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CCAADDEERRNNOO  DDEE  QQUUEESSTTÕÕEESS  

INSTRUÇÕES GERAIS 

1- Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal. 
2- Assine neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação. 
3- Ao ser autorizado o início da prova, verifique este Caderno de Questões contém 50 (cinquenta) questões do tipo 

objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso não tenha recebido o material correto comunique imediatamente ao 
Fiscal. 

4- Você terá 3h30 (três horas e trinta minutos) para responder as questões definidas. Faça a prova com tranquilidade, mas 

controle seu tempo. Esse tempo inclui a transcrição das respostas para a Folha de Respostas Oficiais das questões 

objetivas. Você somente poderá sair em definitivo do Local da Prova depois de decorridas 1h30 (uma hora e trinta 

minutos) de seu início. 
5- Ao receber a Folha de Respostas de Questões Objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação 

e a Área Profissional escolhida. 
6- Em hipótese alguma será concedida outra Folha de Respostas de Questões Objetivas. 

7- Preencha a Folha de Respostas de Questões Objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na Folha 

de Respostas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme modelo: 

 

 

 

8- Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de Questões Objetivas: dupla marcação, 

marcação rasurada ou emendada, não preenchida totalmente ou que não tenha sido transcrita. 

9- A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica e considerando-se apenas o conteúdo da Folha de 

Respostas. 

10- Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, seus pontos serão atribuídos à todos os candidatos. 

11- Não será permitida qualquer espécie de consulta. 

12- Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente com a Folha de Respostas de 
Questões Objetivas e assine a Lista de Presença. 

13- Os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se juntos da sala de prova, após assinatura da Ata de 

Encerramento. 
Boa Prova!       

 

 

Número do documento (RG, CNH etc.):               Assinatura do(a) Candidato(a): 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

1. São programas de saúde criados nos Governos Lula e 
Dilma, exceto:  

A) Rede Cegonha 

B) Farmácia Popular 

C) Estratégia Saúde da Família 

D) Brasil Sorridente 

E) SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) 

2. Sobre o Controle Social, direito garantido na Constituição 
Federal de 1988, é correto afirmar que:  

A) Constitui-se como único espaço político de ação para o 
exercício da participação popular e de democracia na 
relação com o Estado.  

B) A sociedade não pode compartilhar da construção das 
condições políticas para tomar e programar decisões no 
âmbito das políticas públicas. 

C) A sociedade não está preparada para participar como 
protagonista das políticas públicas. Nesse sentindo, as 
instâncias de controle e participação social não passam de 
instâncias formais, sem poder de decisão de fato.  

D) A participação e o controle social, por si só, mudam a 
realidade, tornando os usuários de saúde verdadeiros 
protagonistas de suas histórias e escolhas. 

E) Os Conselhos de Saúde são uma inovação na gestão e 
apontam para a democratização da relação                       
Estado-Sociedade a partir da inserção de novos sujeitos 
sociais na construção da esfera pública.  

3. O Programa mais Saúde, conhecido como PAC Saúde, 
lançado pelo Governo Lula em 2007, apresenta quatro 
pilares estratégicos (BRAVO e MENEZES, 2011).   

I. Participação e Controle Social – envolve ações 
governamentais para o fortalecimento e qualificação dos 
Conselhos de Saúde e demais espaços de participação e 
controle popular nas diversas instâncias de gerência e 
operacionalização do SUS. Implanta uma política 
permanente de qualificação dos conselheiros de saúde. 

II. Gestão, Trabalho e Controle Social – qualifica os 
profissionais e gestores, forma os recursos humanos para o 
Sistema Único de Saúde (SUS) e garante instrumentos para 
o controle social e fiscalização dos recursos. Neste item a 
proposta central é a criação da Fundação Estatal de Direito 
Privado.  

III. Ampliação do Acesso com Qualidade – reestrutura a rede, 
cria novos serviços, amplia e integra a cobertura no SUS.  

IV. Desenvolvimento e Inovação em Saúde – trata a saúde 
como um importante setor de desenvolvimento nacional, na 
produção, renda e emprego.  

Dadas as afirmações acima, verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, II, III e IV. 

B) I, apenas. 

C) II, III e IV, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III, apenas. 

4. Uma abordagem crítica  sobre as Fundações Estatais na 
Política de Saúde, na concepção de GRANEMANN apud 
BRAVO e MENEZES (2011), considera:  

A) A implantação de modelos de gestão da saúde mais 
eficientes e eficazes, que sigam as recomendações do 
Banco Mundial, para aumentar a qualidade da gestão e 
racionalizar os gastos públicos. 

B) É um projeto de contrarreforma do Estado brasileiro no 
âmbito das políticas sociais, que respondem aos direitos e 
demandas da força de trabalho ocupada e excedente e 
incidem sobre as condições de vida gerais da população.  

C) É um braço fundamental das políticas privatizantes na 
saúde, sendo exclusivas dos Governos Lula e Dilma, no 
sentido de viabilizar e impulsionar a acumulação de capital 
no país.  

D) Seguindo a noção que as políticas sociais podem ser 
desenvolvidas nos moldes análogos aos serviços privados, 
as Fundações Estatais dariam flexibilidade e autonomia à 
gestão pública, aumentando a eficiência das ações 
governamentais. 

E) A forma de contratação da força de trabalho para as 
Fundações Estatais será a do regime jurídico da 
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), mudança 
importante para flexibilizar e dar agilidade as contratações e 
demissões nos serviços públicos.  

5. O acolhimento nas práticas de produção em saúde se 
constitui numa estratégia importante para o fortalecimento 
da Política Nacional de Humanização da Saúde. São 
premissas da prática de acolhimento:  

I. O restabelecimento do princípio da universalidade do acesso 
no cotidiano dos serviços e a responsabilização das 
instâncias públicas pela saúde do cidadão. Isso deve ser 
implantado com a consequente constituição de vínculos 
solidários entre os profissionais e a população.  

II. O acolhimento está presente em todas as relações 
humanas, expressando-se nas práticas cotidianas em 
saúde. Nesse sentido, tem a potencialidade de resolver os 
problemas trazidos pelos usuários aos serviços de saúde, 
pois muitas vezes apenas a escuta efetiva da necessidade 
produz um efeito de conforto, reconhecimento e satisfação.  

