RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL E PROFISSIONAL EM SAÚDE
DIVISÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO
VICE REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO

A Comissão Executora do Processo Seletivo da Residência Multiprofissional e Profissional em
Saúde informa que foi constatado um problema de diagramação nas seguintes questões:


Questão 21 da prova com ênfase em Psicologia: o problema foi constatado e
solucionado no início da prova. A informação correta foi escrita no quadro e todos os
candidatos receberam, também, a orientação verbal fornecida pelo fiscal, não
havendo prejuízo para os mesmos.
Com a errata, a questão ficou com a seguinte redação:

Questão 21 - O psicólogo que trabalha com psicologia hospitalar realiza atividades como:
I.
II.
III.
IV.
V.

Atendimento psicoterapêutico individual.
Atendimento psicoterapêutico grupal.
Atendimento ambulatorial e em unidade de terapia intensiva.
Avaliação diagnóstica.
Consultoria e interconsultoria.

Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)
e)

I, II e V apenas.
I, II, III, IV e V.
I, IV e V apenas.
I, II, IV e V apenas.
II, III e IV apenas.
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Questão 30 da prova com ênfase em Psicologia: o problema foi constatado no início
da prova e todos os candidatos receberam uma errata impressa da questão, a qual
está publicada neste site.

Com a errata, a questão ficou com a seguinte redação:
QUESTÃO 30 - Uma avaliação psicológica é um modo de conhecer fenômenos e
processos psicológicos por meio de procedimentos de diagnóstico e prognóstico,
(

)

Os testes psicológicos utilizados em avaliação psicológica sempre devem ser instrumentos (validados e
padronizados) para estudar diferentes manifestações de seus objetos.

(

)

Quando da utilização de materiais de testagem psicológica, o profissional deverá seguir rigorosamente as
instruções sobre a aplicação, a correção e a avaliação recomendadas pelos autores.

(

)

Quando houver necessidade de encaminhar um laudo psicológico com os resultados
da avaliação, a redação desse deve conter uma análise descritiva dos eventos investigados,
mas o profissional não deve identificar-se.

(

)

A Escala de Inteligência Wechsler para crianças ( WISC –IV), bem como a Escala de Maturidade
Mental Colúmbia, podem ser instrumentos utilizados em avaliação para buscar conhecer o
funcionamento cognitivo de crianças.

(

)

Os Testes Não Verbais de Inteligência são contraindicados para pessoas que não tenham alto grau de
instrução.

podendo-se utilizar de procedimentos de exame propriamente ditos para criar condições
de aferição ou dimensionamento dos fenômenos e processos psicológicos conhecidos.
Sobre a temática, analise as afirmativas a seguir e assinale V para Verdadeiro e F para
Falso.

A sequência correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é:

a)
b)
c)
d)
e)

V – F – V – F – F.
V – V – F – V – F.
F – V – V – F – V.
V – V – V – V – F.
F – F – V – F – V.
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Questão 39 da prova com ênfase em Fisioterapia: o problema foi constatado no início
da prova. A informação correta foi escrita no quadro e todos os candidatos
receberam, também, a orientação verbal fornecida pelo fiscal, não havendo prejuízo
para os mesmos.

Com a errata, a questão ficou com a seguinte redação:
Questão 39 - As doenças cardiovasculares (DCV) estão associadas às condições
patológicas e comportamentais. A maioria dos indivíduos com potencial para
desenvolver DCV exibe múltiplos fatores de risco, que se acumulam e tornam a
probabilidade de ocorrência ainda maior. Por exemplo: um homem de 65 anos de
idade com colesterol total acima de 240mg/dL e HDL abaixo de 35 mg/dL, IMC de
27,8 kg/m2, pressão arterial de 140 x 90 mmHg, história familiar de hiperglicemia e
sedentário, apresentou um evento cardíaco que culminou em infarto agudo do
miocárdio e hospitalização. Considerando a reabilitação desse paciente, avalie as
afirmações a seguir.

I.
A fase II da reabilitação estabelece o treinamento aeróbico com intensidade
constante por um período de treino de até 10 minutos, e caso ocorra queda da
frequência cardíaca de 5 bpm, o exercício deve ser suspenso.
II.
O treinamento aeróbio faz parte dos programas de reabilitação nas fases II e III,
por contribuir para a redução dos fatores de risco apresentados.
III.
Na fase de internação hospitalar, a fisioterapia é fundamental, com ênfase na
prescrição de exercícios de propriocepção e equilíbrio.
IV.
As condições patológicas e comportamentais apontadas demandam uma
atuação multiprofissional que pode ser desenvolvida nas fases I, II e III da reabilitação.
Está correto apenas o que se afirma em:
I e II.
I e III.
I e IV.
III e IV.
II e IV.
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