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INSTRUÇÕES 
 

1. Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado. 

2. Aguarde autorização para abrir o caderno de prova. Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas. 

3. Esta prova é composta de 50 questões objetivas de múltipla escolha, com 5 alternativas cada uma, sempre na sequência 
a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada. 

4. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos aplicadores de 
prova. 

5. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso haja 
irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova. 

6. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica de tinta preta, tendo-se o cuidado de não ultrapassar 
o limite do espaço para cada marcação. 

7. Terá sua prova anulada e será automaticamente desclassificado do Processo Seletivo o candidato que: 

a) retirar-se da sala de prova antes de decorrida uma hora e trinta minutos do início da prova; 

b) recusar-se a entregar o material de prova ao término do tempo destinado para a sua realização (após decorridas 
2 horas e 30 minutos do início da prova, será permitido ao candidato levar consigo somente o caderno de prova); 

c) afastar-se da sala durante a realização da prova portando o material de prova; 

d) ausentar-se do recinto durante a realização da prova sem o acompanhamento de membro da equipe de aplicação 
do Processo Seletivo; 

e) retirar-se definitivamente da sala de prova em desacordo com o item 7.15 do edital (os três últimos candidatos de 
cada turma só poderão se retirar da sala de prova simultaneamente); 

f) faltar com o devido respeito para com qualquer membro da equipe de aplicação da prova, autoridades presentes 
ou outro candidato; 

g) praticar atos contra as normas ou a disciplina ou que gerem desconforto durante a aplicação da prova;  

h) for surpreendido sem o correto uso de máscara (boca e nariz cobertos) durante o período de aplicação da prova; 

i) realizar anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o permitido; 

j) descumprir as instruções contidas no caderno de prova e no cartão-resposta;  

k) utilizar meios fraudulentos ou ilegais para obter para si ou para terceiros a aprovação no Processo Seletivo;  

l) for surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro 
meio de comunicação; 

m) deixar de cumprir instruções/determinações do aplicador de prova ou inspetor; 

n) não permitir a coleta de sua assinatura; 

o) não se submeter ao sistema de detecção de metal. 

8. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização para entregar o 
material de prova. 

9. Se desejar, anote as respostas no quadro disponível no verso desta folha, recorte na linha indicada e leve-o consigo. 

10. Após sair definitivamente da sala de prova, dirija-se imediatamente ao portão de saída e retire-se do local de prova, sob 
pena de ser excluído do Processo Seletivo. 

 

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 HORAS 
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  ...............................................................................................................................................................................................................................  

 

RESPOSTAS 
01 - 06 - 11 - 16 - 21 - 26 - 31 - 36 - 41 - 46 - 
02 - 07 - 12 - 17 - 22 - 27 - 32 - 37 - 42 - 47 - 
03 - 08 - 13 - 18 - 23 - 28 - 33 - 38 - 43 - 48 - 
04 - 09 - 14 - 19 - 24 - 29 - 34 - 39 - 44 - 49 - 
05 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30 - 35 - 40 - 45 - 50 - 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 
01 - A respeito das características (primeiro contato; longitudinalidade do cuidado; integralidade e coordenação do 

cuidado) da atenção primária, é correto afirmar: 
 

►a) A integralidade reconhece as necessidades biopsicossociais, culturais e subjetivas; a promoção, a prevenção e o 
tratamento são integrados na prática clínica e comunitária e a abordagem é voltada para o indivíduo, sua família e seu 
contexto. 

b) A longitudinalidade está relacionada ao acesso geográfico ao serviço de saúde, que envolve características relacionadas 
à distância e aos meios de transporte a serem utilizados para obter o cuidado. 

c) O primeiro contato tem como essência a informação, contemplando a disponibilidade dela e sua utilização possibilitada 
pela fácil obtenção das informações por meio de registros disponíveis a partir de mecanismos de referência e 
contrarreferência. 

d) A essência da coordenação do cuidado é uma relação pessoal que se estabelece ao longo do tempo entre indivíduos e 
um profissional ou uma equipe de saúde, independentemente do tipo de problemas de saúde ou mesmo da presença de 
um problema de saúde. 

e) A condição essencial para o primeiro contato é a atuação interdisciplinar das equipes de saúde em situações cuja 
complexidade exige a intervenção coordenada de profissionais de diversas disciplinas.  

 
02 - As diretrizes e normas para a organização da atenção primária à saúde (APS) foram estabelecidas pela Política Nacional 

de Atenção Básica (PNAB). Segundo a PNAB, um dos fundamentos da APS é: 
 

a) articular entre os gestores federais, estaduais e municipais a implementação de políticas, ações e serviços de saúde 
qualificados e descentralizados, garantindo acesso, integralidade e resolutividade na atenção à saúde da população. 

b) executar ações e serviços cuja prática clínica demande disponibilidade de profissionais especializados e o uso de recursos 
tecnológicos de apoio diagnóstico e terapêutico, sendo que essas ações e serviços visam a atender aos principais 
problemas da população. 

►c) possibilitar o acesso universal e contínuo a serviços de saúde de qualidade e resolutivos, caracterizados como a porta de 
entrada preferencial do sistema de saúde, com território adstrito a fim de permitir o planejamento e a programação 
descentralizados. 

d) responsabilizar-se pelo controle de medicamentos, alimentação, bebidas, cigarros, equipamentos e materiais médico-
odontológico-hospitalares, vacinas, sangue e hemoderivados, serviços de saúde, portos, aeroportos e fronteiras, entre 
outros. 

e) reformular e executar políticas econômicas e sociais que visem a redução de riscos de doenças e outros agravos e o 
estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde. 