III. Os processos de produção de saúde, e acolhimento, dizem 
respeito, necessariamente, a um trabalho coletivo e 
cooperativo, entre sujeitos, e se fazem numa rede de 
relações que exigem interação e diálogo permanentes.  

IV. A ideia de acolhimento nos serviços de saúde já acumula 
uma farta experiência em diversos serviços de saúde no 
SUS. Tal experiência é bastante heterogênea como o 
próprio SUS e tem acúmulos positivos e negativos.  

V. O acolhimento na porta de entrada só ganha sentido se o 
entendemos como uma passagem para o acolhimento nos 
processos de produção de saúde, o que implica na 
construção de alianças éticas com a produção da vida.  

Estão corretos os itens 

A) I e III, apenas. 

B) I, III, IV e V. 

C) I, II e V, apenas. 

D) III, IV e V, apenas. 

E) II, III e IV, apenas. 
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6. Assinale a opção incorreta. 

A) O SUS é um sistema porque é formado por várias 
instituições dos três níveis do governo (União, Estados e 
Municípios) e pelo setor privado, com o qual são feitos 
contratos e convênios para a realização de serviços e ações, 
como se fosse um mesmo corpo.  

B) O SUS é único, porque tem a mesma filosofia de atuação 
em todo território nacional e é organizado de acordo com a 
mesma lógica. 

C) O SUS é integral. Isto quer dizer que as ações de saúde 
devem estar centradas no indivíduo, sempre respeitando a 
dignidade humana. 

D) Os principais instrumentos para exercer o controle social do 
SUS são os conselhos e as conferencias de saúde, que tem 
poder de decisão. 

E) O SUS garante a equidade, pois deve oferecer os recursos 
de saúde de acordo com as necessidades de cada um; dar 
mais para quem mais precisa.  

7. Uma agenda positiva para a saúde numa perspectiva crítica 
de fortalecimento do Projeto da Reforma Sanitária deveria 
apontar para:  

A) Ênfase exclusiva na Atenção Básica, com fortalecimento da 
Estratégia Saúde da Família, em detrimento dos outros 
níveis de atenção.  

B) Fortalecimento dos novos modelos de gestão, que 
defendem a parceria público-privada, como meio para 
melhoria da eficácia e eficiência da gestão pública e 
aumento da oferta de serviços de saúde.   

C) Fortalecimento das políticas macroeconômicas como forma 
de buscar incremento financeiro para o SUS, ampliando o 
espaço do mercado na saúde, com responsabilidade social, 
de modo a aumentar a oferta de serviços de saúde.  

D) Implementação de uma política de recursos humanos que 
considere a admissão dos trabalhadores por concurso 
público, a isonomia salarial, a estabilidade no trabalho, os 
Planos de Cargos e Carreiras para o SUS e a qualificação 
profissional.  

E) Defesa do Serviço Civil em Saúde, como saída mais rápida 
e eficiente para resolver o problema de escassez de 
recursos humanos para o SUS, principalmente nas regiões 
mais isoladas.  

8. Os indicadores de saúde podem ser classificados em: 
indicadores de estrutura, indicadores de processo e 
indicadores de resultado. Tendo em vista a afirmativa acima 
assinale a opção incorreta:  

A) Os indicadores de processo são aqueles que implicam das 
atividades relativas a utilização dos recursos.  

B) Os indicadores de resultado correspondem às 
consequências da atividade do estabelecimento ou 
profissional. 

C) Os indicadores de estrutura podem ser entendidos como os 
recursos disponíveis para serem utilizados. 

D) A satisfação dos usuários com o atendimento prestado pode 
ser entendido como indicador de resultado.  

E) A taxa de ocupação de uma UTI pode ser entendida como 
um indicador de estrutura. 

 

9. O acolhimento, como prática de produção de saúde, é um 
dispositivo importante para consolidação do SUS. Assinale a 
opção que não corresponde ao conceito de acolhimento. 

A) O acolhimento no campo da saúde deve ser entendido como 
diretriz ética/estética/política constitutiva dos modos de se 
produzir a saúde e ferramenta tecnológica de intervenção na 
qualificação da escuta, construção de vínculo, garantia do 
acesso e resolutividade nos serviços. 

B) O acolhimento pode ser visto como uma tecnologia do 
encontro, um regime de afetabilidade, portanto, como 
construção de redes de conversações afirmadoras de 
relações de potência nos processos de produção de saúde.  

C) O acolhimento possibilita que se analise o processo de 
trabalho em saúde com foco nas relações e pressupõe a 
mudança na relação usuário-profissional mediante 
parâmetros técnicos, éticos, humanitários e de 
solidariedade, levando o reconhecimento do usuário como 
sujeito do processo de produção da saúde.  

D) O acolhimento ocorre prioritariamente no momento da 
triagem dos usuários, pressupondo o espaço e o local onde 
se estabelece o encontro profissional-usuário. Assim pode 
ser entendido como uma etapa do processo de produção da 
saúde, de reconhecimento do usuário como sujeito partícipe 
dessa produção.  

E) O acolhimento implica na elaboração de projetos 
terapêuticos individuais e coletivos com equipes de 
referência em atenção diária que sejam responsáveis e 
gestoras desses projetos (horizontalização por linhas de 
cuidados).  

10. Qual a opção abaixo corresponde a um indicador de 
processo de trabalho para uso no monitoramento da atenção 
básica na saúde? 

A) Proporção de hipertensos hospitalizados por insuficiência 
cardíaca. 

B) Proporção de tuberculosos que realizou exame de escarro. 

C) Proporção de famílias com lixo à céu aberto. 

D) Proporção de famílias chefiadas por mulheres. 

E) Proporção de famílias com participação em grupos 
comunitários. 

11. O Governo Dilma mantém e aprofunda as características da 
contrarreforma da Política de Saúde iniciada nos Governos 
Collor, Fernando Henrique Cardoso e Lula. São marcas 
específicas do Projeto Privatista da Saúde, hegemônico 
nesse período, segundo Bravo e Menezes (2011), exceto:  

A) Aprovação da PEC 29, garantindo um financiamento justo e 
solidário da saúde, com participação central do Governo 
Federal nos gastos com saúde.  

