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 P R O V A  O B J E T I V A  

R E S I D Ê N C I A  M U L T I P R O F I S S I O N A L  E M  S A Ú D E  D O  I D O S O  

 
22  DE NOVEMBRO DE 2019 

 

PSICOLOGIA 
 

L E I A  A T E N T A M E N T E  A S   
I N F O R M A Ç Õ E S  E  I N S T R U Ç Õ E S  A B A I X O :  

 1. Esta PROVA contém 25 questões numeradas de 01 a 25. 

2. Confira se sua PROVA contém a quantidade de questões 

correta. Caso negativo, comunique imediatamente ao fiscal 

de sala para a substituição da prova. 

3. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão 

registrados corretamente. Caso encontre alguma divergên-

cia, informe imediatamente ao fiscal de sala. 

4. Após a conferência, assine seu nome no local indicado.  

5. Para as marcações do CARTÃO-RESPOSTA, utilize apenas 

caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta.  
6. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 05 

opções identificadas com as letras A, B, C, D e E. Apenas 

uma responde corretamente à questão. 
7. Para o preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA, observe: 

 

a. Para cada questão, preencher apenas uma resposta. 

b. Preencha totalmente o espaço compreendido no re-

tângulo correspondente à opção escolhida para respos-

ta. A marcação em mais de uma opção anula a ques-

tão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

 

                 Preenchimento correto. 

                 Preenchimento incorreto. 

                 Preenchimento incorreto. 

 

8. O tempo disponível para esta prova é de 02 (duas)   

horas, com início às 15 horas e término às 17 horas. 

9. Você poderá deixar o local de prova somente depois das 

16 horas. 

10. O caderno de prova NÃO poderá ser levado pelo candi-

dato. 

11. Você poderá ser eliminado da PROVA, a qualquer tem-

po, no caso de:  

 

a. Ausentar-se da sala sem o acompanhamento 

do fiscal; 

b. Ausentar-se do local de provas antes de decor-

rida 01 (uma) hora do início da PROVA; 

c. Ausentar-se da sala de provas levando        

CARTÃO-RESPOSTA da Prova Objetiva. 

d. Ser surpreendido, durante a realização da 

PROVA, em comunicação com outras pessoas 

ou utilizando-se de livro ou qualquer material 

não permitido; 

e. Fazer uso de qualquer tipo de aparelho eletrô-

nico ou de comunicação, bem como protetores 

auriculares; 
f. Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos traba-

lhos, incorrendo em comportamento indevido; 
g. Não cumprir com o disposto no edital do Exame. 
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NÚCLEO COMUM 
 

1. A Constituição de 1988 assegurou à sociedade brasileira o direito universal e integral à saúde, o qual foi reafirmado 
com a criação do Sistema Único de Saúde (SUS) por meio da Lei Orgânica da Saúde nº 8.080, de 1990. Esse direito 
se concretiza no acesso universal e equânime a serviços e ações de promoção, proteção e recuperação da saúde, 
proporcionando a integralidade da atenção, de acordo com as diferentes realidades e necessidades de saúde da popu-
lação e dos indivíduos. 

 

Em relação aos princípios estabelecidos pela regulamentação do SUS, pode-se afirmar que: 
 

I. Integralidade da assistência pode ser entendida como um conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preven-
tivos e curativos individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema; 

II. O objetivo da equidade é diminuir desigualdades; apesar de todas as pessoas possuírem direito aos serviços, as    
pessoas não são iguais e por isso têm necessidades distintas; 

III. O princípio da integralidade pressupõe a articulação da saúde com outras políticas públicas para assegurar uma atu-
ação intersetorial entre as diferentes áreas que tenham repercussão na saúde e qualidade de vida dos indivíduos; 

IV. O princípio da equidade visa garantir assistência integral e a não valorização das vulnerabilidades de diferentes     
pessoas. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV. 
B) Estão corretas somente as afirmativas I e IV. 
C) Estão corretas somente as afirmativas I, II e III. 
D) Estão corretas somente as afirmativas II e III. 
E) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 

 
2. As Redes de Atenção à Saúde (RAS) podem ser definidas como um arranjo de um conjunto de serviços de saúde  

organizados e pactuados em formato de uma rede regional com diversos pontos de atenção articulados entre si. 
 

Em relação à RAS, avalie as seguintes alternativas. 
 

I. As RAS podem incluir serviços de diversos municípios contíguos para compartilhar recursos técnicos, logísticos e 
de gestão. 

II. As RAS têm como objetivo garantir atenção integral e contínua, integral de qualidade e de maior resolutividade a 
uma determinada população. 

