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ANEXO 3 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS 

Instruções: 

1- Utilize um formulário para cada recurso.  

2-  Os recursos devem ser digitados. 

3- Apresentar argumentação lógica e consistente.  

4- O recurso deverá ser enviado, como anexo, à Comissão Executora do Processo Seletivo, 

para o endereço eletrônico concursosexternos@upf.br. 

5- Preencher os campos abaixo: 

Nome do candidato: 

Caren Eduarda Cicchetti Guerra 

Nº inscrição: 

191 

Área de formação/programa/instituição: 

Residência Multiprofissional em Cardiologia na área de Psicologia no Hospital de Clínicas 

de Passo Fundo 

E-mail: 

careneduardag@gmail.com 

 

À Comissão Executora do Processo Seletivo. 

Como candidato inscrito, solicito (informar claramente o teor da solicitação e a justificativa): 

TEOR DA SOLICITAÇÃO (inscrição, questão, gabarito, outros): 

Como candidata inscrita solicito revisão da questão 23 da prova, referente aos Conteúdos Específicos 

de Psicologia. 

 

 

JUSTIFICATIVA: 

Questão 23 – Conteúdo Específico Psicologia 

 

Considerando a Psicologia da Saúde como campo de investigação e atuação, observe as 

afirmações abaixo, assinalando V para as verdadeiras e F para as falsas. 

( ) Tem como objetivo compreender de que modo os fatores biológicos, comportamentais e 

sociais influenciam na saúde e na doença.  
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( ) Disciplina ou campo de especialização que aplica seus princípios, suas técnicas e seus 

conhecimentos científicos exclusivamente para avaliar e diagnosticar problemas físicos.  

( ) Com base no modelo biopsicossocial, utiliza os conhecimentos das ciências biomédicas, da 

psicologia clínica e da psicologia socialcomunitária. Por isso, o trabalho com outros 

profissionais é imprescindível dentro dessa abordagem.  

( ) O profissional atuante desta área tem sua função restrita ao âmbito terciário de atenção à 

saúde.  

( ) Essa área fundamenta o trabalho principalmente na reabilitação em saúde, que objetiva 

intervir com a população em sua vida cotidiana antes que haja riscos ou se instale algum 

problema de âmbito sanitário 

 

Resposta correta segundo o gabarito: Letra D = V – F – V – F – F 

 

A Psicologia da Saúde: 

Tem como objetivo compreender de que modo os fatores biológicos, comportamentais e sociais 

influenciam na saúde e na doença. – Alternativa verdadeira  

Disciplina ou campo de especialização que aplica seus princípios, suas técnicas e seus 

conhecimentos científicos exclusivamente para avaliar e diagnosticar problemas físicos. – 

Alternativa falsa, visto que a psicologia da saúde não se detém a avaliar e diagnosticar problemas 

físicos, mas sim compreender a forma que fatores biológicos, comportamentais e sociais 

influenciam no processo saúde/doença.  

Com base no modelo biopsicossocial, utiliza os conhecimentos das ciências biomédicas, da 

psicologia clínica e da psicologia socialcomunitária. Por isso, o trabalho com outros profissionais é 

imprescindível dentro dessa abordagem. – Alternativa verdadeira 

O profissional atuante desta área tem sua função restrita ao âmbito terciário de atenção à saúde. – 

Alternativa falsa, visto que o psicólogo da saúde pode trabalhar em todos os âmbitos da atenção à 

saúde.  

Essa área fundamenta o trabalho principalmente na reabilitação em saúde, que objetiva intervir com 

a população em sua vida cotidiana antes que haja riscos ou se instale algum problema de âmbito 

sanitário – O gabarito traz essa alternativa como falsa, visto que esse é um dos fundamentos da 

Psicologia da Saúde, o que torna a alternativa verdadeira.  

 

Desta forma, a sequência correta seria  

V – F – V –F –V , porém essa alternativa não consta nas possíveis respostas da questão.  
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PARECER: (campo de uso exclusivo da Comissão Executora) 

De acordo com o artigo “Psicologia da Saúde x Psicologia Hospitalar: Definições e Possibilidades de 

Inserção Profissional”, de Elisa Kern de Castro e Ellen Bornholdt (2004): 

“Essa área fundamenta seu trabalho principalmente na promoção e na educação para a saúde, que 

objetiva intervir com a população em sua vida cotidiana antes que haja riscos ou se instale algum 

problema de âmbito sanitário.” (p. 50). 

É consenso nos estudos teóricos em relação a conceituação de modelos de atenção à saúde que as 

intervenções que procuram evitar riscos e instalação de problemas em âmbito sanitário se tratam de 

promoção de saúde, e não reabilitação em saúde. 

Desta forma, a interposição de recurso desta questão foi indeferida. 

 

RECURSO IMPROCEDENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