B) A lógica macroeconômica de valorização do capital 
financeiro e subordinação da política social à mesma, 
encolhendo os direitos sociais e ampliando o espaço do 
mercado. 

C) A falta de viabilização da concepção de Seguridade Social. 

D) A desigualdade de acesso da população aos serviços de 
saúde, pela não concretização da universalidade.  

E) A precarização dos serviços públicos e a não priorização da 
atenção primária de saúde.  



 

Saúde do Adulto e do Idoso – PSICOLOGIA 
 4 

 
03 – FEV – 2013 Residência HUPAA 2013.1 

12. São indicadores do Pacto pela Saúde, por município, 
avaliados e monitorados trimestralmente: 

I. Proporção da população cadastrada pela estratégia saúde 
da família com cartão de vacina em dia. 

II. Percentual de unidades de saúde que desenvolvem ações 
no campo da atividade física. 

III. Índice de alimentação regular das bases de dados nacionais 
obrigatórias (SIA; SIH; CNES E SIAB). 

IV. Proporção da receita própria aplicada em saúde conforme 
previsto na regulamentação da EC 29/2000. 

Assim, verifica-se que 

A) I, II e III são verdadeiras. 

B) I, II, III e IV são verdadeiras. 

C) II, III e IV são verdadeiras. 

D) somente IV é verdadeira 

E) somente I é verdadeira. 

13. Observa-se que os espaços institucionais de controle social 
– Conselhos e Conferências – apesar de serem fruto de 
conquistas sociais, têm se tornado, muitas vezes, espaços 
de cooptação de lideranças e movimentos sociais, passando 
a ser controlados pelos gestores. Permanece o desafio de 
torná-los espaços de disputa para a efetivação do direito 
universal à saúde e para a defesa da saúde pública estatal 
(BRAVO e MENEZES, 2011). Para efetivação do Controle 
Social é preciso, exceto: 

A) Fortalecer o Conselho Nacional de Saúde (CNS) e garantir 
seu papel central e norteador da Política Nacional de Saúde, 
reconhecendo a legitimidade do Ministro da Saúde exercer a 
presidência do Conselho. 

B) Fortalecer o Controle Social na Saúde articulado com os 
movimentos sociais. Os conselhos precisam exigir dos 
gestores o cumprimento das decisões das conferências de 
saúde e ampliar seus vínculos com os movimentos sociais. 

C) Ampliação da gestão participativa e da regulação externa e 
democrática do serviço público de saúde, articulando com o 
Ministério Público e outros órgãos/instâncias de 
representação popular, não vinculados diretamente à saúde. 

D) Articular os conselhos de saúde com os conselhos das 
demais políticas sociais, formando uma agenda única para 
enfrentamento da questão social. 

E) Incentivo à criação de demais espaços de controle social 
como os Fóruns de Saúde nos estados e seus núcleos nos 
municípios.  

14. Qual opção abaixo lista uma meta para um município, a 
partir de um indicador de monitoramento do eixo condições 
de saúde da população, linha de ação vigilância em saúde? 

A) Controle das doenças sexualmente transmissíveis. 

B) Acompanhar e encerrar oportunamente 90% dos casos de 
notificação compulsória. 

C) Regular em 80% os encaminhamentos para média 
complexidade. 

D) Realizar busca ativa de 80% dos sintomáticos respiratórios. 

E) Reduzir em 5% o numero de casos de gravidez na 
adolescência. 

15. Qual a opção abaixo corresponde a um indicador de 
resultados para uso no monitoramento da atenção básica na 
saúde? 

A) Proporção de hipertensos hospitalizados por acidente 
vascular cerebral. 

B) Proporção de tuberculosos que realizou exame de escarro. 

C) Proporção de famílias com lixo à céu aberto. 

D) Proporção de famílias chefiadas por mulheres. 

E) Proporção de famílias com participação em grupos 
comunitários. 

16. Os termos Prevalência e Incidência são utilizados na 
pesquisa epidemiológica para apresentar resultados de 
frequências de algum fenômeno. Assinale a opção incorreta 
acerca dos termos acima descritos: 

A) A prevalência descreve o quantitativo de indivíduos obesos 
em uma determinada comunidade após a realização de um 
estudo transversal. 

B) A prevalência apresenta o número de casos existentes de 
uma determinada morbidade em um determinado momento. 

C) A incidência e a prevalência, apesar de apresentarem 
resultados de frequências, não podem ser entendidas como 
o mesmo resultado em uma pesquisa.  

D) A incidência apresenta os seus resultados por meio de 
medidas de tendência central. 

E) A incidência refere-se à frequência com que surgem os 
novos casos em um intervalo de tempo. 

17. Dadas as afirmativas a seguir, 

I. Os Conselhos de Saúde são obrigatórios por lei nos três 
níveis de governo e têm a tarefa de fiscalizar e definir 
diretrizes para a execução das políticas de saúde. 

II. Os Conselhos de Saúde podem receber denúncias sobre o 
atendimento precário nos serviços de saúde, desvios de 
recursos e cobrança pela prestação de serviços públicos. 

III. Os Conselhos Municipais de saúde, que funcionam junto ás 
secretarias de saúde, são autônomos e independentes. 

IV. Os Conselhos de Saúde podem agir para corrigir um caso 
individual, solucionando de imediato a demora de uma 
consulta, exame ou cirurgia, fornecer medicamentos, reparar 
eventuais danos morais e materiais. 

V. Metade mais um dos conselheiros tem que ser 
representantes dos usuários dos serviços de saúde. 

verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I e II, apenas. 

B) I, IV e V, apenas. 

C) I, II e V, apenas. 

D) III, IV e V, apenas. 

E) I, II e III, apenas. 

18. Assinale a opção em que todos os termos representem 
formas de apresentação de indicadores de saúde: 

A) Taxa, prevalência, incidência e índices. 

B) Razão, proporção, adição e índices. 

C) Prevalência, médias, ocorrência e taxa. 

D) Prevalência, incidência, razão e adição. 

