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QUESTÃO 01  

O suicídio representa hoje um importante problema 
de saúde pública no Brasil e seus índices vêm 
crescendo a cada ano. A respeito do suicídio pode-se 
afirmar que:  

A. Programas dirigidos para proibição de armas 
de fogo não modificaram o índice de suicídio 
em países desenvolvidos. 

B. Tentativas suicidas são comuns entre 
jovens, mas a letalidade é maior nos idosos. 

C. Pacientes com doenças físicas em estado 
terminal são particularmente propensos ao 
suicídio. 

D. Diferente das ameaças e tentativas suicidas, 
os suicídios consumados geralmente não 
são precedidos de avisos.  

E. O suicídio é mais comum em pessoas 
casadas e com filhos.  

QUESTÃO 02  

Sobre o tratamento da dependência de nicotina, 
podemos afirmar que: 

A. O tratamento farmacológico está indicado 
para fumantes maiores de 18 anos de idade, 
com consumo superior a 10 cigarros/dia. 

B. A terapia de reposição de nicotina deve ser 
introduzida enquanto o paciente estiver 
fumando. 

C. O adesivo de nicotina deve ser usado 
durante a gestação e amamentação para 
evitar que a mulher fume nesses períodos. 

D. O principal efeito colateral da goma de 
mascar com nicotina é xerostomia. 

E. A vareniclina deve ser introduzida assim que 
o paciente parar de fumar. 

QUESTÃO 03  

Uma pessoa sente a necessidade de ser cuidada, o 
que a leva a relações de apego, submissão e medo 
de separação. Apresenta dificuldades em tomar 
decisões cotidianas, necessitando do conselho de 
outras pessoas, e em expressar discordância dos 
outros por medo de perder a aprovação. Sente-se 
desconfortável quando está sozinha, pois teme ser 
incapaz de cuidar de si própria e vai a extremos para 
obter carinho e apoio, a ponto de se oferecer para 
fazer coisas desagradáveis. Além disso, quando um 
relacionamento íntimo é rompido, busca 
urgentemente novo relacionamento como fonte de 
carinho e amparo. Essa descrição é compatível com 
o transtorno de personalidade 

A. Paranoide. 
B. Esquizoide. 
C. Dependente. 
D. De esquiva. 
E. Histriônica. 

QUESTÃO 04  

A abstinência de anfetaminas tem como uma de suas 
características:  

A. Tremores.  
B. Inibição do apetite.  
C. Estabilidade paradoxal do humor na fase 

aguda.  
D. Disúria.   
E. Afasia. 

QUESTÃO 05  

Sobre o Transtorno de Pânico, podemos afirmar: 

I. O início dos sintomas costuma ocorrer após 
a sexta década de vida.  

II. A maioria dos pacientes tratados evolui com 
melhora importante dos sintomas.  

III. Os inibidores seletivos da receptação da 
serotonina são superiores às demais classes 
de medicamentos no tratamento do 
transtorno de pânico.   

 

Estão corretas as afirmativas: 

A. I e II 
B. I e III 
C. II e III  
D. Todas as alternativas estão corretas. 
E. Nenhuma das alternativas está correta. 

QUESTÃO 06  

Dentre os quadros psiquiátricos associados à 
Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, NÃO se 
espera observar:  

A. Quadro depressivo.  
B. Demência associada ao HIV.  
C. Delirium.  
D. Quadro de ansiedade. 
E. Transtorno de Tourette.  

QUESTÃO 07  

Constitui característica do transtorno de 
personalidade histriônica: 

A. Obstinação. 
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B. Perfeccionismo. 
C. Prudência. 
D. Rigidez excessiva. 
E. Afetividade superficial. 