 
03 - A equipe multiprofissional que compõe a estratégia de saúde da família (ESF) tem os agentes comunitários de saúde 

(ACS) como membros dessa equipe. São funções dos ACS: 
 

a) Fazer o acolhimento do usuário na Unidade de Saúde da Família (USF) e participar das atividades de assistência básica 
realizando procedimentos regulamentados no exercício de sua profissão. 

b) Acompanhar consultas clínicas, coordenar grupos, realizar reuniões semanais com a equipe e campanhas educativas. 
c) Organizar a agenda clínica, cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos, proceder à desinfecção e à 

esterilização de materiais e instrumentos utilizados. 
d) Supervisionar a assistência direta à população, gerenciar e executar ações no âmbito da saúde individual e coletiva. 
►e) Fortalecer a ligação entre os serviços de saúde e a comunidade, realizar e atualizar os cadastros das famílias e 

acompanhar, por meio de visita domiciliar, todas as famílias e indivíduos sob sua responsabilidade. 
 
04 - Os determinantes sociais da saúde (DSS) constituem hoje o principal fundamento conceitual e operacional da 

promoção da saúde. Em relação aos DSS, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Fatores sociais, econômicos, culturais, étnicos/ raciais, psicológicos e comportamentais influenciam a ocorrência 
de problemas de saúde e seus fatores de risco na população. 

2. Os DSS cuja ação humana é impedida de atuação são os relacionados ao estilo de vida dos indivíduos, pois apesar 
de esses estilos resultarem de escolhas pessoais, essas escolhas sofrem forte influência de determinantes 
culturais, econômicos e acesso a informações. 

3. Os macrodeterminantes sociais da saúde estão relacionados com idade, sexo, fatores hereditários dos indivíduos 
e redes sociais e comunitárias de uma comunidade. 

4. Intervir sobre os DSS implica um modo diferente de formular políticas e executá-las de maneira sustentável e em 
longo prazo, incidindo nos comportamentos individuais, nas condições de vida e trabalho e na macroestrutura 
econômica, social e cultural. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
e) As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
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05 - A determinação social da saúde está alicerçada num fundamento ético que é a equidade em saúde, definida como a 
ausência de diferenças injustas e evitáveis ou remediáveis entre grupos populacionais definidos social, econômica, 
demográfica e geograficamente (WHITEHEAD, 1992; MARMOR, 2006). A discussão dos determinantes sociais da saúde 
fundamenta-se em três correntes da epidemiologia social, que são: 

 

a) da integralidade; da longitudinalidade e da intersetorialidade. 
►b) dos fatores psicossociais; da produção social da saúde e da teoria ecossocial. 
c) das iniquidades sociais; da teoria psicossocial e da teoria biológica/geográfica da saúde. 
d) das redes sociais; das condições de saúde e política/econômica da saúde. 
e) das políticas de saúde; das condições de vida e trabalho da população e da participação social. 

 
 
06 - Em relação à História das Políticas de Saúde no país, segundo PAIM (2015), assinale a alternativa correta. 
 

a) Na chamada República Velha (1889-1930), havia uma espécie de sistema de saúde pública de Estado em que cabia a 
este intervir em todas as situações de saúde da população, inclusive na iniciativa privada para que respondesse às 
necessidades da população. 

b) As epidemias de febre amarela, peste e varíola, no início do século passado, comprometeram a economia 
agroexportadora, apesar do Brasil possuir boas condições de saneamento dos portos, adotar medidas sanitárias nas 
cidades e realizar o combate a vetores e a vacinação compulsória. 

c) Após a criação do Ministério da Saúde, em 1953, o combate a doenças endêmicas das campanhas sanitárias passou a 
ser realizado por serviços específicos e descentralizado nos estados e municípios. 

►d) A organização dos serviços de saúde antes do SUS vivia em mundos separados: de um lado, as ações voltadas para a 
prevenção, o ambiente e a coletividade, conhecidas na época como saúde pública; de outro, a saúde do trabalhador, 
inserida no Ministério do Trabalho. 

e) O desenvolvimento industrial observado no governo Juscelino Kubitschek (1956-1961) prejudicou os ramos farmacêutico 
e de equipamentos, fortalecendo a saúde pública em detrimento à expansão da assistência médico-hospitalar. 

 
 

07 - Sobre as características das Redes de Atenção à Saúde (RASs), é correto afirmar: 
 

a) O planejamento de atenção à saúde é feito pela oferta, baseado em séries históricas e definido pelos interesses dos 
prestadores, com ênfase nas intervenções curativas e reabilitadoras sobre condições estabelecidas. 

►b) O modelo de atenção à saúde é integrado, com estratificação dos riscos, e voltado para os determinantes sociais da saúde 
e para as condições de saúde estabelecidas. 

c) A gestão de atenção à saúde é feita por estruturas isoladas (gerência hospitalar, gerência da APS, gerência dos 
ambulatórios especializados, etc.) e as ações clínicas estão concentradas nos profissionais, especialmente nos médicos. 

d) O financiamento de atenção à saúde é feito por procedimentos em pontos de atenção à saúde isolados e a participação 
social é passiva, sendo que a comunidade é vista como cuidadora. 

e) A atenção à saúde tem seu foco nas condições agudas por meio de unidades de pronto-atendimento, foco esse voltado 
para indivíduos isolados, sendo que os pacientes recebem prescrições dos profissionais de saúde. 