III. A base da RAS inclui apenas hospitais de municípios próximos, para garantir acesso às especialidades. 
IV. A base de uma RAS é a atenção básica com as unidades básicas de saúde e equipes de estratégia de saúde da 

família. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV. 
B) Estão corretas somente as afirmativas I e IV. 
C) Estão corretas somente as afirmativas II e III. 
D) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 
E) Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV. 

 
3. A Política Nacional de Humanização (PNH), existente desde 2003, deve estar presente e inserida em todas as políticas 

e programas do Sistema Único de Saúde (SUS). A PNH estimula a comunicação entre gestores, trabalhadores e usuá-
rios, promovendo debates que busquem a melhora na forma de cuidar e de organizar o trabalho. 

 

Em relação à PNH, pode-se afirmar que: 
 

A) A transversalidade não é considerada um princípio da PNH, na qual o conhecimento do enfermeiro tem preponde-
rância sobre as demais pessoas e grupos. 

B) Acolhimento, gestão participativa, clínica ampliada e valorização do trabalhador são diretrizes da PNH. 
C) Redução de filas e de tempo de espera são resultados que fazem parte dos objetivos do SUS, mas não necessari-

amente são resultados esperados com a PNH, que prioriza o acolhimento. 
D) Clínica ampliada e compartilhada não pode ser considerada uma diretriz da PNH, já que não promove a percepção 

da singularidade dos indivíduos. 
E) A indissociabilidade entre atenção e gestão é um dos princípios da PNH que pressupõe uma clara hierarquização e 

separação dos papeis entre gestores, a quem cabe o planejamento, e trabalhadores, responsáveis pela execução 
das políticas. 
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4. Os Sistemas de Informação em Saúde (SIS) instrumentalizam e apoiam a gestão do SUS, em todas as esferas. 
 

Em relação aos SIS, avalie as seguintes alternativas. 
 

I. Os SIS permitem organizar a produção de informações compatíveis com as necessidades dos diferentes níveis de 
atenção à saúde. 

II. Os SIS garantem avaliação permanente das ações executadas e do impacto que elas têm na situação de saúde. 
III. Compete exclusivamente ao nível federal a organização de dados do SIS. 
IV. Os SIS apoiam os processos de planejamento, programação, regulação, controle, avaliação e auditoria. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV. 
B) Estão corretas somente as afirmativas I e IV. 
C) Estão corretas somente as afirmativas II e III. 
D) Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV. 
E) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 

 
5. As doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) são responsáveis por 72% das causas de óbito no Brasil. 
 

Em relação às doenças crônicas não transmissíveis, é CORRETO afirmar: 
 

I. Mudanças no estilo de vida das pessoas contribuíram para o predomínio das doenças crônicas não transmissíveis. 
II. Tabagismo, alimentação não saudável, sedentarismo e consumo excessivo de álcool são fatores de risco comuns 

para várias DCNT. 
III. A obesidade e o sobrepeso não podem ser relacionados à DCNT pois influenciam apenas no surgimento da hiper-

tensão arterial sistêmica e do diabetes mellitus. 
IV. O autocuidado não pode ser considerado uma medida efetiva no controle de DCNT, pois a pessoa não pode se  

autorresponsabilizar por um problema de saúde que deve ser oferecido de forma integral pela atenção primária em 
saúde. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 
A) Estão corretas somente as afirmativas I e II. 
B) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV. 
C) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 
D) Estão corretas somente as afirmativas II e III. 
E) Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV. 
 

6. A Organização Mundial de Saúde (OMS) relaciona os determinantes sociais da saúde com as condições de vida e de 
trabalho das pessoas. 

 

Podem ser considerados determinantes sociais da saúde: 
 

I. Fatores econômicos e culturais; 
II. Fatores genéticos e condições de moradia; 
III. Escolaridade e alimentação; 
IV. Renda e fatores genéticos; 
V. Fatores raciais/étnicos e emprego. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV. 
B) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 
C) Estão corretas somente as afirmativas III e V. 
D) Estão corretas somente as afirmativas I, III e V. 
E) Estão corretas somente as afirmativas III, IV e V. 
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7. O Sistema Único de Saúde (SUS) foi criado após a Constituição de 1988, a qual estabeleceu que a saúde “é um direito 
de todos e um dever do Estado”. 
O SUS é um dos maiores sistemas públicos de saúde do mundo, e garante acesso integral e universal a toda a        
população. 

 

No que se refere ao SUS, é CORRETO afirmar que: 
 

I. A porta de entrada do sistema de saúde deve ser preferencialmente a unidade básica de saúde. 
II. O sistema público de saúde funciona de forma referenciada. 
III. Existe hierarquização entre União, estados e municípios. 
IV. Medicamentos básicos são adquiridos pelo Ministério da Saúde e medicamentos estratégicos, como insulinas e 

medicamentos para programas de tabagismo, são adquiridos pelas secretarias estaduais e municipais. 
 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas III e IV. 
B) Estão corretas somente as afirmativas I e II. 
C) Estão corretas somente as afirmativas I e III. 
D) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 
E) Estão corretas somente as afirmativas II, III e IV. 
 