QUESTÃO 08  

No Transtorno Bipolar, temos a ocorrência do 
episódio de mania, que tem como características: 

I. Auto estima aumentada e sentimento de 
grandiosidade. 

II. Fuga de ideias e desorganização do 
pensamento. 

III. Sentimento de autossuficiência 
IV. Limiar de distratibilidade diminuído. 
V. Comportamentos obsessivo-compulsivos 

 

Estão corretas as alternativas: 

A. V, F, V, V, F 
B. V, V, V, F, V 
C. V, V, V, F, F 
D. V, V, V, V, F 
E. Nenhuma das respostas acima. 

QUESTÃO 09  

Com relação aos transtornos ansiosos, assinale a 
alternativa CORRETA:  

A. A fobia social é um distúrbio altamente 
incapacitante, que ocorre com mais 
frequência em indivíduos do sexo masculino 
e da terceira idade. 

B. No TOC, coexistem atos obsessivos e 
pensamentos compulsivos que atrapalham a 
rotina do paciente, por causar embaraço e 
constrangimento.  

C. O ataque de pânico é um episódio 
paroxístico de medo, sensação de loucura 
ou perda de controle, levando em torno de 
60 minutos entre a instalação e o ápice da 
crise.  

D. São manifestações de somatização, também 
chamadas mais recentemente de síndromes 
somáticas funcionais: síndrome do intestino 
irritável, fibromialgia e síndrome de pânico.  

E. Os transtornos ansiosos de forma geral são 
melhor tratados com medicação específica, 
tendo pouca ação terapêutica o 
acompanhamento psicológico.  

 

QUESTÃO 10  

A atenção à saúde mental no Brasil tem passado por 
importantes transformações em decorrência do 
processo da Reforma Psiquiátrica Brasileira, marcado 
pela aprovação da Lei Federal n.º 10.216, de 06 de 
abril de 2001, que dispõe sobre a proteção e os 
direitos das pessoas portadoras de transtornos 
mentais e redireciona o modelo assistencial em 
saúde mental. Com base na legislação vigente sobre 
a saúde mental no Brasil, marque V para as 
alternativas Verdadeiras e F para as alternativas 
Falsas. 

(   ) A internação, em qualquer de suas 
modalidades, só será indicada quando os recursos 
extra-hospitalares se mostrarem insuficientes.  

(   ) A pessoa portadora de transtorno mental tem 
direito a ser tratada com humanidade e respeito e no 
interesse exclusivo de beneficiar sua saúde, visando 
alcançar sua recuperação através de internação 
prolongada em hospitais psiquiátricos.  

(   ) O tratamento visa, como finalidade prioritária, 
a cura do transtorno mental.  

(   ) É assegurado como direito da pessoa 
portadora de transtorno mental ser tratada em 
ambiente terapêutico pelos meios menos invasivos 
possíveis, visando a sua reinserção social.  

 

Assinale a alternativa correta: 

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

QUESTÃO 11  

No Brasil, as diretrizes políticas da área da Saúde 
Mental fundamentam-se em princípios do Sistema 
Único de Saúde, preconizando: 

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

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

E. A reinserção no mercado de trabalho, o que 
é condição sine qua non  em qualquer 
projeto terapêutico singular (PTS). 

QUESTÃO 12  

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. Equipes de Consultório na Rua. 
C. Ampliação de vagas nas unidades 

hospitalares psiquiátricas. 
D. Serviço residencial terapêutico (SRT). 
E. Centros de atenção psicossocial. 

QUESTÃO 13  

A Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), instituída 
pela portaria 3.088, de 23 de novembro de 2011, é 
constituída pelos seguintes componentes, EXCETO: 

A. Atenção Básica em Saúde; Estratégias de 
Desinstitucionalização. 

B. Atenção Psicossocial Especializada; 
Atenção Básica em Saúde. 

C. Estratégias de Desinstitucionalização; CRAS 
e CREAS. 

D. Atenção de Urgência e Emergência; 
Reabilitação Psicossocial. 

E. Reabilitação Psicossocial; Atenção Básica 
em Saúde. 

QUESTÃO 14  

As Unidades de Acolhimento (UA) compõem a Rede 
de Atenção Psicossocial (RAPS) e têm como 
características: 

 

I. Oferece cuidados contínuos de saúde, com 
funcionamento 24 horas, em ambiente 
residencial, para pessoas com necessidade 
decorrentes do uso de crack, álcool e outras 
drogas. 

