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QUESTÃO 01  

Relacione as alternativas abaixo conforme cada 
estado patológico com sua caracterização: 

I. Torpor 
II. Estupor 

III. Excitação 
IV. Coma 

(   ) Estado de agitação psicológica que se 
manifesta em movimentação constante, tensão, 
nervosismo etc. 

(   ) Estado de inconsciência durante o qual ficam 
anuladas as atividades cerebrais superiores, 
conservando-se apenas respiração e circulação. 

(   ) Diminuição geral ou parcial da sensibilidade e 
do movimento. 

(   ) Estado mórbido em que o doente, apesar de 
consciente, não reage a estímulos externos, 
permanecendo imóvel, aparentemente sem 
sensibilidade. 

A. III, IV, I, II 
B. III, II, I, IV 
C. II, I, IV, III 
D. I, III, II, IV 
E. III, II, IV, I 

QUESTÃO 02  

A síndrome de impregnação é um conjunto de 
reações específicas no paciente proveniente dos 
efeitos colaterais dos neurolépticos que consiste na 
liberação de sintomas extrapiramidais. São efeitos 
colaterais da síndrome de impregnação, EXCETO: 

A. Acatisia; Rigidez Muscular 
B. Reação Distônica Aguda; Síndrome 

Neuroléptica Malígna 
C. Fácies inexpressiva; Discinesia Tardia 
D. Parkinsonismo Medicamentoso; Dissinergia 
E. Hipercinesia; Síndrome Neuroléptica 

Malígna  

QUESTÃO 03  

Sobre o Movimento de Reforma Psiquiátrica 
Brasileira é INCORRETO afirmar: 

A. O Movimento de Reforma Psiquiátrica 
Brasileira teve início no final dos anos 70, a 
partir da conjuntura de redemocratização, 
buscando identificar as principais 
instituições, entidades, movimentos e 

militâncias envolvidas com a formulação de 
políticas de saúde mental no Brasil. 

B. O Movimento de Trabalhadores de Saúde 
Mental (MTSM), que se originou a partir da 
crise da DINSAN (Divisão Nacional de 
Saúde Mental), teve uma participação 
significante no Movimento de Reforma 
Psiquiátrica em nosso país, quando 
realizaram denúncias sobre irregularidades 
nas instituições psiquiátricas, se dispondo a 
discutir propostas alternativas ao modelo 
hospitalocêntrico. 

C. A Reforma Psiquiátrica é um processo 
histórico de formulação crítica e prática, que 
visa questionar o paradigma clássico da 
psiquiatria e elaborar propostas de 
transformação do modelo manicomial, 
segregador e excludente. 

D. A Desinstitucionalização deve ser entendida 
como um processo amplo, que não significa 
apenas retirar a pessoa com transtorno 
mental de dentro do manicômio e fechar as 
suas portas, mas ampliar o acesso a toda a 
rede de atenção integral no seu local de 
convívio, na comunidade. 

E. A inserção do paciente no seu projeto 
terapêutico é uma das propostas da 
Reforma Psiquiátrica, que veio possibilitar 
apenas aos familiares à participação no 
processo de cuidado, visto que a pessoa 
com a doença mental tem limitações de 
decidir sobre o que é melhor para o seu 
tratamento.   

QUESTÃO 04  

F.G.B., 47 anos, sexo masculino, é levada para o 
pronto atendimento após ser encontrado caído em 
via pública, com odor alcoólico. Consciente, recusa-
se a fornecer informações que possam auxiliar em 
seu atendimento. De acordo com o exposto e com 
base no Código de Ética dos Profissionais de 
Enfermagem, assinale a alternativa que apresenta o 
direito infringido no caso.   

A. Abster-se de juízos de valor sobre o 
comportamento da pessoa assistida e não 
lhe impor os seus próprios critérios e valores 
no âmbito da consciência e da filosofia de 
vida.  

