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LEGISLAÇÃO DO SUS

01. O Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de
Vigilância em Saúde, publicou em 2006 a Política
Nacional de Promoção da Saúde. São ações
prioritárias dessa Política:

A) incentivo à amamentação, campanha de preven-
ção as DST/aids, prevenção e controle do taba-
gismo

B) alimentação saudável, redução da morbimortali-
dade por acidentes de trânsito

C) redução da morbimortalidade em decorrência do
uso abusivo de álcool e outras drogas, estímulo
a atividade física e redução de gravidez na ado-
lescência

D) promoção do desenvolvimento sustentável, con-
trole da obesidade infanto-juvenil, redução da
mortalidade infantil

02. O financiamento das ações básicas de saúde se dá
pelo Piso de Atenção Básica (PAB), composto por
uma parte fixa e outra variável. Os investimentos
aplicados por meio do PAB variável têm por objetivo:

A) estimular a implantação de estratégias nacio-
nais de reorganização do modelo de atenção à
saúde

B) ampliar o montante de recursos destinados à
qualificação da média e da alta complexidade

C) financiar ações de saúde em municípios de pe-
queno porte

D) assegurar a autonomia dos municípios na sua
utilização

03. A estratégia de Saúde da Família tem como objetivo
central a reorientação da atenção básica no âmbito
do Sistema Único de Saúde. São princípios dessa
estratégia:

A) ter caráter complementar em relação à atenção
básica, realizar cadastramento das famílias e
atuar de forma intersetorial

B) desenvolver atividades com base no diagnóstico
situacional, ter como foco o indivíduo e buscar
parcerias para as ações de saúde

C) dirigir as ações aos problemas de saúde de ma-
neira pactuada com a comunidade, priorizar as
ações recuperadoras e manter postura pró-ativa
frente aos problemas de saúde-doença da popu-
lação

D) atuar no território, ofertar cuidado longitudinal e
ser um espaço de construção da cidadania

Sobre as Diretrizes Operacionais do Pacto pela Saú-
de, publicadas pelo Ministério da Saúde no ano de
2006, responda às questões de números 4 a 7

04. É uma diretriz e uma ação do Pacto em Defesa do
SUS, respectivamente:

A) expressar os compromissos entre gestores do
SUS com a consolidação da Reforma Sanitária
Brasileira; implantar serviços de atenção domi-
ciliar

B) desenvolver e articular ações que visem assegu-
rar o SUS como política pública; publicação da
Carta dos Direitos dos Usuários do SUS

C) garantir financiamento de acordo com as neces-
sidades do SUS; apoiar o desenvolvimento de
estudos e pesquisas

D) articular e apoiar a mobilização social pela pro-
moção da cidadania; reorganizar o processo de
acolhimento nas unidades de saúde

05. “O Pacto pela Vida é o compromisso entre gestores
do SUS em torno de prioridades que apresentam
impacto sobre a situação de saúde da população
brasileira.” São prioridades pactuadas:

A) saúde bucal; controle do câncer do colo de úte-
ro e da mama; fortalecimento da atenção básica

B) redução da mortalidade infantil e materna; con-
trole da dengue, tuberculose e malária; controle
de hipertensão e diabetes

C) promoção da saúde; fortalecimento da capaci-
dade de resposta às doenças emergentes e
endemias; saúde do idoso

D) aumento da produção de imunobiológicos; redu-
ção da transmissão vertical do HIV; atenção às
doenças negligenciáveis

06. É diretriz para o trabalho da Educação na Saúde:

A) ampliar a compreensão dos conceitos de forma-
ção e educação permanente para adequá-los às
distintas lógicas e especificidades

B) capacitar recursos humanos do SUS para a di-
fusão de informações sobre  prevenção de doen-
ças e auto-cuidado

C) considerar a Educação Continuada como a es-
tratégia de formação e de desenvolvimento de
trabalhadores para o setor