 
08 - Os instrumentos gerenciais fundamentais para a governança das RASs são: 
 

a) Território sanitário; população adscrita; prontuário clínico; estratificação de riscos; sistema de assistência farmacêutica; 
sistemas de informação em saúde. 

b) Plano Diretor Regionalizado (PDR); Plano Diretor de Investimentos (PDI); Plano Regional Integrado (PRI); sistema de 
contratualização e sistemas de acesso regulado. 

c) Sistemas de informação em saúde; cartão de identificação do usuário; prontuário clínico; sistemas de acesso regulado; 
sistemas de transporte em saúde; sistema de contratualização. 

d) Sistema de contratualização; sistema de monitoramento e avaliação; sistema de assistência farmacêutica; PDI; PRI; 
sistema de informação em saúde. 

►e) Processo de territorialização; planejamento estratégico; PDI; sistema de contratualização; sistema de monitoramento e 
avaliação; sistema de acreditação. 

 
 
09 - Sobre a medicalização social, é correto afirmar: 
 

a) A cada revisão de manuais médicos, patologias já estabelecidas têm seus critérios de revisão e inclusão mais rígidos, 
fazendo com que situações antes consideradas manifestações patológicas passem a ser enquadradas como normais da 
vida. 

b) Com o predomínio das condições crônicas de adoecimento a partir do século XX, principalmente nos países desenvolvidos, 
a racionalidade biomédica é reforçada, pois se consolida o paradigma unicausal da doença e a desvinculação das 
condições de vida do processo saúde-doença. 

c) A indústria farmacêutica destina grande parte de seus investimentos ao financiamento de pesquisas com vistas à redução 
dos limites do patológico, visto que isso contribui com a redução do uso de medicamentos pela população. 

►d) Como resposta às novas necessidades de corpos aptos para formas contemporâneas de trabalho cada vez mais 
intensificadas, desenvolve-se o enraizamento social de um novo “dever ser”, através da flexibilização de critérios 
diagnósticos, o que implica em medicalização dos não adaptados. 

e) O processo de medicalização social encontra sua principal determinação nas necessidades individuais de motivação e 
satisfação, independentemente das formas de vida e trabalho de cada indivíduo. 
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10 - Segundo a Lei n.º 8.080, de 1990, “Estão incluídas ainda no campo de atuação do Sistema Único de Saúde (SUS) a 
execução de ações de vigilância sanitária; de vigilância epidemiológica; de saúde do trabalhador; e de assistência 
terapêutica integral, inclusive farmacêutica.” Nesse contexto, vigilância epidemiológica é um conjunto de: 

 

a) atividades que se destinam à promoção e proteção da saúde dos trabalhadores, assim como visam à recuperação e 
reabilitação da saúde dos trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. 

►b) ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual e coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e 
controle das doenças ou agravos. 

c) ações capazes de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e da circulação de bens. 

d) ações voltadas à formulação da política de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos e outros insumos de interesse 
para a saúde e a participação na produção desses medicamentos. 

e) ações voltadas a colaborar na fiscalização das agressões ao meio ambiente que tenham repercussão sobre a saúde 
humana e atuar, junto aos órgãos municipais, estaduais e federais competentes, para controlar essas agressões. 

 
 

CONTEÚDO GERAL DE SAÚDE MENTAL 
 
11 - O conceito de Acolhimento, na Saúde Mental, refere-se a: 
 

a) orientação e reorientação dos fluxos dos usuários para que as demandas sejam adequadamente atendidas.  
►b) postura que envolve a atitude por parte do profissional de receber, escutar o usuário e tratá-lo humanizadamente.  
c) técnica que especifica protocolos a serem seguidos, de modo a garantir a humanização dos serviços realizados. 
d) postura que pressupõe que o profissional se disponha a buscar a resolutividade das demandas trazidas pelos usuários.  
e) técnica utilizada especialmente para os casos que envolvem demandas em saúde mental, para permitir que o usuário se 

reorganize e descreva sua demanda. 
 
12 - O Acolhimento propõe a inversão do modelo de atenção à saúde, centrando a atenção no usuário e contribuindo para 

a efetivação do Sistema Único de Saúde (SUS). Essa mudança de modelo é possibilitada por meio de 3 princípios, que 
são:  

 

►a) atender todas as pessoas que procuram os serviços de saúde; reorganizar os processos de trabalho; qualificar a relação 
entre trabalhador-usuário.  

b) aumentar a resolutividade dos serviços; reorganizar os fluxos de atendimento; garantir a escuta qualificada dos usuários. 
c) implementar processos de escuta nos serviços; qualificar o atendimento aos usuários; capacitar os trabalhadores da 

saúde. 
d) reorganizar a atenção à saúde; garantir o atendimento humanizado; qualificar os trabalhadores para o atendimento ao 

usuário. 
e) acolher as demandas trazidas pelos usuários; proporcionar a escuta qualificada; reorganizar os fluxos de encaminhamento. 