8. A Vigilância em Saúde é responsável por ações de vigilância, prevenção e controle de doenças transmissíveis, pela 
vigilância de fatores de risco para o desenvolvimento de doenças crônicas não transmissíveis, saúde ambiental e do 
trabalhador e também pela análise de situação de saúde da população brasileira. 
O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), tem entre suas funções: 

 

I. Coordenar programas de prevenção e controle de doenças transmissíveis de relevância nacional; 
II. Fazer a gestão de sistemas de informação de mortalidade, agravos de notificação obrigatória e nascidos vivos; 
III. Providenciar a contratação dos profissionais de saúde para a atenção básica; 
IV. Coordenar a rede nacional de laboratórios de saúde pública. 

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

A) Estão corretas somente as afirmativas I, III e IV. 
B) Estão corretas somente as afirmativas I e IV. 
C) Estão corretas somente as afirmativas I, II e IV. 
D) Estão corretas somente as afirmativas II e III. 
E) Estão corretas somente as afirmativas II e IV. 
 

9. O envelhecimento populacional ocorre de forma progressiva, e se inicia com a queda da fecundidade, levando a uma 
redução na proporção da população jovem e aumento da população idosa. Diante disso, assinale a alternativa     
CORRETA que diz respeito a essa situação no Brasil: 

 

A) A população muito idosa (acima dos 80 anos) é o segmento populacional que mais cresce, e neste segmento    
prevalece o sexo feminino. 

B) A população muito idosa (acima dos 80 anos) é o segmento populacional que mais cresce, e neste segmento     
prevalece o sexo masculino.  

C) A população muito idosa (acima dos 80 anos) é o segmento populacional que mais cresce, e neste segmento não 
há diferença na prevalência entre os sexos.  

D) A população adulta jovem cresce na mesma proporção da população muito idosa. 
E) Ainda não se nota o envelhecimento populacional significativo, como ocorre nos países desenvolvidos. 

 
10. A essência do ser humano envolve as esferas biológicas, sociais, psíquicas e espirituais. Diante disso, assinale a   

alternativa CORRETA: 
 

A) Durante o envelhecimento ocorre naturalmente perda da reserva funcional, que são mudanças irreversíveis, ineren-
tes à idade cronológica. 

B) A idade cronológica é o fator mais importante a se levar em conta no processo do envelhecimento, pois é o grande 
fator que dita quais condutas devem ser tomadas em determinada faixa etária. 

C) O envelhecimento ocorre de forma homogênea, principalmente nos muito idosos (acima de 80 anos). 
D) Durante o envelhecimento, deve ser priorizado os cuidados com o aspecto biológico, mais do que as demais       

esferas, pois é o parâmetro mais acurado para avaliar a saúde do idoso. 
E) Durante o envelhecimento ocorre naturalmente perda da reserva funcional, mas nem todas as mudanças são irre-

versíveis, pois pode ocorrer a plasticidade no processo de envelhecimento. 
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11. O cuidado interdisciplinar conta com a atuação da fonoaudiologia, fisioterapia, terapia ocupacional, psicologia, nutrição, 
dentre outros, e é imprescindível para um cuidado integral ao idoso. Diante disso, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A) O fator que avalia a sarcopenia é o peso do paciente, sendo a pesagem o item mais importante no cuidado nutrici-
onal do idoso.  

B) O profissional fonoaudiólogo atua em quatro principais vertentes: linguagem, voz, audição e deglutição. 
C) Para avaliação da nutrição é importante considerar fatores que podem interferir no consumo alimentar como, por 

exemplo, a polifarmácia, alterações na digestão, no paladar, no olfato, depressão, dentre outros. 
D) A atuação do fisioterapeuta compreende desde a prevenção até a situações mais complexas de reabilitação, sendo 

fator importante para a manutenção da independência funcional.  
E) O terapeuta ocupacional auxilia o idoso a melhorar ou manter a sua capacidade funcional por meio de estímulo e 

adaptação das atividades diárias do idoso, a fim de atender às suas necessidades pessoais.  
 

12. De acordo com o Estatuto do Idoso, assinale a alternativa CORRETA:  
 

A) Caso a família solicite, o médico pode ocultar do paciente o diagnóstico de doença grave, independentemente do 
nível de cognição do paciente. 

B) Caso o paciente esteja no domínio de suas faculdades mentais, não poderá delegar a um terceiro a decisão sobre 
seus cuidados. 