D) centrar o planejamento e o acompanhamento
das atividades educativas em saúde com vistas
à aquisição de conhecimentos  e mudança de
hábitos
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07. Racionalizar os gastos e otimizar os recursos, pos-
sibilitando ganho em escala nas ações e serviços
de saúde oferecidos para um determinado território,
é objetivo da:

A) descentralização

B) universalização

C) regionalização

D) hierarquização

08. De acordo com a Lei 8.142/90, o segmento que tem
representação paritária em relação ao conjunto dos
demais segmentos participantes dos Conselhos e
das Conferências de Saúde é o dos:

A) profissionais de saúde

B) usuários

C) representantes do governo

D) prestadores de serviço

09. O significado da expressão “concepção ampliada
de saúde”, que marca conceitualmente a Política
Nacional de Promoção de Saúde, é o de que:

A) a saúde e o adoecimento refletem as escolhas
individuais, mais que o acesso aos cuidados e
as tecnologias médicas

B) a saúde e a doença são um binômio inseparável,
determinando necessidades curativas

C) a saúde envolve tanto aspectos físicos como os
processos mentais, singulares em cada sujeito

D) o processo saúde-doença não é somente resul-
tante da vontade dos sujeitos e/ou comunida-
des, mas expressa o contexto da própria vida

10. De acordo com a Lei 8.080/90, pode-se afirmar que
é competência da direção nacional do SUS:

A) executar serviços de vigilância epidemiológica e
sanitária

B) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações
e os serviços de saúde e gerir e executar os
serviços públicos de saúde

C) participar na formulação e na implementação de
políticas relativas às condições e aos ambien-
tes de trabalho

D) acompanhar, avaliar e divulgar os indicadores de
morbidade e mortalidade no âmbito da unidade
federada

ESPECÍFICO DO CARGO

11. No texto ‘O Nascimento do Hospital’, Foucault
afirma que o personagem ideal do hospital, até o
século XVIII, era:

A) o doente que era preciso curar

B) o médico que fazia sua formação

C) o religioso que dirigia a instituição

D) o pobre que estava à beira da morte

12. No texto foucaultiano, a disciplinarização do espa-
ço do hospital ocorrida no século XVIII surge como
uma das condições de constituição da medicina
hospitalar. A outra condição é definida como:

A) predomínio da medicina anátomo-clínica, que
permitiu a localização da sede da doença no
corpo

B) vigência da medicina classificatória, que condu-
ziu à consideração do meio como produtor de
saúde e doença

C) estabelecimento da medicina clássica, que atri-
buiu aos humores do corpo a causalidade da
doença

D) surgimento da medicina social, que controlou as
condições de saúde e doença através da cober-
tura vacinal

13. Em Doença Mental e Psicologia, Foucault conside-
ra que a fundação do asilo para loucos na época de
Pinel representou:

A) a medicalização de um espaço social de exclusão

B) o rompimento com as antigas práticas do
internamento

C) o estudo de estratégias profiláticas para a lou-
cura

D) a convivência entre práticas médicas e de pre-
caução social

14. A análise do Goffman acerca do funcionamento das ins-
tituições totais e seus efeitos sobre o eu oferece subsí-
dios para identificar desafios da desinstitucionalização
da clientela há longo tempo internada. O autor indica
como um deles a incapacidade temporária de en-
frentar aspectos da vida diária, designando-o como:

A) desenquadramento

B) desassimilação

C) desculturamento

D) desresponsabilização
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15. Goffman estabelece como uma das formas de exer-
cício de poder nas instituições totais:
A) o desconhecimento dos internos quanto às de-

cisões da equipe dirigente sobre seu destino
B) o favorecimento da pluralidade de atividades en-

tre os internos de modo a impedir sua coesão
C) a aproximação entre internos e equipe dirigente

para estimular uma pretensa unidade institucional
D) a imposição do ajustamento secundário no caso