B. O profissional deve ter acesso às 
informações, relacionadas à pessoa, família 
e coletividade, necessárias ao exercício 
profissional. 
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C. O Enfermeiro deve prestar assistência de 
enfermagem sem discriminação de qualquer 
natureza. 

D. O profissional deve encaminhar a pessoa, a 
família e a coletividade aos serviços de 
defesa do cidadão, nos termos da lei. 

E. O Enfermeiro deve disponibilizar seus 
serviços profissionais à comunidade em 
casos de emergência, epidemia e catástrofe, 
sem pleitear vantagens pessoais. 

QUESTÃO 05  

Avaliar as funções psíquicas de uma pessoa com 
transtorno mental, seja na rede de atenção 
psicossocial ou na rede hospitalar, é uma das 
atividades do profissional de enfermagem. Em 
relação às funções psíquicas, podemos afirmar: 

A. Alucinações são alterações da 
sensopercepção e consistem na projeção 
para o exterior de imagens irreais, aceitas 
como verdadeiras pela pessoa que as 
possui. 

B. Os distúrbios da orientação referem-se à 
identidade pessoal (desorientação 
autopsíquica) e em relação a tempo e 
espaço (desorientação alopsíquica). As 
desorientações alopsíquica e autopsíquica 
nunca aparecem de forma concomitante. 

C. O delírio é um distúrbio da conduta e 
caracteriza-se por não corresponder à 
realidade, irredutibilidade e falta de 
consciência do transtorno. 

D. A amnésia constitui uma alteração da 
linguagem. Na amnésia de retenção ou 
retrógrada, a pessoa não se lembra de fatos 
recentes, mas é precisa na descrição de 
situações vivenciadas na sua infância. É um 
distúrbio comum em pessoas idosas. 

E. O humor também faz parte do grupo das 
funções psíquicas. A apatia é uma das 
alterações do humor e caracteriza por 
instabilidade e constante mutabilidade das 
reações afetivas. 

QUESTÃO 06  

O álcool é um depressor do Sistema Nervoso Central 
e age diretamente em diversos órgãos, tais como o 
fígado, o coração, vasos e na parede do estômago. 
Os sintomas apresentados por uma pessoa que se 
encontra em abstinência do álcool são: 

A. Câncer de pâncreas, sudorese, tremores de 
extremidades, perda da consciência e 
sonolência. 

B. Delírios de grandeza, alucinações visuais e 
auditivas, ansiedade, câncer de estômago, 
diabetes e sudorese. 

C. Tremores de extremidades, náuseas e/ou 
vômitos, sudorese, diarreia, ansiedade, 
agitação psicomotora, alterações de humor, 
alterações de sono, podendo ocorrer 
alucinações e convulsões. 

D. Náuseas e/ou vômitos, sudorese, tremores, 
insuficiência renal crônica, hipoglicemia, 
alterações do sono, anorexia e 
emagrecimento. 

E. Agitação psicomotora, catalepsia, hipertimia, 
obnubilação e insuficiência cardíaca 
congestiva. 

QUESTÃO 07  

O crack é uma forma distinta de levar a molécula de 
cocaína ao cérebro. Processos químicos passaram a 
ser utilizados para separar a cocaína da folha da 
coca, gerando um pó branco: o cloridrato de cocaína. 
Utilizando diferentes processos de fabricação, além 
do pó branco, podem ser produzidas formas que 
podem ser fumadas. São elas: a merla e o crack. 
Quando a cocaína é fumada na forma de crack, isso 
faz com que grande quantidade de moléculas de 
cocaína atinja o cérebro quase imediatamente, 
produzindo um efeito explosivo, descrito pelas 
pessoas que usam como uma sensação de prazer 
intenso. 

Com relação ao crack é correto afirmar (marque 
verdadeiro –V, ou falso – F): 

 

(   ) O uso do crack é muito raro; principalmente 
quando se enfocam determinadas parcelas 
específicas da população, encontramos um consumo 
menor. 