E) Incidência, razão, ocorrência e proporção. 
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19. São indicadores do Pacto pela Vida por município: 

I. Número de unidades de saúde com serviço de notificação 
de violência implantada. 

II. Proporção de municípios que notificam doenças/agravos 
relacionados ao trabalho da população residente. 

III. Taxa de internação hospitalar em pessoas idosas por fratura 
de fêmur. 

IV. Indice de contratualização das unidades conveniadas ao 
SUS nos estados e municípios. 

Assim, a opção correta é: 

A) I, II e III são verdadeiras. 

B) Todas são verdadeiras 

C) II, III e IV são verdadeiras. 

D) Somente a I é verdadeira. 

E) Somente a II é verdadeira. 

20. A Pesquisa Epidemiológica pode ser entendida como o 
estudo da distribuição dos determinantes e condicionantes 
que influenciam nos padrões de saúde em populações 
específicas. Neste sentido, pode-se atribuir como objetivo da 
pesquisa epidemiológica: 

I. Descrever problemas de saúde de uma determinada 
comunidade.  

II. Explicar as causas que determinam o estado de saúde de 
uma população. 

III. Fundamentar o Planejamento de ações em saúde. 

IV. Executar as ações dos programas de saúde.  

V. Fiscalizar a aplicação dos recursos destinados à saúde.   

Verifica-se que estão corretos apenas, 

A) I, II, III e IV. 

B) I, III, IV e V. 

C) I, II e V. 

D) II, III e IV. 

E) I, II e III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. A Psicologia da Saúde é uma área que vem crescendo 
rapidamente em nível nacional e internacional, como se 
pode deduzir do numero de trabalhos indexados na base 
PsycINFO. Segundo Witer (2006), entretanto, há 
necessidade de muitas melhorias no setor. Qual opção 
abaixo reflete as mudanças necessárias neste campo? 

A) Tanto técnico-científicas quanto culturais, sendo as últimas 
mais rápidas e fáceis de conseguir. 

B) Há necessidade de mais pesquisas na área, de um amplo 
debate e busca de bases consensuais mais válidas para 
definir os vários aspectos envolvidos. 

C) Nos sistemas de saúde-doença, apenas na dimensão 
econômica, em função da inserção dos vários tipos de 
profissionais da área ou da ênfase em tópicos diversos. 

D) Na própria Psicologia, apenas na sua concepção, fazendo 
uma revisão de sua estruturação, particularmente da saúde. 

E) Muitas das mudanças, primeiro precisam ocorrer no sistema 
de saúde e posteriormente na universidade, em termos de 
pesquisas.  

22. O conceito de saúde que se baseia em exclusão: não ter 
doença é ter saúde, ainda que a pessoa não se considere 
saudável, seja infeliz ou não desfrute de inclusão social, tem 
como decorrência....            

A) Atenuação da força do poder exclusivo do médico em 
questões de saúde.   

B) A humanização da medicina e mesmo mudanças no código 
de ética. 

C) A morte é aceita como um fato natural e impossível de ser 
vencido. 

D) O ideário denominado economia da saúde é mais 
pragmático e preocupado essencialmente com os custos. 

E) Uma maior consideração ou respeito à dimensão do que 
cada pessoa considera ter saúde. 

23. Os critérios para identificar o desenvolvimento científico de 
uma área foram discutidos por Witter (2008), relativos à 
Psicologia da Saúde, considerando que 

A) Há necessidade de maior criticidade, criatividade e cuidado 
na elaboração dos títulos dos trabalhos na área para que 
alcancem padrões já atingidos em outras áreas da 
Psicologia. 

B) Houve ocorrência de trabalhos em autoria múltipla, um forte 
indicador de bom desenvolvimento da área, não sendo 
necessário ampliar a formação de equipes. 

C) Mais mulheres defenderam teses do que o fizeram os 
homens, havendo grande diferença entre eles, necessitando 
uma maior equidade neste critério. 

D) Os dados apresentados não mostram desenvolvimento 
diferenciado no Brasil e no exterior. 

E) Todos os critérios que identificam o desenvolvimento da 
área da Psicologia da Saúde foram considerados 
suficientes. 
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24. Para discutir a relação da Psicologia com o Sistema Único 
de Saúde (SUS) no Brasil, Benevides (2005) toma como 
ponto de partida uma crítica à separação entre clínica e 
política fortemente presente na formação e na prática 
profissional dos Psicólogos, Os pressupostos que 
fundamentam esta cisão são: 

I. Psicologia e Política não se misturam, ou, de que, quando 
somos psicólogos não somos militantes e se somos 
militantes não devemos sê-lo enquanto psicólogos. 

II. Ciência e política são duas esferas separadas e as práticas 
psi ao se encarregarem do sujeito não devem tratar de 
questões políticas. 

III. As práticas psi se ocupam de sujeitos abstratos, 
abstraídos/alienados de seus contextos e tomam suas 
expressões existenciais como produtos/dados a serem 
reconhecidos em universais apriorísticos 

IV. Os processos de produção de subjetividade implica, 
necessariamente, que nos arrisquemos numa experiência de 
crítica/análise das formas instituídas. 

Verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) I, II, III e IV. 

B) I, apenas. 

C) II, III e IV, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III, apenas. 

25. Dentre os questionamentos apresentados por Benevides 
(2005), todos podem ser levados em conta no contexto da 
Residência multiprofissional, entretanto, qual opção abaixo 
representa mais de perto o questionamento que os 
residentes de Psicologia se deparam?  

A) Será possível e/ou desejável continuarmos na busca de uma 
identidade para o Psicólogo, definida a partir de uma 
formação assentada na dicotomia entre o subjetivo e o 
político? 

B) Como romper com a tradição de uma Psicologia cuja 
história, datada do final do século XIX, atrela-se ora a uma 
perspectiva objetivo-positivista, ora a uma perspectiva 
interno–subjetivista, mantendo, de todo modo, a separação 
em registros excludentes, das esferas individual, grupal, 
social? 

C) Como pensar nas práticas dos psicólogos, ainda 
classificadas em áreas de atuação que se definem pela 
separação e, muitas vezes, pela desqualificação umas das 
outras: escolar, comunitária, clínica, do trabalho, judiciária? 

D) O que propor como diretrizes para sustentar uma posição 
ética que não se abstraia de seus compromissos políticos? 

