
Modalidades de Conduta Terapêutica 

Atividade Avaliativa – Múltipla escolha 

1) Qual a situação em que não devemos convocar uma família para participar de uma 

conferência familiar? 

a) Luto 

b) Risco de violência com paciente 

c) Abuso 

d) Divórcio Litigioso 

Feedback: o divorcio litigioso é uma questão jurídica que interessa somente as duas partes 

envolvidas. 

 

2) Qual dos componentes da abordagem centrada na pessoa proporciona que o usuário 

exercite sua autonomia e estabeleça uma parceria com o médico? 

a) Conhecendo a pessoa como um todo 

b) Estabelecendo um plano conjunto de manejo dos problemas 

c) Incorporando prevenção à prática diária 

d) Explorando a doença e a experiência da pessoa com a doença. 

Feedback: na abordagem centrada na pessoa deve-se estabelecer vinculo e propiciar ao 

usuário que exerça ao máximo autonomia sobre seus problemas, pois é através da parceria 

entre o profissional de saúde e o usuário que se pode estabelecer um plano em conjunto, ou 

seja, juntos é possivel realizar um instrumento mais preciso e eficaz no manejo dos problemas 

do usuário. 

 

3)  No que se refere a abordagem  através da consulta em 7 passos, podemos afirmar que 

constituem uma das etapas da consulta, exceto: 

a) exploração, analise e contextualização; 

b) preparação; 

c) reflexão, somente no inicio da consulta; 

d) plano. 

Feedback: A reflexão é uma das etapas do processo da consulta em 7 passos e deve ser 

realizada na fase final e não inicial. A reflexão é a fase dedicada à auto-reflexão pessoal sobre a 

consulta e, também, para fazer a limpeza mental, cognitiva e uma eventual descontaminação 

emocional, para passar à próxima consulta.Esta fase pode ser útil para completar ou corrigir os 

registros clínicos referentes a essa consulta e a essa pessoa. 

 



 

4)  Sobre o Genograma  podemos afirmar que, exceto: 

a) é a representação gráfica  através de símbolos que incluem basicamente círculos, quadrados 

e linhas); 

b) utiliza a composição familiar e dos relacionamentos básicos em, pelo menos, duas 

gerações;  

c) retrata o lugar ocupado por cada um dentro da estrutura familiar; 

d) pode-se saber qual é a família atual do sujeito e qual a situação dos casais (se ocorreu 

separação, divórcio ou concubinato e há quanto tempo foi).  

Feedback:  o genograma utiliza a composição familiar e dos relacionamentos básicos em, pelo 

menos, três gerações. 

 