C) Caso o paciente não esteja no domínio de suas faculdades mentais para optar pelo tratamento que deseja, a deci-
são caberá ao curador, quando o idoso for interditado; ou aos familiares, quando o idoso não tiver curador, mas 
jamais ao médico. 

D) O idoso que esteja no domínio de suas faculdades mentais possui o direito de optar pelo tratamento de saúde que 
lhe pareça mais favorável. 

E) Caso o paciente não esteja no domínio de suas faculdades mentais para optar pelo tratamento que deseja, pode-
se dirigir a decisão primeiramente ao médico, que possui plena capacidade de decidir qual terapia é a ideal para o 
paciente idoso. 

 
13. Paciente masculino, 78 anos, casado, tem 02 filhos. Aposentado, trabalhava como policial militar. É portador de diabetes 

mellitus há mais de 20 anos, já apresentando retinopatia, nefropatia e neuropatia secundárias ao diabetes. Sedentário, 
sem vícios. Apresentou emagrecimento importante nos últimos 6 meses, sem causa aparente, sem realização de dieta hi-
pocalórica. Neste período, teve perda de funcionalidade, precisando de ajuda para banhar-se e trocar-se, deambulando 
pequenas distâncias com ajuda de familiares, tem permanecido a maior parte do dia sentado ou deitado. É admitido em 
Hospital da sua cidade para investigação do emagrecimento.  
Pensando em segurança da pessoa idosa na atenção a saúde em ambiente hospitalar, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A) É obrigatória a presença de familiares 24 horas por dia durante o internamento hospitalar por se tratar de pessoa 
idosa.  

B) Neste caso, não há indicação de orientar e realizar mudança de decúbito a cada 2 horas, tendo em vista que o    
paciente ainda caminha e consegue se movimentar sozinho.  

C) Dentre as medidas preconizadas pelo Ministério da Saúde para segurança do paciente, consta a melhora da     
comunicação entre profissionais de saúde. 

D) A higiene das mãos deve ser realizada antes de contato com o paciente, antes da realização de procedimentos, a 
menos que faça uso de luvas, após exposição a fluidos corporais, após contato com o paciente, após contato com 
áreas próximas ao paciente.  

E) A prevenção de quedas é de responsabilidade exclusiva do médico assistente.  
 

14. Sobre ações de educação em saúde para pessoas idosas, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

A) As ações educativas devem focar essencialmente no manejo de morbidades como hipertensão arterial sistêmica e 
diabetes mellitus, sem se preocupar com orientações sobre autocuidado.   

B) Podem se desenvolver através da implementação de programas de preparação para aposentadoria pela Terapia 
Ocupacional, envolvendo planejamento do tempo e elaborando novos projetos de vida.   

C) Prática de atividades físicas e recomendações sobre hábitos alimentares, abordadas através de grupos e oficinas 
são modalidades educativas em saúde.  

D) Elas podem ser desenvolvidas em espaços ou horários especiais nos meios de comunicação voltados ao público, 
com temas sobre o processo de envelhecimento.  

E) Configura ação em educação em saúde explicar aos idosos os resultados de exames em consulta médica, possibi-
litando a eliminação do estresse emocional e o incentivo da busca de estratégias para lidar com as condições de 
saúde.   
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15. Paciente feminina, 86 anos, viúva, tem 02 filhas. É portadora de hipertensão arterial sistêmica e diabetes mellitus. 
Apresentou acidente vascular encefálico há 3 anos, com hemiparesia em dimidio direito. Após evento, tornou-se       
dependente para a maioria das atividades básicas de vida diária como banhar-se, trocar-se, realizar transferências. 
Atualmente não deambula e está em uso de fraldas por incontinência urinária, preservando continência fecal. As filhas 
assumiram cuidados da mãe nos primeiros meses, mas em seguida optaram por encaminhá-la a Instituição de Longa 
Permanência para Idosos.  
Em consulta médica, paciente queixa-se de sede e apresenta dosagem sérica de sódio elevada. Quando questionada 
sobre ingesta líquida, paciente conta que sempre pede água as cuidadoras, mas elas recusam a oferta hídrica, porque 
depois ela urina muito e fica difícil trocar as fraldas muitas vezes ao dia.  

 

Marque a alternativa CORRETA quanto a conduta a ser tomada pelo médico: 
 

A) Fazer carta a Instituição de Longa Permanência, alertando sobre o caso de desidratação da idosa e ensinando  
técnicas de trocas e higiene da paciente.  

