Saúde; atuação na 
humanização do atendimento; atuação na qualificação da relação entre as equipes, entre 
os usuários da saúde ou entre as comunidades inseridas em cada território.

 Ⓒ qualificação do entendimento dos problemas individuais e coletivos da população; 
identificação como ideias, crenças, sentimentos e pensamentos são parte dos processos 
que não precisam ser trabalhados nas Políticas de Saúde; atuação na qualificação da re-
lação entre as equipes, entre os usuários da saúde ou entre as comunidades inseridas em 
cada território; participação e envolvimento direto nas ações da política local.

 Ⓓ qualificação do entendimento dos problemas individuais e coletivos da população; 
identificação como ideias, crenças, sentimentos e pensamentos são parte dos processos 
de prevenção e tratamento que precisam ser trabalhados nas Políticas de Saúde; atuação 
na humanização do atendimento; atuação na qualificação da relação entre as equipes, 
entre os usuários da saúde ou entre as comunidades inseridas em cada território.

 Ⓔ qualificação do entendimento dos problemas apenas coletivos da população; identifi-
cação como ideias, crenças, sentimentos e pensamentos das famílias são parte dos pro-
cessos que não precisam ser trabalhados nas Políticas de Saúde; atuação na humanização 
do atendimento; participação e envolvimento direto nas ações da política local.

Grau de dificuldade

A questão 03 (48 UFAL, 2016) é de caráter interpretativo. O enunciado cita a fonte CRE-
POP (Centro de Referência Técnica em Psicologia e Políticas Públicas), dispositivo que 
apresenta uma visão extremamente crítica e ética acerca do trabalho do psicólogo. O 
recurso interventivo utilizado, CREPOP, é produção de referências técnicas para a atuação 
de psicólogos em políticas públicas, ou seja, a produção de materiais sucintos, produtos 
de pesquisas realizadas com profissionais que atuam em políticas públicas. A elaboração 
destes materiais tem por objetivo orientar a forma como o profissional deve conduzir sua 
atuação, garantindo especialmente o cumprimento da ética profissional. A referência téc-
nica que embasa esta questão tem como título: “Como a Psicologia pode contribuir para o 
avanço do SUS: orientações para gestores”, publicada no ano de 2013. 
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E para resolver esta questão destacamos o seguinte trecho:
“Sabendo da importância da realização deste XXIX Congresso Nacional de Secretarias Mu-
nicipais de Saúde, o Conselho Federal de Psicologia (CFP) reeditou esta publicação, com o 
objetivo de fornecer informações sobre o papel que psicólogas(os) podem desempenhar 
na implementação e na consolidação de políticas públicas de saúde no Brasil. Embasados 
com formação científica e profissional, capacitados para abordar as questões subjetivas, 
as(os) psicólogas(os) têm contribuições importantes para as equipes multiprofissionais 
de saúde, qualificando o entendimento dos problemas – individuais e coletivos – da po-
pulação e, assim, tornando mais efetivas as respostas a eles. Ao atuar com elementos 
subjetivos, psicólogas(os) contribuem com o entendimento da relação saúde-doença. Eles 
identificam como ideias, crenças, sentimentos e pensamentos são parte dos processos 
de prevenção e tratamento que precisam ser trabalhados nas Políticas de Saúde. Atuam 
também na humanização do atendimento e na qualificação da relação entre as equipes, 
os usuários da saúde ou as comunidades inseridas em cada território”(CREPOP, 2013, p. 7) 
[grifos nossos].
Retomando: a banca solicita que você identifique corretamente os aspectos da contribui-
ção do psicólogo para a consolidação das políticas públicas de saúde no Brasil de acordo 
com o CREPOP.
Vamos às alternativas:
A alternativa (A) apresenta erros em destaque no trecho “atuação na politização dos usu-
ários para a luta em busca da casa própria; domínio de técnicas de persuasão a serem 
aplicadas para a melhoria das relações familiares”. De acordo com o Art. 2º do código de 
ética profissional, o psicólogo não deve utilizar-se de técnicas de persuasão ou incentivar 
alguma atitude política para com os usuários. Dessa forma, ainda que orientados por 
abordagens teóricas distintas, todos os psicólogos devem seguir o código de ética profis-
sional. Para seu esclarecimento, segue o artigo citado na íntegra: “Art. 2º – Ao psicólogo 
é vedado: b) Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas, de 
orientação sexual ou a qualquer tipo de preconceito, quando do exercício de suas funções 
profissionais”. Desse modo, a alternativa (A) está incorreta.
A alternativa (B) mostra-se inadequada com o pedido da questão no seguinte trecho: 
“qualificação do entendimento dos problemas apenas coletivos da população”. O psicó-
logo deve compreender os problemas coletivos, mas também estar atento aos problemas 
individuais dos usuários, conforme refere o trecho retirado do documento técnico citado. 
Desta forma, a alternativa (B) está incorreta.
A alternativa (C) tem um erro no trecho em destaque: “ identificação como ideias, crenças, 
sentimentos e pensamentos são parte dos processos que não precisam ser trabalhados 
nas Políticas de Saúde”. Ainda que ideias, crenças, sentimentos e pensamentos façam 
parte da intimidade dos usuários e comunidades, são fundamentais para a criação das 
Políticas de Saúde e também para seu cumprimento. Desse modo, quando uma Política 
de Saúde não é coerente com a realidade da população, não tem razão de existir e muito 
provavelmente não será cumprida ou terá a adesão dos usuários e comunidade. Portanto, 
a alternativa (C) está incorreta.
A alternativa (D) aponta o seguinte: “qualificação do entendimento dos problemas indivi-
duais e coletivos da população; identificação como ideias, crenças, sentimentos e pensa-
mentos são parte dos processos de prevenção e tratamento que precisam ser trabalhados 
nas Políticas de Saúde; atuação na humanização do atendimento; atuação na qualificação 
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da relação entre as equipes, entre os usuários da saúde ou entre as comunidades inseridas 
em cada território”. Cada sentença separada por (;) corresponde respectivamente ao tre-
cho retirado do documento técnico elaborado pelo CREPOP e citado anteriormente: trecho 
em negrito e trecho em itálico. Desse modo, a alternativa (D) está correta.
A alternativa (E) toca no mesmo ponto que a alternativa (C): “ identificação como ideias, 
crenças, sentimentos e pensamentos das famílias são parte dos processos que não pre-
cisam ser trabalhados nas Políticas de Saúde”, o que faz dela igualmente incorreta, pelas 
mesmas razões já esclarecidas. Portanto, a alternativa (E) também está incorreta.
Resposta: Ⓓ