(   ) Quando a cocaína é fumada na forma de 
crack, o vapor aspirado é rapidamente absorvido 
pelos pulmões, alcançando o cérebro em 6 a 8 
segundos. 

(   ) Os efeitos físicos do crack aparecem quase 
imediatamente depois de uma única dose. Esses 
efeitos incluem aceleração do coração, aumento da 
pressão arterial, agitação psicomotora, dilatação das 
pupilas, aumento da temperatura do corpo, sudorese, 
tremor muscular. Os usuários também podem 
apresentar tonteiras e ideias de perseguição. 
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(   ) Os principais sintomas de abstinência são: 
fadiga, desgaste físico, desânimo, tristeza, depressão 
intensa, inquietação, ansiedade, irritabilidade, sonhos 
vívidos e desagradáveis e intensa vontade de usar a 
droga (fissura). Esses sintomas começam a aparecer 
de 5 a 10 dias após o uso. 

(   ) O uso do crack pode provocar a ocorrência de 
isquemias, infartos agudos do coração, derrame 
cerebral, atrofia cerebral e convulsões. 

 

A. V, F, F, V, F 
B. F, V, V, F, V 
C. F, V, V, V, V 
D. V, V, V, V, V 
E. V, F, V, V, F 

QUESTÃO 08  

Os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas 
– CAPS AD são instâncias não só de cuidado aos 
usuários, mas também de organização e articulação 
de toda a rede de atenção aos usuários de álcool e 
outras drogas. Juntamente com a regulamentação 
dos CAPS AD, o Ministério da Saúde também 
instituiu o Programa Nacional de Atenção 
Comunitária Integrada aos Usuários de Álcool e 
Outras Drogas. Marque a alternativa que NÃO 
corresponde à proposta do programa: 

A. Dentro da perspectiva de trabalho em rede e 
de atenção integral, cada vez mais se 
procura articular as atividades e ações do 
CAPS AD junto aos serviços de Atenção 
Primária à Saúde (APS). 

B. Está voltado para o desenvolvimento de 
uma rede de assistência centrada na 
atenção comunitária associada à rede de 
serviços de saúde e sociais. 

C. Promover ações em articulação com 
instituições formadoras. 

D. Aperfeiçoar as intervenções preventivas 
como forma de reduzir os danos sociais e à 
saúde. 

E. Propõe funcionamento ambulatorial e de 
hospital-dia, com trabalho disciplinar e 
organizador que procura oferecer e criar 
uma linha de atenção aos usuários de álcool 
e outras drogas. 

QUESTÃO 09  

Embora o Lítio tenha sido utilizado no tratamento de 
várias condições neuropsiquiátricas nas últimas três 
décadas, é particularmente benéfico para o 

tratamento agudo da mania e, normalmente, para a 
profilaxia e tratamento da depressão nos pacientes 
bipolares. Mas devemos atentar aos sinais de 
toxicidade do lítio que incluem (marque a alternativa 
correta): 

A. Agitação psicomotora, insônia, aumento da 
sede. 

B. Sedação, febre, inquietação. 
C. Vômito grave, diarreia, fraqueza muscular.  
D. Elevada contagem de leucócitos no sangue, 

suor, confusão mental. 
E. Rigidez muscular, taquicardia, náuseas. 

QUESTÃO 10  

A relação enfermeiro-paciente exige confiança. Essa 
confiança é alcançada quando o paciente acredita no 
enfermeiro, e sua presença lhe transmite integridade 
e confiabilidade. Conquistar a confiança é importante 
em (marque a alternativa correta): 

A. Subfase de identificação do problema na 
relação.  

B. Fase de orientação da relação. 
C. Todas as fases da relação. 
D. Subfase de investigação na relação. 
E. Fase de desmame para alta. 