E) Como pensar numa Psicologia que não tome como seu 
objeto, sujeitos abstratos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Ao considerar o saber sobre a saúde e a doença na 
perspectiva construcionista, não seria correto afirmar que 

A) Esta vertente privilegia a perspectiva do paciente e não mais 
do médico ou do sistema de saúde. 

B) A doença é vista como um fenômeno psicossocial, 
historicamente construído e um indicador da ideologia 
vigente sobre o adoecer e os doentes em uma determinada 
sociedade. 

C) Uma das correntes na vertente construcionista centra seus 
esforços de pesquisa, nas teorias do senso comum. 

D) Está intrinsecamente relacionada às posturas de promoção 
da saúde e prevenção da doença. 

E) A palavra de ordem, não é educar, mas conscientizar, 
tornando transparente o que era opaco e enfatizando os 
aspectos criativos do pensamento individual. 

27. As contribuições da vertente construcionista para a área da 
saúde, segundo Spink (2003) estão configuradas em qual 
opção abaixo? 

A) A emoção estabelecida como causa primária de 
determinadas reações somáticas. 

B) Novas formas de inserção redimensionam a relação clínica 
tradicional e forçam os psicólogos a adotarem uma postura 
mais compatível com o campo de atuação. 

C) O que está em pauta é a experiência em si e não o sentido 
pessoal dado à experiência. 

D) Existe uma relação entre certas doenças e certos tipos de 
personalidade. 

E) A Psicologia na saúde como prática, atuando a partir do 
referencial clínico e centrada na experiência do paciente 
com sua doença. 

28. A relação entre a sociedade, a população e a instituição 
hospitalar ao longo da história é apresentada por Spink 
(2003). Em função das mudanças nessa relação, é correto 
afirmar que 

I. O relatório Peel de 1970 leva a crer que o parto hospitalar 
não era a única forma de diminuir os índices de mortalidade 
perinatal. 

II. A medicina, centrada no duplo eixo da anatomia e patologia, 
transforma o hospital no laboratório ideal para o estudo da 
doença, a partir do século XVII. 

III. O hospital passa a ser um local apropriado para o 
tratamento apenas no século XIX, pela introdução de 
princípios básicos de assepsia. 

IV. Centrada na doença a medicina hospitalar moderna tem por 
objeto o caso agudo e a emergência. 

V. O cuidado de certos tipos de pacientes foi revisto não 
apenas pela equação custo/benefício. 

Estão corretos os itens 

A) I, e III, apenas. 

B) I, III, IV e V, apenas. 

C) I, II, e V, apenas. 

D) III, IV e V, apenas. 

E) II, III e IV, apenas. 
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29. A análise psicossocial sobre o atendimento prestado na 
instituição hospitalar apresentada por Spink (2003) e 
realizada em 1992, já apontava a necessidade de 
reformulações, que atualmente começam a se fazer 
presentes nesse atendimento. Qual afirmação abaixo reflete 
esta mudança?  

A) Fragmentação do relacionamento, evitando assumir o 
cuidado por um único paciente. 

B) Ritualização das tarefas rotineiras. 

C) Distanciamento e negação de sentimentos. 

D) O paciente internado é o elemento central do sistema de 
atendimento, exigindo monitoração ao nível interdisciplinar. 

E) Despersonalização, a partir da ética de que um paciente é 
igual a qualquer outro. 

30. Vários estudos focalizam a relação médico-paciente, ora na 
perspectiva de um, ora de outro. Qual opção abaixo reflete 
as discussões dos estudos das vertentes teóricas marxistas? 

A) Tomam a doença como desvio e o papel do médico como 
agente de integração social. 

B) Enfatizam apenas a função política da relação            
médico-paciente. 

C) Buscam nos fatores econômicos e nas lutas de classes o 
substrato das dificuldades detectadas na situação da 
consulta. 

D) Centram a análise nas perspectivas simbólicas que 
evidenciam os aspectos estruturais. 

E) Focalizam os mecanismos que tornam possível a 
comunicação. 

31. A inserção da Psicologia na Saúde Pública é recente. As 
afirmações abaixo visam justificar o ingresso tardio da 
Psicologia na arena da Saúde Pública:  

I. Historicamente há ampla inserção do trabalho do psicólogo 
no debate sobre modos de intervenção que se façam para 
além dos enquadres clássicos de uma clínica individual e 
privada. 

II. No país há o predomínio de perspectivas que isolam os 
campos de saberes da Clínica (centrada no indivíduo – 
mundo interno) e do Social (centrada na sociedade – mundo 
externo). 

III. Na formação e na prática profissional, há uma despolitização 
das leituras e fenômenos sociais ao separar a Ciência da 
Política. 

IV. Predomínio do ensino do modelo psicodinâmico na 
graduação em Psicologia com ênfase nas aplicações 
clínicas da área da saúde mental. 

Verifica-se que estão corretas 

A) apenas I, II e II. 

B) apenas I, II e IV. 

C) apenas e I, III e IV. 

D) apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 

 

 

 

32. Historicamente as regulamentações das profissões da saúde 
no Brasil passaram por processos bastante diferenciados em 
relação aos países que se industrializaram de forma sólida 
após um período feudal bastante prolongado. Com a 
Psicologia não foi diferente. Spink argumenta que a 
regulamentação profissional é, “em última instância, o 
reconhecimento, em termos legais da ‘utilidade’ de uma 
determinada prática profissional para a sociedade. Essa 
utilidade se reporta ao estágio de desenvolvimento político-
econômico, aos valores culturais preponderantes ou, ainda, 
a aspectos mais universais, como é o caso das profissões 
ligadas à sobrevivência do homem”. (Spink, 2003, p. 94). A 
autora afirma também, que no país, boa parte das profissões 
em saúde foram regulamentadas sem que as condições 
para tal estivessem fundamentadas.  Justificando a 
regulamentação precoce destas profissões, principalmente 
da Psicologia, é correto afirmar que: 

A) Quando regulamentada a profissão do/a psicólogo/a o país 
já possuía número considerável de cursos de graduação em 
Psicologia, justificando sua regulamentação. 

B) Ao regulamentar a profissão, o Estado abriria mão da 
fiscalização do exercício profissional. 