de intransigência aos ditames da organização

16. Em ‘Utopia da Realidade’, Basaglia defende a se-
guinte consideração acerca da doença mental:
A) ela não existe e a psiquiatria não leva em conta

os processos fundamentais do homem
B) ela reflete as contradições humanas e as técni-

cas de cuidado respondem às suas exigências
C) ela pode ser usada na lógica da exploração,

assumindo uma face social
D) ela é produzida socialmente, refletindo no corpo

a desordem simbólica

17. Os serviços de caráter preventivo refletem um modo de
articular a tríade realidade – utopia – ideologia. Segun-
do Basaglia, esses serviços se caracterizam por:
A) enfrentar necessidades da doença a ser tratada
B) criar novas formas desconhecidas de doença
C) lidar com a doença na lógica da ação concreta
D) diminuir o campo da doença após o tratamento

18. No texto ‘Política de Saúde Mental no Brasil’,
Rezende delimita diferenças e similitudes acerca do
surgimento do louco como um problema na cena
social na Europa do séc XVII e no Brasil do séc XIX.
Em relação ao contexto brasileiro, ele designa como
razão primeira desta aparição:
A) a industrialização e a discriminação dos incapa-

zes de participar do processo de produção
B) a adesão da psiquiatria brasileira às teses euro-

péias sobre o alienismo e o tratamento moral
C) a exclusão social e a estigmatização do traba-

lho produzidas pela ordem escravagista
D) a consciência social das elites acerca da ne-

cessidade de proteção dos marginalizados

19. Rezende sustenta que a tendência central da assis-
tência psiquiátrica brasileira foi a exclusão, tendo
como justificativa para sua tese a seguinte evidência:
A) ampliação da prática de controle e normaliza-

ção dos insanos sustentada pela proposta de
cuidar sem segregar

B) continuidade da função de recolhimento dos
inadaptados aliada à transformação das práti-
cas assistenciais

C) superação da prática de seqüestro e asilamento
com sua substituição por ações de caráter
normativo-ressocializador

D)  ruptura com a função moralizadora correlata à
adoção de estratégias preventivas e curativas

20. Tenório assevera que, além da crítica ao modelo
privatista e asilar, nos anos 80, três outros fatos ti-
veram importância para a consolidação das carac-
terísticas atuais do movimento da reforma psiquiá-
trica brasileira:
A) remodelação das ações do cotidiano hospitalar,

priorização da remuneração do atendimento al-
ternativo à internação e revisão da legislação

B) ambulatorização da assistência, implementação
de rede substitutiva regionalizada e criação do
movimento dos usuários e familiares

C) regulação das internações psiquiátricas, participa-
ção social e publicação de portarias ministeriais

D) reformulação legislativa, novas experiências de
cuidado em saúde mental e ampliação dos fato-
res sociais envolvidos no processo reformista

21. Para Tenório, o movimento reformista que sustenta
uma mudança das relações com a loucura sem o
abandono da clínica se fundamenta na idéia de que:
A) o trabalho com a loucura ultrapassa a crítica às

instituições que lidam com o louco
B) a doença mental é fruto das instituições sociais

que regulam o lugar social do louco
C) a clínica do mental inclui a tutela, a anulação da

cidadania e a normalização
D) a psicose deve ser tratada visando ao aprimora-

mento das estratégias de vida do sujeito

22. No artigo “Empresa Social”, Rotelli enuncia que a
saída do manicômio pode ser seguida do desenvol-
vimento de uma nova violência, decorrente do pro-
cesso de:
A) invalidação das pessoas como decorrência do

acesso à proteção social
B) anulação da participação social em função da

priorização das técnicas psicológicas
C) pedagogização dos indivíduos pelas estratégias

reabilitativas
D) negação das subjetividades pelo exercício da

militância política

23. A Lei 10216/2001 fixa que a internação psiquiátrica
só deve ser indicada quando:
A) a integridade física do paciente estiver sob ameaça
B) o rompimento dos laços sociais impedir a vida

fora do ambiente asilar
C) os recursos extra-hospitalares se mostrarem

insuficientes
D) as estratégicas terapêuticas na lida com a crise

não surtirem efeito
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24. A Lei 10.708/2003 determina que o auxílio-reabilita-
ção psicossocial tenha por objetivo:
A) o apoio social para a clientela psiquiátrica inca-

paz de se sustentar sem amparo da família e de
serviço de saúde mental

B) o suporte financeiro de pacientes com sofrimen-
to psíquico que sejam acompanhados em cen-
tros de atenção psicossocial