 
13 - A Atenção à Saúde Mental deve ser propiciada a pessoas de todas as faixas etárias, evidenciando-se a necessidade 

do atendimento de crianças e adolescentes. Sobre a Atenção Psicossocial de crianças e adolescentes, assinale a 
alternativa correta. 

 

a) O trabalho em saúde mental no próprio território da criança ou adolescente se faz essencial, sendo esse constituído pelo 
espaço geográfico que inclui onde ela/ele reside e seu entorno.   

b) A avaliação das demandas é realizada pelos profissionais do serviço que atende a criança ou o adolescente, sendo que 
esses profissionais irão discutir em equipe quais são as melhores estratégias a serem adotadas de acordo com a 
complexidade do caso. 

c) Os serviços que atendem a esse público devem contar com protocolos implementados de acordo com os casos e 
dificuldades mais prevalentes dessa população, com a definição de fluxos bem organizados de acordo com o tipo de caso. 

►d) O encaminhamento implicado e corresponsável pressupõe, nos casos em que outro serviço seja mais indicado, que os 
profissionais que fizeram o acolhimento acompanhem o caso até a sua inclusão e o seu atendimento em outro serviço.  

e) Os serviços e os profissionais precisam identificar para quais situações não se sentem aptos a realizar o atendimento caso 
o perfil do serviço não contemple o público infanto-juvenil, para que seja feito encaminhamento para um serviço específico 
para essa população. 

 
14 - O acesso à saúde é um direito fundamental que deve ser garantido, sendo que no caso de crianças e adolescentes 

essa garantia é repleta de desafios. Com relação à saúde mental de crianças e adolescentes, assinale a alternativa 
correta. 

 

►a) O componente emocional/relacional deve ser considerado quando há a presença de algum grau de sofrimento.  
b) A produção de saúde e a produção de saúde mental são processos distintos que não se relacionam. 
c) As dimensões a serem consideradas no processo de saúde são: biológica, orgânica e genética. 
d) A origem do sofrimento psíquico é individual e essa compreensão é fundamental para a intervenção que será realizada. 
e) Os sintomas físicos não contribuem para os sintomas psíquicos, assim como os sintomas psíquicos não contribuem com 

os sintomas físicos. 
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15 - A Rede de Atenção Psicossocial pode ofertar diferentes tipos de atendimentos para crianças e adolescentes. Sobre o 
tema, assinale a alternativa correta. 

 

a) O atendimento infantojuvenil na atenção especializada ocorre exclusivamente por meio dos CAPSi, pois as demais 
modalidade de CAPS não apresentam estrutura para atender esse público. 

b) A atenção hospitalar é indicada para casos mais e menos complexos, e as internações devem ser de longa duração para 
garantir a estabilização do caso. 

c) Nos Consultórios na Rua, as crianças e adolescentes que necessitam de internação temporária podem ficar em leitos para 
esse fim.  

d) As Unidades de Acolhimento Infanto-juvenil permitem que crianças e adolescentes com transtornos mentais residam ali 
até completar 18 anos.  

►e) O NASF, ao trabalhar com a população infanto-juvenil, pode realizar ações que incluem a realização de grupos terapêuticos 
e intervenções com familiares.  

 
16 - O suicídio afeta comunidades, cidades e países, e sua prevenção é imperativa. Nas pessoas que pensam em suicídio, 

pode-se identificar quatro sentimentos principais, chamados de 4 Ds, que são: 
 

a) disforia, desilusão, desamparo e desgosto. 
b) dor, depressão, desânimo e desinteresse. 
►c) depressão, desesperança, desamparo e desespero.  
d) desesperança, desprezo, desânimo e desgaste. 
e) desapego, disforia, desespero e desinteresse. 

 
 
17 - Sobre o Risco de Suicídio, que pode ser dividido em baixo, médio e alto, é correto afirmar: 
 

a) O risco é alto quando a pessoa tem pensamentos sobre suicídio e fez algum plano sobre isso.  
►b) O risco é baixo quando a pessoa teve pensamentos sobre suicídio, mas não fez nenhum plano.  
c) O risco é médio quando a pessoa tem pensamentos sobre suicídio e tem os meios para se suicidar.  
d) O risco é baixo quando a pessoa não teve pensamentos sobre suicídio nem realizou nenhum plano.  
e) O risco é médio quando a pessoa teve pensamentos, mas não fez nenhum plano. 

 
18 - As pessoas sob risco de suicídio podem apresentar três características próprias desse estado, que são:  
 

a) ambivalência, desespero e depressão. 
b) depressão, rigidez e confusão mental. 
c) falta de iniciativa, vergonha e desesperança.  
►d) ambivalência, impulsividade e rigidez.  
e) desespero, impulsividade e desesperança. 

 
19 - Sobre o Acesso e sobre as Barreiras de Acesso à Saúde, no campo da Saúde Mental, é correto afirmar: 
 

a) Acesso e Barreira são fenômenos imateriais e subjetivos de um serviço ou de uma modalidade de atendimento. 
b) A análise do Acesso e da Barreira ocorre por meio de indicadores para identificar outras dimensões da questão. 
c) Quando o cuidado é acessado, ele não se constitui como Barreira, mas sim como Acesso à Saúde.  
►d) O Acesso e a Barreira podem ser vistos sob a lógica de produzir/desproduzir conexões existenciais.  
e) Em instituições não fechadas, há maior aumento do Acesso, sendo que o processo de trabalho desses serviços não cria 

Barreiras. 
 