II. Acolhe pessoas de ambos os sexos, que 
apresentem acentuada vulnerabilidade 
social e/ou familiar e demandem 
acompanhamento  terapêutico e protetivo de 
caráter transitório.  

III. O tempo de permanência na Unidade de 
Acolhimento é ilimitado, ficando o usuário o 
tempo necessário para que possa, com a 
ajuda dos profissionais, reconstruir seus 
laços sociais. 

IV. O acolhimento neste ponto de atenção será 
definido exclusivamente pela equipe do 
CAPS II de referência, que será responsável 
pela elaboração do projeto terapêutico 
singular do usuário, considerando a 
hierarquização do cuidado, priorizando a 
atenção em serviços comunitários de saúde. 

V. Estão organizadas na modalidade Adulto, 
destinadas a pessoas que fazem uso do 
Crack, Álcool e Outras Drogas, maiores de 
18 (dezoito) anos; Infanto-Juvenil, 
destinadas a adolescentes e jovens (de zero 
até dezoito anos completos). 

 

Estão corretas as afirmativas: 

A. I e II. 
B. I e III. 
C. I, II e III. 
D. I, III e V. 
E. Todas as afirmativas estão corretas. 

QUESTÃO 15  

De acordo com a Política do Ministério da Saúde 
para Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras 
drogas, o Centro de Atenção Psicossocial e outras 
drogas (CAPS AD III) tem definido por objetivo:  

A. Prestar assistência aos usuários de álcool e 
outras drogas, incluindo vacinação contra 
hepatite A e C.  

B. Prestar assistência aos dependentes de 
crack, afastando-os de suas respectivas 
famílias, devido à gravidade da situação.  

C. Propiciar assistência aos usuários de álcool, 
em abstinência alcoólica, mantendo-os em 
regime de internação por um período 
mínimo de 45 dias.  
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D. Propiciar atenção contínua durante 24 
horas, todos os dias da semana, inclusive 
feriados e finais de semana, às pessoas 
com demandas relacionadas ao consumo de 
álcool, crack e outras drogas; indicado para 
municípios ou regiões com população acima 
de 70.000 habitantes. 

E. Serviço com no máximo 12 leitos para 
observação e monitoramento, de 
funcionamento 24 horas, incluindo feriados e 
finais de semana; indicado para municípios 
ou regiões com população acima de 200.000 
habitantes. 

QUESTÃO 16  

A Lei Federal 10.216/01, que dispõe sobre a proteção 
e os direitos às pessoas com sofrimento mental e 
redireciona o modelo assistencial em saúde mental, 
determina que, EXCETO: 

A. O sujeito com sofrimento mental deverá ter 
livre acesso aos meios de comunicação 
disponíveis. 

B. O sujeito com sofrimento mental deve 
receber o maior número de informações 
sobre sua doença e tratamento, desde que 
autorizado pela família. 

C. O indivíduo que procura voluntariamente sua 
internação, ou mesmo que a consente, 
deverá assinar, no momento de sua 
admissão, um documento que comprove sua 
opção por esta forma de tratamento. 

D. O sujeito com sofrimento mental deverá ser 
tratado, preferencialmente, em serviços 
comunitários de saúde mental. 

E. O sujeito com sofrimento mental deve 
participar da construção do seu projeto 
terapêutico. 

QUESTÃO 17  

Quando nos propomos a trabalhar em rede, devemos 
atentar para a dimensão política desta prática na 
consideração do usuário como sujeito desse 
processo. Sobre o trabalho em rede, podemos 
afirmar que: 

A. Estabelece parcerias em que se pré 
determinam as contribuições de cada 
sujeito/organização para uma ação 
compartilhada de responsabilidades, 
coerentes com as possibilidades já 
existentes e, dessa forma, evitando 
interferências de uns no trabalho dos outros.  