QUESTÃO 11  

Foi prescrito para um paciente haloperidol oral de 5 
mg, duas vezes ao dia. Mas ele se recusa a tomar a 
medicação. O enfermeiro diz: “se você não tomar 
esse comprimido eu vou pedir ao médico para te 
passar uma injeção”. A declaração do enfermeiro é 
um exemplo de (marque a alternativa correta): 

A. Espancamento e ofensa física. 
B. Má prática. 
C. Delito não intencional 
D. Tentativa de agressão. 
E. Negligência. 

QUESTÃO 12  

Com relação aos padrões de uso e abuso de 
substâncias psicoativas (SPA´s), relacione uma 
coluna com a outra e assinale a alternativa correta: 

I. Uso frequente 
II. Abuso na vida  

III. Dependência  
IV. Uso abusivo 
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(   ) É quando a pessoa começa a ter problemas 
físicos, mentais e sociais aparentes devido ao uso de 
substância. 

(   ) É quando a pessoa não mais consegue 
cumprir com suas obrigações cotidianas devido ao 
uso da substância ou devido aos efeitos adversos do 
seu uso. 

(   )  É o uso de seis ou mais vezes, nos últimos 30 
dias. 

(   ) Prisões de traficantes, casos de violência  
decorrentes do uso de drogas, apreensões de drogas 
feitas pelas polícias Federal, Estaduais e Municipais. 

 

Assinale a alternativa correta: 

A. II, IV, III, I  
B. I, II, IV, III 
C. III, I, II, IV 
D. I, III, IV, II 
E. IV, III, I, II 

QUESTÃO 13  

Sobre o tratamento da dependência química e o(s) 
seu(s) objetivo(s) marque Verdadeiro (V) ou Falso (F) 
nas alternativas abaixo: 

(   )  Melhoria da qualidade de vida. 

(   )  Prevenção de recaídas. 

(   ) Abstinência para todos o usuários em 
tratamento. 

(   )  Redução dos problemas familiares 
relacionados ao uso da substância. 

 

A. V, V, V, F. 
B. F, V, V, F. 
C. V, V, F, V. 
D. V, V, V, V. 
E. V, F, V, V. 

QUESTÃO 14  

No Brasil, as diretrizes políticas da área da Saúde 
Mental fundamentam-se em princípios do Sistema 
Único de Saúde, preconizando (marque a alternativa 
correta): 

A. O estabelecimento de condições que 
assegurem o acesso igualitário às ações e 
aos serviços de promoção, assistência e 
reabilitação, sem excluir do Estado, dos 

profissionais de saúde, das famílias, das 
empresas e da sociedade, o dever da 
assistência.  

B. O desenvolvimento de ações 
predominantemente intra-hospitalares que 
visam tratar os danos do transtorno mental 
por meio de programas de humanização.    

C. A descentralização da assistência aos 
pacientes com transtorno mental, visando à 
redução expressiva de gastos pelo Estado, 
para que as ações de saúde mental e de 
reabilitação sejam mais eficientes.  

D. A participação da comunidade em 
campanhas que esclareçam o público da 
dificuldade de estabelecer o diagnóstico de 
transtorno mental e da eficácia do 
tratamento. Essas campanhas visam impedir 
a discriminação da pessoa com transtorno 
mental. 

E. O acesso diferenciado à assistência aos 
pacientes que são retirados dos hospitais e 
assistidos em ambulatórios, sem considerá-
los portadores de transtorno mental grave, 
acolhendo-os e incluindo-os no convívio 
social.  

QUESTÃO 15  

A desinstitucionalização e efetiva reintegração de 
pessoas com sofrimento mental grave na 
comunidade é uma tarefa a que o SUS vem se 
dedicando com especial empenho nos últimos anos. 
São projetos e programas implantados pelo SUS que 
obedecem à lógica da Reforma Psiquiátrica, 
EXCETO:  

 

A. Programa “De volta para casa”. 
B. Ampliação de vagas nas unidades 

hospitalares psiquiátricas. 
C. Equipes de Consultório na Rua. 
D. Serviço Residencial Terapêutico (SRT). 
E. Centros de Atenção Psicossocial. 