20 - O processo de desinstitucionalização é caracterizado por três principais aspectos, sendo que um deles é definido pela:  
 

a) centralização do trabalho terapêutico no processo de cura, que permite aos pacientes se recuperarem da doença que os 
levou ao hospital. 

b) alteração da Política de Saúde Mental vigente, incluindo o tema da desinstitucionalização.  
c) decisão por parte dos profissionais de saúde mental de quais são as melhores condutas frente aos pacientes. 
d) garantia de que os casos que necessitem permaneçam sendo internados nos manicômios. 
►e) construção de estruturas externas que são substitutivas da internação no manicômio.  

 
21 - Rotelli (2006) discorre sobre as Cooperativas, tendo em vista que são uma importante estratégia de Reabilitação 

Psicossocial. Sobre as Cooperativas, assinale a alternativa correta. 
 

a) São formadas exclusivamente por pacientes psiquiátricos. 
►b) Auxiliam no desenvolvimento da autonomia e da capacidade de ajuda recíproca. 
c) São compostas por funcionários de empresas vinculadas à área da saúde mental. 
d) A renda gerada pelas cooperativas é destinada ao tratamento dos pacientes psiquiátricos. 
e) Incluem trabalhos menos complexos para garantir a adesão dos pacientes psiquiátricos. 

 
22 - No processo de desinstitucionalização, os atores: 
 

►a) são os técnicos que trabalham no interior das instituições, os pacientes e outros atores institucionais.  
b) responsáveis pelo processo de desinstitucionalização são os pacientes menos comprometidos e com poder decisório das 

instituições. 
c) interinstitucionais envolvidos no processo são os técnicos que trabalham nas instituições voluntárias que dão suporte ao 

processo. 
d) são os políticos, que autorizam que o processo de desinstitucionalização seja iniciado. 
e) são os diretores dos hospitais psiquiátricos, que diante do fechamento de leitos precisam desinstitucionalizar os pacientes.  
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O texto a seguir é referência para as questões 23 e 24. 
 
A Lei Nacional 10.216, de 06 de abril de 2001, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais 
e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.  
 
23 - O artigo que traz “A internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-

hospitalares se mostrarem insuficientes” é o: 
 

a) 2.º  
b) 3.º  
►c) 4.º  
d) 5.º 
e) 6.º 

 
24 - O artigo 8.º aborda que: 
 

a) A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada pelo Ministério Público. 
b) A internação voluntária ou involuntária será autorizada por qualquer profissional da área da saúde que possua Conselho 

profissional de classe. 
c) A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada pelo Juiz. 
►d) A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional 

de Medicina. 
e) A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por policial. 

 
 
O texto a seguir é referência para as questões 25 a 31. 
 
No livro Saúde Mental e Atenção Psicossocial (2007), Amarante apresenta a promulgação da Lei n.º 10.216/2001, conhecida como 
a Lei da Reforma Psiquiátrica, que revogou a arcaica legislação ainda em vigor. 
 
25 - De qual ano é a Lei revogada pela Lei da Reforma Psiquiátrica? 
 

a) 1932. 
►b) 1934. 
c) 1938. 
d) 1942. 
e) 1948. 

 
26 - O dia nacional da Luta Antimanicomial é: 
 

a) 15 de abril. 
b) 13 de maio. 
►c) 18 de maio. 
d) 10 de outubro. 
e) 19 de novembro. 

 
27 - A dimensão que estabelece o dia nacional da Luta Antimanicomial é: 
 

a) teórico-conceitual.  
b) técnico-assistencial. 
c) jurídico-política. 
d) jurídico-teórica.  
►e) sociocultural. 

 
28 - Em que ano foi criado, na cidade do Rio de Janeiro, o Movimento dos Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM)? 
 

a) 1976.  
b) 1977. 
►c) 1978. 
d) 1979. 
e) 1980. 

 
29 - Com o objetivo de criar uma Política Pública de cultura no Campo da Saúde Mental, a Secretaria Nacional da Identidade 

e da Diversidade Cultural, do Ministério da Cultura, e a Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fundação 
Osvaldo Cruz (Ensp/Fiocruz), lançaram o projeto Loucos pela Diversidade. O lançamento aconteceu em: 

 

a) novembro de 2005. 
b) julho de 2006. 
►c) agosto de 2007. 
d) setembro de 2008. 
e) outubro de 2009. 
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30 - Na Saúde Mental, em qual(is) nível(eis) da rede básica as ações devem ser mais complexas? 
 

►a) Nível primário. 
b) Nível secundário. 
c) Nível terciário. 
d) Níveis primário e secundário. 
e) Níveis secundário e terciário. 

 
31 - No Brasil, como parte integrante de um programa denominado “De volta pra casa”, a lei que instituiu o auxílio de 

reabilitação psicossocial para pessoas com transtornos mentais egressas de internações psiquiátricas é a Lei n.º: 
 

a) 6.758. 
►b) 10.708.  
c) 5.267. 
d) 945. 
e) 11.189. 