C) Ao regulamentar as profissões criam-se condições para a 
constituição de sindicatos que irão fiscalizar os 
trabalhadores. 

D) As alterações ocorridas no próprio conceito de saúde, que 
passou a englobar não apenas os estados de morbidez e 
patologia como também o de bem-estar físico, psíquico e 
social, ampliando as possíveis áreas de atuação frente a 
novas especialidades. 

E) As fronteiras entre os diferentes saberes sempre foram 
claras, necessitando legislação para torná-las excludentes 
umas em relação às outras. 

33. Vivemos em uma época de culto ao corpo. Nisto Queiroz 
(2008) e Santaella (2004) concordam. Para a primeira a 

onda de culto ao corpo que tem caracterizado a cultura 

contemporânea se radicaliza, no mundo científico, no culto 

ao cérebro que,  

A) de um órgão do corpo, responsável pelo sistema nervoso, 
passou a ser visto pela neurociência como “sujeito” das 

ações humanas.  

B) de um órgão do corpo, antes apenas responsável pelo 
comportamento humano, tornou-se o objeto de pesquisa 
central no campo “psi”. 

C) de um órgão do corpo, responsável pelo sistema nervoso, 
tornou-se é o único objeto legítimo de pesquisa científica  
nas ciências do comportamento. 

D) de um órgão do corpo, responsável pelas emoções e 
comportamentos, o passou a ocupar o lugar em que as 
mitologias e as religiões colocavam Deus. 

E) de um órgão do corpo, responsável pelo sistema nervoso,  
passou a ser estudado como sede das psicopatologias e das 
potencialidades humanas. 
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34. A Política Nacional de Humanização e a Política Nacional de 
Promoção à Saúde sustentam-se nos seguintes princípios: 

A) Inseparabilidade, Autonomia e Co-responsabilidade e 
Transversalidade. 

B) Pessoalidade, Fraternidade, Autonomia. 

C) Privacidade, Sigilo, Anonimato. 

D) Científicidade, Veracidade, Evidências. 

E) Territorialidade, Estratégia centrada na Família, 
Especialidades. 

35. O trabalho em saúde pública requer atualmente intervenções 
dos profissionais nos três níveis de atenção (primário, 
secundário e terciário). Para a Psicologia, intervenções no 
nível da atenção primária constitui-se prioridade, articulada à 
Estratégia de Saúde da Família, conforme preconizado pelo 
Sistema Único de Saúde. Desta forma, o trabalho 
comunitário sobressai-se na Psicologia. São elementos que 
dificultam a inserção dos/as psicólogos/as nas comunidades: 

I. As representações que os psicólogos tem de seu trabalho. 

II. As representações que o público leigo tem da Psicologia. 

III. A hegemonia do trabalho terapêutico de natureza 
intraindividual quando em contato com culturas holísticas, 
onde o “ethos” da individualidade não se instalou. 

IV. Os discursos dos determinados profissionais que desejam 
produzir identidade socioprofissional única para os/as 
psicólogos/as. 

Verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) apenas as afirmativas I, II e III. 

B) apenas as afirmativas I, II e IV. 

C) apenas as afirmativas II, III e IV. 

D) apenas as afirmativas I, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 

36. O trabalho em saúde suscita sentimentos fortes e 
contraditórios dos profissionais em relação aos usuários da 
rede, tais como, piedade, compaixão, amor, culpa e 
ansiedade, ódio e ressentimento. Vários estudos e autores 
procuram compreender as defesas comumente erigidas 
pelos profissionais de saúde para dar conta de seu trabalho 
e escapar destes sentimentos. Assinale abaixo a opção que 
não corresponde a estas defesas: 

A) Distanciamento e negação de sentimentos ou, em outras 
palavras, adesão a uma ordem moral local onde o 
imperativo é “aguentar firme”. 

B) Ritualização de tarefas rotineiras, bloqueando qualquer 
espaço para tomada de decisões. 

C) Redução do peso da responsabilidade através da adoção de 
um sistema de verificações e contraverificações e de uma 
rígida hierarquia de autoridade. 

D) Fragmentação do relacionamento profissional/paciente de tal 
modo que cada profissional executa tarefas – 
desempenhadas para muitos pacientes – evitando assumir o 
cuidado por um único paciente e ter que entrar em contato 
com sua subjetividade. 

E) Despersonalização de sua própria identidade profissional, 
possibilitando minimamente o trabalho em equipe. 

 

37. Em entrevista para uma pesquisa realizada em 1985, 
encontramos a fala de um profissional nos primeiros dias de 
trabalho em uma Unidade Básica de Saúde: “nos primeiros 
dias foi horrível, porque ninguém sabia o que eu vinha fazer 
aqui e eu também não estava sabendo bem o que eu tava 
fazendo aqui. Porque prática de faculdade, né, você atende 
o pacientezinho lá, tem acompanhamento e tal. Mesmo em 
consultório. Não tem nada a ver [...]. Pensei ‘Ai meu Deus, o 
que eu vou fazer aqui’?” (Spink, 2003, p. 157/158). 
Passados quase 30 anos a situação parece continuar muito 
próxima. A inserção dos/as psicólogos/as na Atenção 
Primária em Saúde está sendo paulatinamente construída. 
Neste sentido, é correto afirmar que: 

A) As diversas teorias psicológicas existentes demonstram que 
historicamente a Psicologia sempre focou a prevenção de 
doenças e a promoção da saúde. 

B) Tal fala reflete as características da formação recebida na 
graduação, em que à hegemonia do modelo 
psicoterapêutico soma-se a falta de experiência prévia na 
área da saúde e a falta de clareza a respeito da natureza da 
tarefa a ser desenvolvida. 

C) Tal fala reflete a horizontalidade nas relações entre distintas 
profissões, pois todos os profissionais, ao ingressarem em 
uma Unidade Básica de Saúde, tem a mesma sensação que 
a apresentada acima. 

D) A fala do profissional indica que a Psicologia deve atuar com 
o mesmo modelo de atuação nos diferentes níveis de 
atenção em saúde (Primário, Secundário e Terciário). 