B. Articula relações formais e informais, 
garantindo as contribuições de cada 
segmento em suas possibilidades e 
objetivos institucionais, oferecendo aos 
usuários os serviços que estão estruturados, 
permitindo ao usuário o trânsito entre os 
parceiros para atendimento de toda sua 
demanda.  

C. Fortalece a ação que se tem em comum, 
profissional, usuário e instituição; o que é 
fundamental é que se construa um trabalho 
para o usuário, de modo que ele receba tudo 
que necessita sem precisar fazer grandes 
esforços. 

D. Permite compartilhar as demandas 
institucionais, garantido a cada 
sujeito/instituição sua esfera de comando e 
potencial de ação, numa correlação de 
forças em que os possuidores dos maiores 
recursos tomem as decisões em função do 
coletivo. 

E. Todas as alternativas estão corretas. 

QUESTÃO 18  

A Reforma Psiquiátrica Brasileira, iniciada no final da 
década de 70, pode ser entendida como um esforço 
na direção de uma mudança no modelo assistencial 
que tem como principais serviços / dispositivos 
terapêuticos, EXCETO: 

A. Rede comunitária em saúde mental com 
internações domiciliares. 

B. Leitos em hospitais gerais  e cuidado 
territorial. 

C. Centros de atenção psicossocial e projetos 
terapêuticos singulares. 

D. Centros de Convivência e práticas de 
geração de renda. 

E. Acompanhamento terapêutico territorial e 
cuidado com / na família.  

QUESTÃO 19  

A Estratégia de Matriciamento em Saúde Mental vem 
crescendo em destaque no âmbito do cuidado em 
saúde mental. Dentre as responsabilidades 
compartilhadas entre as equipes matriciais de Saúde 
Mental e da Atenção Básica, assinale a opção que 
NÃO se aplica: 

A. Evitar práticas que levem à psiquiatrização e 
medicalização de situações individuais e 
sociais comuns à vidacotidiana. 

B. Desenvolver ações de atendimento a casos 
de transtornos mentais severos e 
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persistentes, uso abusivo de álcool e de 
outras drogas, pacientes egressos de 
internações psiquiátricas, pacientes 
atendidos nos CAPS, tentativas de suicídio e 
vítimas de violência doméstica intrafamiliar. 

C. Discutir casos identificados pelas equipes da 
Atenção Básica que necessitem de uma 
ampliação da clínica, em relação às 
questões subjetivas. 

D. Trabalhar o vínculo com as famílias, 
tomando-as como parceiras no tratamento, e 
buscar constituir redes de apoio e 
integração. 

E. Estudar todos os casos de transtorno mental 
identificados pela equipe de atenção básica 
e encaminhá-los, quando necessário, para a 
rede especializada, de modo a garantir o 
devido cuidado a essas pessoas.  

QUESTÃO 20  

Todos os usuários de CAPS devem ter um projeto 
terapêutico singular (PTS), bem como um terapeuta 
de referência cujas atribuições são, EXCETO: 

A. Construir, juntamente com a equipe, o 
usuário e sua família, o projeto terapêutico 
dos usuários sob sua responsabilidade. 

B. Manter contato com familiares dos usuários 
somente em casos de inimputabilidade 
destes, para evitar que haja interferências 
negativas por parte da família.  

C. Monitorar junto com o usuário o seu projeto 
terapêutico, definindo atividades e 
frequência de participação no serviço. 

D. Avaliar sistematicamente as metas traçadas 
no projeto terapêutico, junto com o usuário e 
em diálogo com a equipe técnica. 

E. Acompanhar junto aos outros técnicos do 
serviço a participação do usuário sob sua 
responsabilidade nas atividades previstas. 

 