B) Considerar ato de violência ao idoso e notificar compulsoriamente a autoridade sanitária.  
C) Orientar paciente e filhas a cuidar da hidratação, tendo em vista não ser responsabilidade da instituição ofertar     

líquidos a idosa. 
D) Aguardar outro momento, esperando que a suspeita de omissão aos cuidados da idosa seja confirmada.   
E) Informar ao serviço social o ocorrido, tendo em vista que somente a equipe de assistência social pode agir em    

defesa do idoso.  
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

16. No Estatuto do Idoso, no Título I das Disposições Preliminares o Artigo 3º, diz que: 
 

“É obrigação da família, da comunidade, da sociedade, do Poder Público assegurar ao idoso, com absoluta prioridade, 
a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liber-
dade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária.” 

 

Um fator que contribui para o bom envelhecimento é a qualidade das relações sociais no ambiente familiar. Para muitos 
idosos, a convivência social pode ficar restrita aos membros da família e este ambiente pode agir de forma positiva ou 
negativa para o bem-estar e a qualidade de vida durante o envelhecimento. Assinale a seguir a alternativa CORRETA 
acerca da importância das relações sociais para a saúde do idoso. 

 

CARNEIRO, R.S. et al. Qualidade de Vida, Apoio Social e Depressão em Idosos: Relação com Habilidades Sociais. Psicologia: Reflexão e Crítica, 
v. 20, n. 2, 229-237, 2007. 

 
BRASIL. Estatuto do idoso. – Brasília: Senado Federal, Coordenação de Edições Técnicas, 2017. 

Disponível em https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/530232/estatuto_do_idoso_1ed.pdf. Acesso em 20 out. 2019. 
 

A) Relações sociais positivas, inclusive no ambiente familiar, garantem a saúde do idoso.  
B) Uma convivência familiar positiva é necessária ao idoso, pois é a família a única fonte de apoio dessa população. 
C) A família é o contexto de maior responsabilidade pela saúde do idoso, pois geralmente são os familiares que 

acompanham os idosos nas consultas periódicas em especialistas. 
D) Durante o envelhecimento, muitos idosos optam por reduzir seus contextos de interação e, se isso ocorrer natural-

mente, não causa prejuízos á sua qualidade de vida. 
E) O declínio ou mesmo a ausência do convívio social pode causar sérios danos à saúde, sendo seus efeitos tão no-

civos quanto o fumo, a alta pressão arterial ou a ausência de atividade física. 
 

 
17. Leia o texto abaixo: 
 

Um dos desafios atuais decorrentes do aumento na expectativa de vida é a escassez e/ou restrição de recursos. “O 
idoso consome mais serviços de saúde, as internações hospitalares são mais frequentes e o tempo de ocupação do lei-
to é maior quando comparado a outras faixas etárias. Esse fato é decorrência do padrão das doenças dos idosos, que 
são crônicas e múltiplas, e exigem acompanhamento constante, cuidados permanentes, medicação contínua e exames 
periódicos” (Veras & Oliveira, 2018). Nesse contexto, Lustosa (2007) destacou que o atendimento psicológico no hospi-
tal tem características específicas que precisam ser observadas. Assinale a resposta CORRETA acerca dessas carac-
terísticas. 

 

VERAS, R.P.; OLIVEIRA, M. Envelhecer no Brasil: a construção de um modelo de cuidado. Ciênc. saúde colet., v. 23, n. 6, 2018. 
LUSTOSA, M.A. Atendimento ao paciente idoso. Revista da SBPH, v.10, n.2, dez. 2007. 

https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/530232/estatuto_do_idoso_1ed.pdf
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/530232/estatuto_do_idoso_1ed.pdf
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A) O foco de trabalho do psicólogo deve ser apenas o paciente idoso hospitalizado, que necessita de acolhimento e 
de identificação de suas angústias, medos e sofrimento. Seu trabalho deve ser o de acompanhar e orientar o idoso, 
contribuindo, assim, para a paz interior. 

B) Família, paciente idoso e a equipe de saúde devem ser foco de trabalho do psicólogo. Durante o processo de hos-
pitalização são frequentes a angústia, o sofrimento e a ansiedade do paciente e seus familiares e o psicólogo pode 
fornecer apoio a todos nesse processo, contribuindo, dessa forma, para a adesão ao tratamento e um prognóstico 
mais positivo. Também é um importante papel do psicólogo facilitar a comunicação com a equipe de trabalho nos 
cuidados com o idoso. 

C) O psicólogo deve focar seu trabalho apenas nos familiares, especialmente se o paciente idoso estiver em fase ter-
minal. As dúvidas da família sobre o diagnóstico devem ser minimizadas para garantir qualidade no final da vida do 
paciente. 

D) Em muitas situações, é a equipe de saúde que deve ser alvo do trabalho do psicólogo. Já está documentado que 
profisisonais de saúde que atuam com idosos apresentam mais transtornos psicológicos e psiquiátricos do que pro-
fisisonais de outras áreas. 