E) A fala do profissional revela que falta cientificidade às 
práticas profissionais em Psicologia. Daí a importância de 
investimentos exclusivos de pesquisa na formação 
profissional. 

38. O trabalho interdisciplinar em saúde encontra, atualmente, 
muitos desafios. Identifique quais são desafios apresentados 
pelos principais autores em Saúde Coletiva no país e 
estabeleça a correspondência correta nas possibilidades 
abaixo: 

I. Ruptura com a concepção de que a autonomia dos saberes 
implica em domínios de investigação excludentes. 

II. Ausência de uma síntese integradora nos modelos teóricos 
contemporâneos. 

III. Ausência de demarcação de fronteiras epistemológicas, 
definindo o que é científico e o que não é científico entre os 
diferentes saberes. 

Verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) apenas I. 

B) apenas II. 

C) apenas III. 

D) apenas I e II. 

E) I, II e III. 

39. O conceito de “Sujeito suposto saber” refere-se: 

A) ao tempo mínimo necessário para formar-se um analista. 

B) à grade curricular mínima e necessária para a formação de 
analistas. 

C) ao conceito de transferência. 

D) ao conceito de saber clínico. 

E) ao desejo do analista. 
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40. A proposta da relação médico-paciente abrir-se à ordem 
negociada, segundo Spink(2003) implica em que 

A) As relações sociais se estabeleçam de forma não 
determinística. 

B) As opções de tratamentos existentes sejam restritas. 

C) O paciente compreenda e se aproprie do saber médico. 

D) Os atores sociais em relação não entrem em conflito. 

E) A organização não interfira nas relações cotidianas. 

41. A prática profissional do psicólogo no contexto hospitalar 
requer o trabalho em equipes multiprofissionais. São 
recorrentes no discurso dos profissionais de Psicologia as 
seguintes dificuldades para o trabalho em equipes 
multidisciplinares em contexto hospitalares: 

I. Os reducionismos profissionais e as diferenças hierárquicas 
não são identificados como fatores que impedem o 
desenvolvimento da prática multidisciplinar. 

II. Os profissionais em Psicologia reconhecem as dificuldades 
que sentem para expor e sustentar seus posicionamentos 
perante os demais profissionais (principalmente os 
médicos). 

III. O reduzido número de psicólogos e, por conseguinte, a 
limitação de tempo, reflete nas dificuldades em conciliar o 
acompanhamento às visitas médicas, a discussão de casos 
e o atendimento psicológico. 

IV. A indisponibilidade dos gestores dos serviços em conceder 
espaços ao trabalho em equipe. 

Está correta a seguinte sequencia de proposições Verdadeiras 
ou Falsas quanto as afirmativas apresentadas: 

A) V – V – V – V  

B) F – V – V – V 

C) F – F – V – V 

D) F – F – F – V 

E) F – F – V – V 

42. Muitos são os dispositivos que compõem a rede substitutiva 
de Saúde Mental no Brasil, de acordo com a Reforma 
Psiquiátrica. Assinale abaixo a alternativa incorreta para 
dispositivos que fazem parte desta rede: 

A) Leitos Psiquiátricos em Hospitais Gerais. 

B) Hospitais Psiquiátricos. 

C) Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT). 

D) Centros de Convivência, Ambulatórios de Saúde Mental e 
Pensões Protegidas. 

E) CAPSi e CAPS AD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Um dos objetivos da Reforma Psiquiátrica é a 
despatologização do social. Atualmente, o Conselho Federal 
de Psicologia, conjuntamente com outras instituições, está 
em plena campanha “Não à medicalização da Vida”. A 
campanha traz debates sobre o tema da medicalização da 
educação nas escolas, que se tornou um problema de saúde 
pública e coletiva no Brasil e no mundo, dada a incidência de 
crianças, adolescentes e jovens sendo excessivamente 
medicalizados. Neste tema, é incorreto afirmar que: 

A) A “Medicalização da Vida” é entendida como o processo que 
transforma questões de ordem social, política, cultural, em 
distúrbios, transtornos mentais. 

B) A “Medicalização da Vida” atribui ao indivíduo uma série de 
dificuldades que o inserem no campo das patologias, dos 
rótulos, das classificações psiquiátricas. 

C) Com a “Medicalização da Vida”, um dos recursos mais 
utilizados para acalmar crianças e adolescentes ou diminuir 
sintomas inadequados ou difíceis de serem controlados tem 
sido a medicação psiquiátrica, os psicofármacos. 

D) A “Medicalização da Vida” aumenta o rendimento escolar 
nas crianças e adolescentes preparando melhor o futuro de 
nossa juventude. 

E) A campanha “Não à medicalização da Vida” trata do 
fortalecimento dos sistemas de proteção da criança e do 
adolescente. 
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44. O trabalho com equipes multiprofissionais em saúde, 
visando a interdisciplinaridade tem por objetivo, 
principalmente: 

I. Trabalhar com o conceito de alteridade, não mais na 
semelhança e, sim, na incorporação da polimorfia e da 
contradição. 

II. Identificar o recorte diverso, e até mesmo incompatível, que 
psicólogos e outros profissionais da saúde fazem da 
realidade. 

III. Explicitar os processos e mecanismos que operam na 
sustentação das relações entre as diversas equipes. 

IV. Desconstruir e reconstruir continuamente as representações 
e discursos que caracterizam as práticas profissionais em 
saúde. 

Identifique a sequencia correta entre as afirmativas Verdadeiras 
ou Falsas acima apresentadas: 

A) F,V,V,V 

B) F,F,V,V 

C) V,F,F,F 

D) V,V,F,F 

E) V,V,V,V 

45. Freud escreveu em alemão, mas a sua obra difundiu-se pelo 
ocidente na tradução inglesa. No Brasil, as principais 
traduções, durante muito tempo, eram do inglês para o 
português, o que exige, em certos momentos, que se tenha 
em mente o conceito em alemão, sem ser traduzido. 

FIGUEIREDO (1997), P.125, ao discutir questões referentes 

à transferência e à interpretação na clínica, fala de uma 

determinada concepção do tempo que seria a mola-mestra 

da interpretação psicanalítica: Nachträglichkeit - a posteriori 
ou posterioridade, que também podemos chamar de 'só 

depois'.  Isto para dizer que: 

A) um tratamento orientado psicanaliticamente deve ser longo 
para ter efeitos terapêuticos. 