 
32 - A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) foi instituída pelo Ministério da Saúde, em 2017, por meio da Portaria de 

Consolidação (Anexo V), que estabelece as normas sobre as redes do Sistema Único de Saúde. Nessas normas, o 
texto do artigo 92 apresenta o seguinte: 

 

a) Cabe ao gestor municipal/estadual do SUS identificar os usuários em condições de serem beneficiados por esta nova 
modalidade terapêutica, bem como instituir as medidas necessárias ao processo de transferência dos mesmos dos 
hospitais psiquiátricos para os Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental.  

b) Para a inclusão dos Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental no Cadastro do SUS, deverão ser cumpridas 
as normas gerais que vigoram para cadastramento no Sistema Único de Saúde e a apresentação de documentação 
comprobatória aprovada pelas Comissões Intergestores Bipartite.  

c) As Secretarias de Assistência à Saúde e a Secretaria-Executiva, mediante ato conjunto, regulamentarão os procedimentos 
assistenciais dos Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental.  

►d) Fica instituída a Estratégia Nacional de Avaliação, Monitoramento, Supervisão e Apoio Técnico aos Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS) e outros Dispositivos Comunitários da rede pública de saúde mental.  

e) As Secretarias Estaduais e Secretarias Municipais de Saúde, com apoio técnico do Ministério da Saúde, deverão 
estabelecer rotinas de acompanhamento, supervisão, controle e avaliação para a garantia do funcionamento com 
qualidade dos Serviços Residenciais Terapêuticos em Saúde Mental.  

 
33 - O Eixo II - Consolidar a Rede de Atenção Psicossocial e Fortalecer os Movimentos Sociais e as Práticas Clínicas no 

Território Nacional, exibido na IV Conferência Nacional de Saúde Mental do Ministério da Saúde, apresenta o(s) 
seguinte(s) princípio(s) geral(is): 
 

►a) promover e estimular o trabalho em rede com equipes multiprofissionais e atuação transdisciplinar; ampliar o apoio 
matricial; potencializar a missão dos CAPS no território; e fortalecer as ações e o cuidado no território. 

b) implantar e implementar tecnologia de matriciamento da atenção básica em saúde mental na rede de saúde e demais 
dispositivos intersetoriais.  

c) ampliar a cobertura da Estratégia de Saúde da Família (ESF) nos municípios, garantindo o apoio matricial realizado por 
equipe/profissionais de saúde mental.  

d) apoiar o trabalho com oficinas terapêuticas na atenção em saúde mental, visando à promoção, proteção, tratamento e 
reabilitação da saúde dos usuários. 

e) ampliar para toda a rede de saúde mental o Programa de Avaliação dos CAPS.  
 
34 - O Eixo I – Políticas Sociais e Políticas de Estado: pactuar caminhos intersetoriais, exibido na IV Conferência Nacional 

de Saúde Mental do Ministério da Saúde, apresenta para a Gestão do Trabalho em Saúde Mental o(s) seguinte(s) 
princípio(s): 
 

a) garantir o atendimento odontológico e protético, incluindo procedimentos de promoção, prevenção e reabilitação das 
pessoas em sofrimento psíquico na rede de atendimento SUS e garantir a qualificação do profissional odontólogo para o 
manejo com essa situação específica.  

b) garantir a contratação de agentes redutores de danos em CAPSad e na rede de saúde mental.  
c) garantir aos profissionais da área de saúde mental a aprovação da Lei que dispõe sobre a carga horária de trinta horas 

semanais de trabalho.  
d) implantar equipe interdisciplinar e multiprofissional de atenção à saúde mental, por segmento, para os profissionais de 

todos os setores públicos, com revisão dos afastamentos.  
►e) garantir a função de supervisão clínico-institucional no sistema de saúde mental sempre que demandada pelas equipes, 

pelos serviços e pela gestão.  
 
35 - A respeito dos Serviços Residenciais Terapêuticos, é correto afirmar: 

 

a) Podem ser de dois tipos, tipo I e tipo II, sendo que o tipo I é destinado a pessoas com maior grau de dependência. 
b) Fazem parte do componente Atenção Residencial de Caráter Transitório da Rede de Atenção Psicossocial. 
c) São espaços construídos na área rural para proporcionar aos moradores o contato com diferentes atividades. 
d) São os profissionais de saúde que identificam que o indivíduo apresenta algum transtorno mental. 
►e) São espaços que garantem o convívio social, a reabilitação psicossocial e o resgate de cidadania. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
36 - A respeito da área da Psicologia da Saúde, assinale a alternativa correta. 
 

a) O relatório Richmond marcou o início da Psicologia da Saúde. 
b) Essa área emergiu na década de 50, na Europa. 
►c) A Psicologia da Saúde tem seu interesse focado nos aspectos de saúde e de doenças não mentais.  
d) Na década de 70, houve uma queda do interesse dos psicólogos por essa área. 
e) A Psicologia da Saúde é a Psicologia Clínica aplicada à área da saúde. 

 
37 - A respeito da atuação do psicólogo no nível de prevenção e intervenção primárias da saúde, é correto afirmar: 
 

a) A Prevenção Primária objetiva o acompanhamento do usuário com risco de problemas de saúde mental, auxiliando-o no 
seguimento de seu tratamento, físico ou psicológico. 

b) A Intervenção Primária deve ser realizada antes que se detecte um problema concreto. 
c) Na Intervenção Primária, são ofertados tratamentos especializados para os problemas físicos, prevenindo a ocorrência de 

problemas de saúde mental. 
d) A Prevenção Primária tem o objetivo de acompanhar os usuários com risco de problemas de saúde mental e prevenir o 

agravamento das doenças físicas e mentais. 
►e) A Intervenção Primária consiste na intervenção direta sobre uma queixa identificada em um indivíduo ou em um coletivo.  