E) A atuação do psicólogo hospitalar deve ser bastante ampla, abarcando o trabalho em todos os setores do hospital, 
inclusive na seleção de pessoas. Dessa forma, o psicólogo hospitalar garante a fromação de equipes de saúde 
mais adequadas ao trabalho com o paciente idoso.  

 
18. A depressão é uma das doenças que mais atingem a população idosa. Estudos mostram que cerca de 20% dos idosos 

podem apresentar sintomas desta doença (Ramos et al., 2015). A presença da depressão interfere na capacidade físi-
ca e emocional do indivíduo e, nessa faixa etária e a falta de tratamento adequado pode prejudicar a qualidade vida e 
aumentar a mortalidade (Andrade et al., 2010). Para que as políticas públicas sejam mais efetivas nesse caso, algumas 
ações devem ser observadas. Assinale a seguir a alternativa que indica ações que contribuem para a prevenção ou tra-
tamento mais eficaz da depressão e outros problemas de saúde mental. 

 

A) As ações voltadas ao idoso devem envolver diferentes setores, como saúde, economia, mercado de trabalho, edu-
cação, entre outros, revelando o caráter integral intrínseco à compreensão da efetividade. Isso vale para qualquer 
situação pode interferir na qualidade de vida do idoso, inclusive problemas e dificuldades de saúde mental, como a 
depressão. 

B) A identificação do problema pela família, que deve ser responsável pela prevenção de doenças, sejam de ordem  
física ou mental, que podem interferir na qualidade de vida do idoso. 

C) A depressão pode ser compreendida como um processo comum no envelhecimento. E, dependendo da intensida-
de, não é necessário tratamento. A família deve ser instruída para evitar a busca de tratamento nesses casos para 
“desafogar” a atenção básica, contribuindo para a efetividade na identificação de casos mais graves. 

D) As políticas públicas voltadas ao idoso melhoraram muito nos últimos anos e são consideradas efetivas, em espe-
cial, no que se refere ao tratamento da saúde mental da população idosa. Não são necessárias novas ações para 
prevenção ou tratamento de questões de ordem mental. 

E) Parece que as políticas públicas estão funcionando, 20% não é uma alta prevalência quando se trata de uma do-
ença mental. De qualquer forma, é importante garantir que essa prevalência não aumente, promovendo o treina-
mento dos familliares para sua detecção precoce. 

 

19. “Toda a equipe de saúde acaba por ouvir as angústias e medos do paciente, porém é o psicólogo quem tem o olhar e 
atenção na escuta, desfazendo-se apenas da preocupação com o quadro orgânico” (Saldanha, Rosa e Cruz, 2013). 
Partindo desse princípio, é função do psicólogo que atua em equipe multidisciplinar: 

 
SALDANHA, S.V.; ROSA, A.B.; CRUZ, L.R. O Psicólogo Clínico e a equipe multidisciplinar no Hospital Santa Cruz. Revista da SBPH, v.16, n.1, 

Jan./Jun., 2013. 

 
A) Atender ao paciente, de forma a reduzir todas as suas angústias ou medos. O psicólogo é o profissional capaz de 

compreender esses sentimentos e de rapidamente reduzi-los. 
B) Atuar como mediador na relação entre o paciente e a equipe profissional, integrando informações e esclarecendo, 

quando necessário, procedimentos mais técnicos para o paciente e para a família. Também pode ser necessário 
auxiliar a equipe de profissionais a compreender esses medos e angústias do paciente ou de seus familiares em 
relação aos procedimentos ou intervenções em saúde, a fim de contribuir para a adesão aos tratamentos. 

C) Compreender o paciente integralmente, considerando suas fontes de angústia e de medos. Além disso, é importan-
te orientar o paciente para que ele evite se expor diante de outros profissionais, pois poucos tem o conhecimento 
teórico necessário para resolver possíveis dificuldades psicológicas. 

D) Orientar a equipe de saúde a não se envolver com o paciente. Caso o paciente frequentemente começar a falar 
sobre questões pessoais, pedir a troca por outro profissional da mesma especialidade.  

E) Orientar os profissionais de saúde para explicarem seu papel de forma mais clara, evitando, assim, que o paciente 
confunda papéis, por exemplo, “se abrindo” para um profissional de fisioterapia ou de enfermagem. Cada um tem 
sua função dentro da equipe e o paciente deve saber diferenciar. 



