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Questão 24 
Em relação a questão 24 o gabarito deve ser mantido e a única alternativa correta é a letra C 
Na página 1604 do artigo de Cerqueira e Silva 2011 os autores deixam clara essa afirmação (...Com base 
nesse conceito ampliado de ambiente, Bronfenbrenner, destaca a necessidade de ir além da observação 
direta do comportamento de uma ou mais pessoas no mesmo local para compreender o desenvolvimento 
humano. Além disso, afirma ser necessário levar em consideração aspectos além do ambiente imediato 
que contém a pessoa, para incluir outros sistemas macrossociais ao longo do tempo histórico. Portanto, 
a ecologia do desenvolvimento humano consiste no estudo científico das acomodações progressivas e 
mútuas entre o crescente organismo humano e o ambiente imediato em que ele vive, ao longo do curso 
de vida. Em outras palavras, um estudo fundamentado no modelo bioecológico de Bronfenbrenner 
permite analisar as variações do processo e do produto do desenvolvimento enquanto função conjunta 
das características da pessoa e do ambiente em um determinado período histórico...) Nesse sentido os 
autores deixam claro que o que está sendo considerado como sistemas macrossociais é sinônimo 
de macro sistema, portanto, não há incongruência. O que também pode ser confirmado em outras 
referências (Bronfenbrenner U. Toward an experimental ecology of human development. American 
Psychologist 1977; 32:513-531 e Bronfenbrenner U. A ecologia do desenvolvimento humano: 
experimentos naturais e planejados. Porto Alegre: Artes Médicas; 1996.). 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 29 
Em relação a questão 29 também deve ser mantido o gabarito (E) 
Não há incongruências e nem a indicação de “ideologias diferentes em respeito ao mesmo assunto”, as 
alternativas quanto ao aumento do interesse dos Psicólogos pela área da saúde teve como influência o 
aumento dos custos dos cuidados de saúde e procura de alternativas aos cuidados de saúde mais 
tradicionais, assim como fracasso do modelo biomédico na explicação das doenças, ou seja, o modelo 
biomédico centrado na doença e num modelo unicausal não conseguiam dar conta da complexidade das 
mudanças a partir da década de 1980, além disso, houve avanços na investigação das ciências 
comportamentais e crescimento da preocupação com a qualidade de vida e com a prevenção das 
doenças. Esses fatores têm sido apontados pela literatura como os principais impulsionadores da 
Psicologia para área da saúde. Em razão do exposto somos favoráveis a manter o gabarito tal como está. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 41 
Recurso deferido. 
- RECURSO PROCEDENTE 
- GABARITO RETIFICADO PARA LETRA C 
 
 
 



Questão 42 
Criado pela Portaria 154/2008, o NASF “tem por objetivo apoiar, ampliar, aperfeiçoar a atenção e a gestão 
da saúde na Atenção Básica/Saúde da Família” (Ministério da Saúde, 2009, p. 10), estando vinculado 
diretamente a uma equipe de Saúde da Família. A composição da equipe NASF é multiprofissional, 
obedecendo ao critério da formação superior com atividades não coincidentes. A equipe NASF é 
organizada pelos gestores municipais, respeitando a demanda local, como também, a disponibilidade dos 
profissionais. O modelo de atenção à saúde, no Brasil, vem sendo continuamente ajustado para o 
atendimento integral ao usuário, com inclusão e ampliação de serviços. Na rede de saúde, a atenção 
secundária é formada pelos serviços especializados em nível ambulatorial e hospitalar, com densidade 
tecnológica intermediária entre atenção primária e terciária, historicamente interpretada como 
procedimento de média complexidade. Cabe ao profissional de psicologia desenvolver ações específicas 
a nível secundário, atuando em demandas específicas de uma determinada população, o que não exclui 
o suporte oferecido à atenção básica. Sua atuação profissional não está condicionada à solicitação 
médica, nem ao modelo clínico de atendimento.  A sua atuação inclui, também, participar ativamente no 
planejamento e execução das ações. Sendo assim, a alternativa A é a correta. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 
Questão 47 
O conteúdo da questão consta na referência: STRAUB RO. Psicologia da Saúde: uma abordagem 
biopsicossocial. 3ª ed. Porto Alegre: Artmed, 2014. 
- RECURSO IMPROCEDENTE 
 
 