 
38 - De acordo com o Código de Ética Profissional do Psicólogo, é um dever fundamental do psicólogo: 
 

►a) divulgar o Código de Ética do Psicólogo, bem como cumpri-lo e fazer cumpri-lo.  
b) informar os resultados decorrentes da prestação de serviços psicológicos às pessoas que desejarem, com o 

compartilhamento integral das informações obtidas. 
c) se posicionar desfavorável ao trabalho de colegas psicólogos que prestem serviços de má qualidade, quando questionado 

sobre tal fato. 
d) utilizar quaisquer técnicas necessárias para o atendimento adequado, sendo que deve justificar a utilização das técnicas 

não reconhecidas pela psicologia. 
e) compartilhar as informações dos atendimentos prestados para os outros profissionais que atuem em conjunto no serviço. 

 
39 - A partir do Código de Ética Profissional do Psicólogo, é vedado a esse profissional: 
 

a) Utilizar técnicas psicológicas que não sejam as escolhidas pelos pacientes. 
b) Dar entrevistas a meios de comunicação falando sobre os serviços psicológicos. 
►c) Induzir a convicções políticas, filosóficas, morais, ideológicas, religiosas ou de orientação sexual.  
d) Denunciar outros psicólogos por faltas éticas cometidas no âmbito da profissão.  
e) Participar de greves ou paralisações. 

 
40 - Sobre a Resolução n.º 6/2019, que institui regras para a elaboração de documentos escritos, produzidos pelos 

psicólogos no exercício profissional, é correto afirmar: 
 

a) O Atestado Psicológico fornece informações sobre a prestação de serviço realizado ou em realização e sobre a duração 
do processo terapêutico, com a descrição dos sintomas apresentados pelo paciente. 

►b) O Relatório Psicológico é composto por 5 itens: identificação, descrição da demanda, procedimento, análise e conclusão.  
c) A Declaração é um documento que descreve o diagnóstico psicológico do paciente e declara as condições psicológicas 

de quem o solicita. 
d) O Laudo Psicológico é composto por 5 itens: identificação, descrição do diagnóstico psicológico, procedimento, 

fundamentação e conclusão. 
e) O Parecer Psicológico apresenta a mesma composição do Relatório Psicológico, mas deve ser resultante de uma avaliação 

psicológica. 
 
41 - Sobre as contribuições da Psicologia Social Comunitária no cenário dos trabalhos comunitários, assinale a alternativa 

correta. 
 

a) Os programas educativos visam a formação de pessoas nos seus aspectos educacionais e são complementares aos 
trabalhos e práticas comunitárias.  

b) Uma análise pertinente diz respeito ao quanto os aspectos históricos das condições reais de vida permitem visões 
naturalizantes dessas condições. 

c) A partir da década de 80, ocorreram mudanças na prática da psicologia na comunidade em virtude das demais mudanças 
na psicologia enquanto ciência e profissão. 

►d) A Psicologia Social Comunitária defende o fortalecimento de redes de solidariedade, com o objetivo de construir uma 
sociedade digna e justa.  

e) Os termos Psicologia Comunitária e Psicologia Social Comunitária são diferentes no Brasil, sendo que o último é histórico 
e politicamente similar ao dos EUA.  

 
42 - Sobre os Ambulatórios de Saúde Mental e a atuação dos psicólogos nesses serviços, é correto afirmar: 
 

a) São serviços considerados de alta complexidade. 
b) Os ambulatórios de saúde mental não apresentam relação com uma prática psicossocial. 
c) A atuação dos psicólogos nesses serviços deve se caracterizar como acrítica e apolítica. 
d) Os atendimentos são focados em modalidades individuais e o processo terapêutico costuma ser longo, considerando a 

complexidade dos casos. 
►e) A atuação inclui aumentar a relação com a Atenção Primária e com as Equipes da Estratégia Saúde da Família.  
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43 - A respeito do conceito de mecanismos de defesa proposto pela psicanálise, é correto afirmar: 
 

a) A formação reativa consiste na argumentação convincente e aceitável que justifica os estados da consciência. 
►b) O recalque ocorre quando há a supressão de uma parte da realidade.  
c) A projeção ocorre quando o indivíduo adota uma postura oposta ao seu desejo. 
d) A regressão ocorre quando o indivíduo tem reações desproporcionais diante da recordação de um evento traumático. 
e) A racionalização ocorre quando o ego procura afastar o desejo que vai em determinada direção.  

 
44 - Sobre o campo filosófico da análise do comportamento, conhecido como behaviorismo radical, é correto afirmar: 
 

a) O termo behaviorismo foi cunhado por B.F. Skinner, que deu início ao behaviorismo metodológico e posteriormente ao 
radical. 

b) As práticas punitivas são defendidas pelo behaviorismo radical, sendo práticas que diminuem a frequência de 
comportamentos indesejáveis. 

c) No processo de generalização, responde-se de forma semelhante diante de estímulos que apresentam diferentes funções 
e topografias. 

►d) O behaviorismo radical analisa o controle exercido por instituições, governos, religiões, sistemas econômicos, educação e 
psicoterapia.  

e) O processo de esquiva ocorre quando um indivíduo deixar de se comportar, com o objetivo de cessar ou eliminar um 
estímulo aversivo que está presente. 

