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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: 

Luiza Cristina de Lima Martineli 

Nº inscrição: 

280 

Área de formação/programa/instituição: 

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

de Passo Fundo 

E-mail:

luizacmartineli@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 a fim de reorganização do gabarito ou anulação de algumas 

questões de políticas públicas gerais, políticas públicas em psicologia e conteúdo específico da psicologia. 
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JUSTIFICATIVA: 

Questão número TRINTA E SETE – conteúdo específico em psicologia 

Alternativa correta segundo o gabarito oficial: “C” 

Alternativa assinalada pela candidata: “E” 

O enunciado da questão é o seguinte: “O psicólogo hospitalar5 assume o papel de contribuir na 

promoção de saúde mental no contexto hospitalar. Considerando as formas e os princípios de atuação 

desse profissional, analise as seguintes afirmativas” 

A questão em si, com base nas afirmações propostas para a análise, não encontra alternativa de 

combinação de respostas que se coadune com a veracidade das mesmas, sendo que não deixa ao 

candidato opção para a resposta efetivamente correta da questão. Ou seja, não existe alternativa correta 

para a questão em pauta. 

Vejamos: 

Primeira Afirmação 

“A atuação do psicólogo baseia-se em uma visão de integralidade, então, ele deve se dedicar a atender 

as demandas orgânicas e psíquicas do paciente e de sua família.”  

 A mesma é FALSA uma vez que não compete ao psicólogo hospitalar atender demandas “orgânicas” 

dos pacientes e de seus familiares, sendo essa função específica do corpo médico e de enfermagem da 

instituição de saúde. Até porque tal função não está no espectro de capacitação técnica do profissional de 

psicologia. 

Segunda Afirmação 

A atuação do psicólogo baseia-se em uma visão de integridade do ser humano, com especial atenção ao 

paciente e familiares, buscando resgatar a essência de vida interrompida pela doença. 

Essa afirmação é VERDADEIRA, haja vista que contextualiza com uma das tantas funções estabelecidas 

no espectro de competência do psicólogo hospitalar, de acordo com as políticas públicas, legislação e 

diretrizes vigentes. 

Terceira Afirmação 

Nas instituições, o psicólogo deve ser o intermediário específico das relações entre profissionais e entre 

profissionais e pacientes. 

A afirmação é FALSA, visto que do psicólogo hospitalar não é atribuição ESPECÍFICA a intermediação 

de relações entre profissionais e profissionais e pacientes, tendo em vista que dentro da equipe 

multidisciplinar que atua dentro da instituição existem outros agentes que igualmente possuem essa 

função. Assim não atribuição específica do psicólogo hospitalar. 

Quarta Afirmação 

O psicólogo deve compreender o processo de hospitalização, que normalmente é um momento em que o 

paciente não deve tomar decisões por si. 
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A afirmação é FALSA, haja vista que na grande maioria dos casos, as decisões acerca das opções de 

tratamento e da continuidade dos mesmos é feita pelos próprios pacientes, com as devidas orientações 

médicas pertinentes. Seria função psicólogo apenas fornecer apoio psicológico ao paciente, mas jamais 

interferir ou influenciar qualquer decisão do mesmo. A partir do momento em que o paciente não possui 

condições de decidir por si, existe sempre um familiar responsável, previamente indicado pelo próprio 

paciente, que fará as vezes do mesmo em caso de necessidade de decisão que interfira no resultado ou 

futuro do tratamento necessário. 

Conclusão. Dessa forma, a sequência de respostas às afirmações propostas seria FALSA (F), 

VERDADEIRA (V), FALSA (F) e FALSA (F). Resumindo, FVFF. 

Essa sequência de respostas não encontra correspondente dentre as alternativas apresentadas na questão 

em apreço. A mesma questão, em diferente formato, já foi proposta na prova de Residência 

multiprofissional em saúde e área profissional de saúde, no ano de 2019, com essa mesma conformação 

de assertividade. 

Dessa forma, é necessária a anulação da questão, creditando-se os pontos correspondentes à candidata 

recorrente. 

PARECER: (campo de uso exclusivo da Comissão Executora) 

A questão deve ser anulada e os pontos creditados para todos os candidatos da área de 
Psicologia

RECURSO PROCEDENTE
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