04. Questão

(37 UFAL, 2016) Para Ávila (2012), o corpo apresenta-se como um campo de indagação para 
as chamadas ciências humanas, dentre outras. Portanto, trata-se de um objeto múltiplo, 
complexo, aberto a uma diversidade de perspectivas e sujeito a uma gama de representa-
ções. O corpo vivido, experienciado, corpo pessoal de cada indivíduo, tem valor narcísico. 
Ficar doente, estar doente, para além do seu significado médico, é vivenciar um processo 
pleno de significações. Sob essa perspectiva de corpo, é correto afirmar:

 Ⓐ a pessoa adoece de corpo e alma, o psiquismo não é uma esfera autônoma, o eu e o 
corpo estão em permanente diálogo entre si e com o mundo, seja na saúde ou na doença.

 Ⓑ a questão do corpo aparece de inúmeras formas na contemporaneidade, mas é neces-
sário compreendê-lo apenas a partir da antropologia e suas interações culturais.

 Ⓒ o corpo é conhecido somente a partir da patologia, corpo sede de doenças que é a 
base para exames, fonte de informação diagnóstica; esse é o corpo que a ciência deve 
considerar.

 Ⓓ para compreender o corpo é necessário priorizar a experiência humana relacionada ao 
misticismo, o corpo religioso e suas representações.

 Ⓔ a experiência do sujeito com seu próprio corpo não necessita ser explorada, basta 
examiná-lo enquanto organismo biológico.

Grau de dificuldade

A questão 04 (37 UFAL, 2016) é de natureza interpretativa e ampara-se em um referencial 
teórico específico. O texto utilizado como base para esta questão intitula-se “O corpo, 
a subjetividade e a psicossomática”, do autor Lazslo Antonio Ávila publicado na revista 
Tempo psicanalítico no ano de 2012. Trata-se de texto sobre um fenômeno psicossomático 
amparado na teoria psicanalítica, em que a concepção de corpo considera uma articula-
ção conjunta entre aspectos físicos, psíquicos, experenciais e simbólicos, desse modo, 
tornando-se difícil definir o sintoma como apenas físico ou psíquico. Para resolver esta 
questão, destacamos um trecho oriundo da fonte citada: “A pessoa adoece de corpo e 
alma; o psiquismo não é uma esfera autônoma, um epifenômeno do corpo: o Eu e o Corpo 
estão em permanente diálogo entre si e com o mundo – seja na saúde ou na doença” 
(Ávila, 2012, p. 66).

CAP 1_NOVA DIAGRAMACAO.indd   22 22/04/19   00:46