 
45 - A respeito dos estágios do modelo transteórico, assinale a alternativa correta. 
 

►a) No estágio da pré-contemplação, o indivíduo ainda não está pensando seriamente em mudar e pode negar que precisa 
mudar.  

b) O estágio da ação inclui pensamentos e ações que irão favorecer que a mudança de comportamento ocorra. 
c) No estágio da contemplação, o indivíduo já conseguiu alterar seu comportamento e contempla as mudanças positivas que 

ocorreram.  
d) No estágio de preparação, o indivíduo identifica o problema e passa a considerar a necessidade de mudança. 
e) No estágio de aceitação, o indivíduo é capaz de identificar que apresenta um problema, mas ainda não pensa em como 

realizará a mudança. 
 
46 - Foi receitado a um paciente com depressão o uso de inibidores de monoamina oxidase (iMAO). Após uma noite com 

os amigos na qual foram consumidas grandes quantidades de queijos e vinhos, o paciente necessitou ser internado. 
Com relação ao ocorrido, assinale a alternativa correta. 

 

a) A tirosina presente nos queijos e vinhos possui interação medicamentosa com os iMAO por exacerbar seus efeitos ao se 
ligar a receptores de monoamina. 

►b) Queijos e vinhos possuem tiramina que, devido à inibição da MAO, podem se acumular excessivamente no organismo, 
causando aumento da pressão arterial e ruptura de vasos sanguíneos no espaço intracraniano. 

c) Provavelmente o paciente possuía reações alérgicas à tiramina presente nos queijos e vinhos, já que iMAO não possuem 
nenhum tipo de interação com esses alimentos. 

d) Queijos e vinhos possuem tirosina e, se consumidos concomitantemente com o uso de iMAO, provocam grande estado 
de euforia, semelhante ao observado em pacientes com crises maníacas. 

e) Queijos e vinhos possuem triptofano, um precursor de serotonina que, quando administrado concomitantemente com 
iMAO, apresenta efeitos contrários ao efeito antidepressivo desejado, provocando forte estado de ideação suicida. 

 
47 - Um paciente veio a óbito após ingerir grandes quantidades de álcool enquanto fazia uso diário de ansiolíticos 

benzodiazepínicos. Com relação ao efeito observado, assinale a alternativa correta. 
 

a) Os benzodiazepínicos podem impedir a eliminação de etanol, aumentando a hepatotoxicidade gerada pelas grandes 
quantidades de álcool. 

b) Ansiolíticos benzodiazepínicos e álcool são agonistas de receptores benzodiazepínicos inibitórios, exercendo efeito 
cumulativo de benzodiazepinas e aumentando a hepatotoxicidade. 

c) Tanto o álcool quanto benzodiazepínicos são antagonistas que se ligam ao sítio de ligação do GABA do receptor GABA A, 
gerando efeitos excitatórios graves como o aumento do batimento cardíaco. 

d) Grandes quantidades de álcool e seu efeito psicodepressor ocasionaram o óbito uma vez que não há interação entre os 
benzodiazepínicos e a bebida.  

►e) Ansiolíticos benzodiazepínicos e álcool se ligam a diferentes subunidades do mesmo inibitório receptor GABA A, exercem 
efeito agonista sinérgico e podem causar grave depressão cardiorrespiratória.  

 
48 - No que diz respeito à regra de ouro da entrevista em saúde mental, assinale a alternativa correta. 
 

►a) Pacientes desorganizados, com nível intelectual baixo, em estado psicótico ou paranoide, ou com alto nível de ansiedade, 
devem ser entrevistados de forma mais estruturada.  

b) Pacientes impacientes, com agitação psicomotora ou com alto nível de ansiedade, devem ser entrevistados de forma 
menos estruturada e mais ágil, de maneira a corresponder ao seu estado atual de agitação. 

c) Pacientes psicóticos devem seguir um modelo de entrevista aberto, de forma a acompanhar o seu pensamento 
desestruturado. 

d) Pacientes tímidos, que falam pouco ou parecem envergonhados, devem ser confrontados, de forma a expor seus 
problemas e assim extrair informações mais fidedignas. 

e) Pacientes com boa escolaridade, boa dicção, organizados mentalmente e que se expressam bem devem seguir um modelo 
de entrevista estruturada, já que sua capacidade de responder se encontra preservada.  
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49 - Sobre as alterações da consciência, assinale a alternativa correta. 
 

a) Parestesias, analgesia e hiperalgesia são alterações patológicas da consciência. 
b) Pareidolias, ilusões e hiperestesias são exemplos de alterações patológicas da consciência. 
►c) Obnubilação, torpor, sopor e coma são os 4 graus quantitativos da alteração patológica da consciência.  
d) O transe e a hipnose podem desenvolver quadros patológicos irreversíveis que modificam a consciência a ponto de alterar 

a sensopercepção. 
e) Substâncias psicoativas e gatilhos emocionais alteram o pensamento e a sensopercepção, mas não a consciência. 

 
50 - Na esquizofrenia, as alterações como as alucinações e os delírios são, respectivamente: 
 

a) do pensamento e da linguagem. 
b) da atenção e da memória. 
c) da consciência e da sensopercepção. 
►d) da sensopercepção e do pensamento.  
e) do pensamento e da consciência. 

 