B) uma palavra ou ação do analista só tem valor de 

interpretação, como efeito, num tempo posterior.  

C) A duração de uma sessão clínica deve ser de 50 minutos. 

D) O analista nunca deve interpretar a não ser para encerrar 
uma sessão. 

E) Os psicólogos orientados psicanaliticamente devem, 
estrategicamente, chegar atrasados na primeira consulta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46. Ao discutir questões relativas à transferência, FIGUEIREDO 

(1997) nos diz que há cinco tipos de resistência provenientes 

das três instâncias: ego, id e superego.  

As resistência do ego são de três tipos:  

A) A resistência do recalque, a resistência de transferência e o 

ganho da doença (com base na assimilação do sintoma pelo 

ego, que se manifesta numa recusa a renunciar à satisfação 

obtida no sintoma). 

B) A resistência do recalque, a resistência de transferência e a 

resistência do inconsciente (que se manifesta na compulsão à 
repetição, “que pede elaboração”). 

C) A resistência do inconsciente, o ganho secundário e a 
compulsão à repetição. 

D) A compulsão à repetição, a transferência e os mecanismos de 
defesa. 

E) A transferência, os mecanismos de defesa do ego e a 
resistência do inconsciente. 

47. A concepção do sintoma é distinta em Freud e em Lacan, e 
sofreu significativas transformações no projeto lacaniano de 
“retorno a Freud”. Santaella (2004), na esteira de Peirce, 
Freud e Lacan percebe isto e, ao discutir as concepções de 
sintoma em Freud e em Lacan, põe em relevo que concepção 
lacaniana de sintoma não é uniforme e estanque, mas foi 
passando por modificações. Ela retoma a importância do 
ternário lacaniano para compreender que o avanço na 
compreensão lacaniana do sintoma foi: 

A) do registro da Primeiridade, para a Secundidade e, por fim, 
para a Terceridade. 

B) do registro do Simbólico, para o Imaginário e, por fim, para o 
Real. 

C) do registro da Terceridade, para o Real e, por fim, para a 
Primeridade. 

D) do registro do Real, para o Imaginário e, por fim, para o 
Simbólico. 

E) do registro do Imaginário, para o Simbólico e, por fim, para o 
Real. 

48. O paralelismo mente-corpo é uma concepção que numa certa 
época ganhou prestígio no campo psi. Queiroz (2008) retoma 
esta concepção em seu trabalho de compreender o lugar do 
corpo na Psicanálise. Revisitando Freud a autora mostra que 
Freud introduz o afeto como correlato da soma de excitação e 
como elemento que conecta o psíquico ao corporal. Neste 
paralelismo psico-físico 

A) a relação entre o processo fisiológico (excitação) e processo 
psíquico (representação) não é causal, mas de 
concomitância. 

B) a relação entre o processo fisiológico (excitação) e processo 
psíquico (representação) não é de concomitância, mas 
causal. 

C) a relação entre o processo fisiológico (excitação) e processo 
psíquico (representação) é de complementaridade e 
concomitância. 

D) a relação entre o processo fisiológico (excitação) e processo 
psíquico (representação) é tanto causal como de 
complementaridade. 

E) a relação entre o processo fisiológico (excitação) e processo 
psíquico (representação) é casual, e em alguns casos de 
complementaridade. 
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49. Sofrimento, dor, felicidade, prazer, desprazer. Muitas vezes 
é-nos difícil compreender o porquê de algumas pessoas 
sentirem prazer em sofrer, prazer com o sofrimento, seu ou 
alheio. Sadismo? Masoquismo? Para compreender o ser 
humano, a psicanálise forjou o conceito de “gozo”. Para 
melhor entendermos este conceito devemos ter em conta 
que:  

A) o gozo não deve ser entendido como prazer, muito menos 
prazer sexual, mas como uma paradoxal espécie de prazer 
na dor, uma tensão excessiva que leva o corpo ao 
paroxismo do esgotamento. 

B) o gozo deve ser entendido como prazer,  prazer não sexual, 
como uma paradoxal espécie de prazer, uma tensão 
excessiva que leva o corpo ao paroxismo da sublimação. 

C) o gozo deve ser entendido como prazer, prazer quase 
sexual, como uma espécie de dor no prazer,  e não como 
um tensão excessiva que leva o corpo ao paroxismo do 
esgotamento. 

D)  o gozo não deve ser entendido como prazer, mas como 
prazer sexual,  como uma paradoxal espécie de prazer 
sexual, uma tensão excessiva que leva o corpo ao 
paroxismo e à sublimação. 

E) o gozo não deve ser confundido com o prazer sexual, muito 
menos como prazer , mas como espécie de propensão 
sublimatória, uma tensão que leva o corpo ao paroxismo e à 
saúde psíquica. 

50. A psicanálise surgiu a partir da problemática posta pelas 
pacientes histéricas e pelos fenômenos de conversão, ou 
seja, a incidência dos processos inconscientes sobre o 
corpo. Quando se discute a questão da psicossomática, uma 
das primeiras interrogações é no que ele se aproxima e no 
que se diferencia da problemática conversiva. Assim, 

A) o termo “psicossomático” é enganoso porque supõe um 

prolongamento do acontecimento psíquico no somático 

quando na realidade o acontecimento psicossomático é o 

modo de dar testemunho físico do des-simbólico, ou do não 

simbólico.  

B) o termo “psicossomático” é preciso justamente porque supõe 

um prolongamento do acontecimento psíquico no somático, 

na realidade o psicossomático é o modo de dar testemunho 

físico do simbólico.  

C) o termo “psicossomático” é mais preciso do que o termo 

“conversão histérica” porque supõe um prolongamento do 

acontecimento psíquico e a realidade do acontecimento 

psicossomático é o modo de dar testemunho físico dos 

efeitos do simbólico na condição humana. 

D) o termo “psicossomático” é o melhor substituto encontrado 

para a histeria clássica porque não supõe um 

prolongamento do acontecimento psíquico no somático. 

E) o termo “psicossomático” é o correlato na Psiquiatria da 

histeria de conversão da Psicanálise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