 

            PROCESSO SELETIVO RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DO IDOSO – EDITAL Nº 10/2019 
Pág. 9/12 

 

 

20. Chegar à velhice era privilégio de poucos, mas hoje é comum até mesmo nos países mais pobres, sendo considerado 
uma das maiores conquistas deste século (Veras & Oliveira, 2018). O desenvolvimento tecnológico foi um dos fatores 
que contribuiu para essa conquista, através de medicamentos e exames mais eficazes na detecção precoce ou nas in-
tervenções de saúde. Por outro lado, essa ampliação no tempo de vida tornou-se um dos grandes desafios da atuali-
dade. Profissionais de diferentes áreas se preocupam em manter o envelhecimento com qualidade por mais tempo e 
com menos recursos disponíveis. O êxito nesse processo requer de uma atuação interdisciplinar, envolvendo diferentes 
profissionais, na assistência aos problemas do idoso. Nesse contexto, assinale a alternativa CORRETA em relação ao 
significado de “atuação interdisciplinar”. 

 

A) Uma atuação interdisciplinar implica na junção de diversas especialidades em um mesmo local, como, por exem-
plo, uma clínica ou um hospital.  

B) Uma atuação interdisciplinar ocorre quando profissionais atendem o mesmo paciente, ainda que esses especialis-
tas não troquem informações entre eles. O simples fato de profissionais de diferentes áreas atenderem o um idoso 
já configura a interdisciplinaridade. 

C) A atuação interdisciplinar requer que diversos profissionais estejam reunidos com o objetivo de melhorar a saúde 
do idoso. Entretanto, não é necessário o trabalho em equipe, nem mesmo coordenação de ações, já que cada pro-
fissional possui um trabalho técnico independente.  

D) A atuação interdisciplinar requer que cada profissional, individualmente, atenda ao paciente idoso, proporcionando 
uma visão aprofundada de cada especialidade. 

E) Uma atuação interdisciplinar implica na integração de disciplinas ou de profissionais. Não basta juntar conhecimen-
tos, deve haver trocas entre os especialistas.  

 
21. O exame neuropsicológico consiste na investigação do funcionamento cognitivo, comportamental e emocional de um 

paciente, tendo como base o entendimento da relação cérebro-comportamento (MALLOY-DINIZ, 2016). Neste sentido, 
qual alternativa identifica três principais objetivos do exame neuropsicológico na prática clínica? 

 

A) Diagnóstico definitivo e enquadramento na CID; identificação do perfil cognitivo; e caracterização dos possíveis mé-
todos de imagem que auxiliarão o paciente. 

B) Caracterização quantitativa dos quocientes de inteligência e demais índices fatoriais; definição de guarda (no caso 
de crianças) ou impedimento legal (no caso de idosos); e elaboração de laudo médico-legal para consulta pericial. 

C) Definição do funcionamento cognitivo através de baterias fixas; localização de centros funcionais lesionados; de-
tecção de organicidade das diferentes disfunções cognitivas. 

D) Diagnóstico diferencial ou definição diagnóstica; prognóstico à evolução clínica; e identificação de disfunções   
cognitivas para planejamento de reabilitação neuropsicológica. 

E) Preparo do paciente para técnicas invasivas (como o teste de Wada) ou não invasivas (como a Ressonância Mag-
nética Funcional); investigação do nível cognitivo pré e pós-operatório, com fins de comparação; investigação de 
efeitos secundários de medicamentos que atuam no sistema nervoso central sobre a cognição. 

 

22. A entrevista clínica é o principal componente do exame neuropsicológico, sendo o ponto de partida para coleta de  
informações sobre o paciente é o cerne para a definição e interpretação dos testes e tarefas que serão utilizadas       
durante o exame. Segundo De Paula (2016), o modelo de entrevista mais comumente utilizado é o semiestruturado, no 
qual o examinador possui um conjunto de perguntas sobre temas principais com flexibilidade para abordar tópicos que 
possam se fazer importantes durante o processo. Considerando o modelo de entrevista clínica semiestruturada   para o 
exame neuropsicológico, qual alternativa apresenta tópicos centrais que devem ser abordados? 

 

A) Aspectos sociais, econômicos, políticos e religiosos.  
B) Condição socioeconômica, afim de nivelar o valor dos honorários a serem pagos; encaminhamento, histórico fami-

liar e queixa principal. 
C) Motivo da consulta, histórico clínico, educacional e profissional, rotina de vida diária e vida social. 
D) Em idosos, tornam-se relevantes dados sobre a gestação, parto e desenvolvimento neuropsicomotor.  
E) Diagnóstico atual, medicação em uso, alimentação, sono, uso de substâncias ilícitas, relacionamento interpessoal. 
 