QUESTÃO 16  

Sobre os modelos de atenção à saúde no Sistema 
Único de Saúde (SUS), é correto afirmar que: 

A. Fundamentam-se em regionalização, 
integralização e terceirização dos serviços. 

B. Cada doença tem um nível de atenção à 
saúde (primária, média complexidade e alta 
complexidade) predeterminada. 
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C. Foram implantados com vistas ao 
atendimento das Doenças de Notificação 
Compulsória (DNC). 

D. Os serviços de atenção primária são as 
únicas portas de entrada no sistema SUS. 

E. Fundamentam-se em regionalização e 
integração dos serviços interfederativos. 

QUESTÃO 17  

O sistema de planejamento do Sistema Único de 
Saúde (SUS) pressupõe: 

A. Que as peculiaridades, necessidades e 
realidades de saúde do país sejam 
homogeneizadas e contempladas dentro de 
um documento igual para todos os estados. 

B. Que a esfera federal de gestão realize todo 
o planejamento e a regionalização das 
ações fique a cargo dos estados e 
municípios. 

C. Que cada esfera de gestão (municipal, 
estadual e federal) realize o seu 
planejamento. 

D. Instrumentos de planejamento de 
centralização: plano diretor, Plano Diretor de 
Investimento (PDI) e Programação Pactuada 
e Integrada da atenção em saúde (PPI). 

E. Plano Federal Bienal de Saúde, instrumento 
básico que norteia a programação bienal 
das ações e serviços de saúde prestados. 

QUESTÃO 18  

Compete à Direção Nacional do Sistema Único de 
Saúde – SUS, na forma da Lei 8.080/90, 

A. Coordenar a rede estadual de laboratórios 
de saúde pública e hemocentros. 

B. Participar da organização da rede 
regionalizada e hierarquizada do SUS, em 
articulação com a sua direção estadual. 

C. Formular, avaliar e apoiar políticas de 
alimentação e nutrição. 

D. Executar serviços de alimentação e nutrição. 
E. Gerir laboratórios públicos de saúde e 

hemocentros. 

QUESTÃO 19  

A educação em saúde, segundo o Sistema Único de 
Saúde (SUS), 

A. É o objetivo de um Programa destinado a 
capacitar trabalhadores da saúde para a 
utilização adequada de equipamentos 
usados em serviços de saúde. 

B. Está prevista em legislação, mas ainda não 
existe uma secretaria de gestão relacionada 
a essa área. 

C. Restringe-se a um compromisso de buscar 
alternativas para os problemas relacionados 
a não valorização dos trabalhadores da 
saúde. 

D. Refere-se à qualificação de trabalhadores da 
saúde e, ainda, à promoção de hábitos 
saudáveis aos usuários do SUS. 

E. Prevê atividades exclusivas dos 
trabalhadores da saúde para atendimento da 
população. 

QUESTÃO 20  

Em relação aos objetivos e atribuições do Sistema 
Único de Saúde previstos na Lei Federal n° 8.080/90, 
marque a opção correta. 

A. A saúde do trabalhador e a assistência 
farmacêutica são ações que estão incluídas 
no campo de atuação do SUS. 

B. A participação na execução de ações de 
saneamento básico não faz parte das 
atribuições do SUS. 

C. A saúde suplementar é uma área prioritária 
no campo de atuação do Sistema Único de 
Saúde. 

D. A vigilância ambiental, embora não esteja 
diretamente ligada ao SUS, atua em 
parceria com este, em busca de objetivos 
comuns. 

E. Não se incluem no campo de atuação do 
SUS a fiscalização e a inspeção de 
alimentos, água e Bebidas para consumo 
humano. 