23. A Doença de Alzheimer (DA) é uma demência degenerativa, sendo a mais comum das diferentes formas de demência. 
Suas formas de apresentação inicial podem ser variadas, contudo queixas associadas à memória recente são as mais 
comuns. Desta forma, a adequada utilização de testes normatizados para a investigação das funções mnemônicas é 
necessária, especialmente testes sensíveis para identificação de déficits em memória episódica. Considerando estas 
informações, qual dos seguintes testes seria o mais indicado para avaliação de memória episódica no idoso com sus-
peita de DA: 

 

A) Teste de Aprendizagem Auditivo-Verbal de Rey (RAVLT). 
B) Escala de Maturidade Mental Colúmbia 3 (CMMS-3). 
C) Escala de Inteligência Wechsler para Adultos III (WAIS-III). 
D) Five Digit Test – Teste dos Cinco Dígitos (FDT). 
E) Teste Wisconsin de classificação de cartas (WCST). 
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24. Observe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

(Adaptado de: JONES, H. R. et al; Coleção Netter de Ilustrações Médicas. Volume 7. Sistema Nervoso. Tradução 2ª edição. Elsevier. Rio de Janei-
ro: 2014.) 

 

A figura acima representa o cérebro com suas respectivas divisões. Assinale a alternativa que corretamente mostra os 
nomes dos lobos indicados pelas setas 1,2,3 e 4 e dos sulcos indicados pelas setas I, II e III.  

 

A) 1: Lobo Occipital, 2: Lobo Parietal, 3: Lobo Pré-frontal, 4: Lobo Temporal; I: Sulco Lateral, II: Fissura Sylviana; III: 
Sulco Calcarino.  

B) 1: Lobo Frontal, 2: Lobo Parietal, 3: Lobo Occipital, 4: Lobo Temporal; I: Sulco Central, II: Fissura Sylviana; III: Sul-
co Parieto-Occipital.  

C) 1: Lobo Frontal, 2: Lobo Parietal, 3: Lobo Temporal, 4: Lobo Occipital; I: Sulco Médio, II: Sulco Fronto-occipital; III: 
Sulco Têmporo-Parietal.  

D) 1: Lóbulo Pré-frontal, 2: Lobo Parietal, 3: Lobo Occipital, 4: Lóbulo hipocampal; I: Fissura Sylviana, II: Sulco do Cli-
vus; III: Sulco Parieto-Occipital.  

E) 1: Lobo Frontal, 2: Lobo Parietal, 3: Lobo Occipital, 4: Lobo Temporal; I: Sulco Fronto-Parietal, II: Sulco Fronto-
Temporal; III: Sulco Parieto-Occipital. 

   
25. Segundo Abrisqueta-Gomez (2016), os estudos de pacientes com traumatismo crânio-encefálico permitiram o desen-

volvimento da reabilitação cognitiva (RC), seja de seus pressupostos teóricos ou das técnicas e estratégias atualmente 
empregadas. Embora a abordagem holística seja a mais reconhecida para o tratamento de pacientes com dano cere-
bral, três técnicas são consideradas como as principais para a RC: 

 

A) 1-Diásquise: considera o retreinamento direto da função cognitiva, com base na área lesionada; 2-Estratégias 
Compensatórias: busca compensar danos cerebrais com base em funções cognitivas preservadas; 3-
Desapropriação: Busca extinguir comportamentos diretamente relacionados à função alterada, buscando formas al-
ternativas no ambiente ou no próprio indivíduo.  

B) 1-Demográfica: considera idade da lesão, escolaridade, cultura e abuso de substâncias para definição das estraté-
gias; 2-Relacionada à lesão: Considera a fase aguda ou pós-aguda do período da lesão como principal janela de 
atuação; 3-Relacionada à personalidade: entende características de personalidade e oscilação de humor como o 
cerne das alterações cognitivas após a lesão. 

C) 1-Transferência: relacionada à plasticidade em resposta a um treinamento para melhorar comportamentos seme-
lhantes; 2-Interferência: relacionada à extinção de repostas experienciadas que podem interferir na aquisição de 
novos comportamentos; 3-Use ou Perca: técnica relacionada à exposições sucessivas de funções alvo, uma vez 
que falhas de condução podem levar à degradação funcional.  

D) 1-Treino Cognitivo: relacionado à restauração da função através de treinos repetidos, práticos e estruturados de ta-
refas determinadas. 2-Neuropsicologia Cognitiva: trata-se de uma avaliação neuropsicológica mais criteriosa e mi-
nuciosa do déficit cognitivo em questão, com treino posterior de componentes específicos danificados; 3-Meta fun-
cional: foco em tarefas objetivas e práticas para vida diária, que possam ser generalizadas, sem efetivamente con-
siderar características individuais do indivíduo. 

E) 1-Restauração: entende que a função cognitiva está reduzida, e suas técnicas objetivam fortalecer e recuperar a 
função cognitiva; 2-Compensação: considera a necessidade de estratégias compensatórias para adaptação de 
uma função cognitiva que não pode ser restaurada; 3-Reestruturação: considera alterações ambientais planejadas, 
para facilitar a recuperação e participação social do indivíduo.  
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