C) a assistência integral de pacientes psicóticos
moradores de serviços residenciais terapêuticos

D) a integração social fora de unidades hospitala-
res de pacientes com transtornos mentais egres-
sos de internação psiquiátrica

25. Em relação ao atendimento ambulatorial de crian-
ças e adolescentes, o documento ‘Recomendações
sobre o Atendimento em Saúde Mental na Rede
Básica’ propõe que:
A) a criança deve ser atendida em dispositivos soci-

ais antes de ser acompanhada na saúde mental
B) os pais devem ser orientados para saber lidar

melhor com os conflitos dos filhos
C) os pais devem se implicar nos sintomas dos fi-

lhos para também fazerem tratamento
D) a criança deve ser tomada em tratamento so-

mente após trabalho preliminar com os pais

26. Para o estabelecimento de prioridades do serviço
de saúde mental na atenção básica, o documento
‘Recomendações sobre o Atendimento em Saúde
Mental na Rede Básica’ preconiza:
A) a indicação de pacientes egressos de interna-

ção para atendimentos individuais
B) o atendimento domiciliar para a clientela des-

provida de recursos sociais
C) o levantamento das necessidades relativas à

população adscrita ao serviço
D) a realização de reuniões semanais com os dis-

positivos da comunidade

27. A Conferência Regional de Reforma dos Serviços de
Saúde Mental utiliza as noções de rede e território
para orientar as ações de saúde mental no campo
público. Elas são úteis na medida em que:
A) indicam as referências comunitárias necessári-

as para a profilaxia da doença mental
B) ampliam a tutela médica do usuário e da socie-

dade
C) conferem um caráter humanitário e filantrópico

aos serviços de saúde mental
D) colocam em cena atores e instituições

favorecedores da inclusão social

28. A Conferência Regional de Reforma dos Serviços de
Saúde Mental designa os CAPS como o núcleo de
uma nova clínica. Nesse sentido, no que se refere
ao usuário, a construção de uma rede de atenção
tem como direção:

A) estimular a normalização pelo aumento de com-
petência social

B) favorecer um lugar de protagonismo em relação
ao tratamento

C) produzir a troca de estratégicas de enfrentamento
da doença

D) criar movimentos de usuários com autonomia
plena

29. A Conferência Regional de Reforma dos Serviços de
Saúde Mental, no que concerne à política de álcool
e outras drogas, considera como estratégias de re-
dução de danos:

A) a prevenção de acidentes associados ao consu-
mo de álcool e drogas e o incentivo à abstinência

B) a recuperação do usuário pela reinserção
laborativa e o seu afastamento do ambiente de
uso da droga

C) a ampliação do acesso aos serviços de saúde e
a distribuição de materiais educativos

D) a inserção comunitária do usuário e a repressão
policial à oferta de álcool e drogas

30. Segundo a Conferência Regional de Reforma dos
Serviços de Saúde Mental, a Economia Solidária é
um movimento de resposta à exclusão que visa:

A) ao aumento da auto-estima pela realização pes-
soal através do trabalho

B) à construção de empreendimentos autogestio-
nários

C) à capacitação para competir no mercado formal
de trabalho

D) ao reconhecimento social do valor estético do
produto reabilitativo

31. Segundo Vasconcelos, o movimento europeu de
usuários de serviços de saúde mental criou a se-
guinte tática para sair do dilema entre a reivindica-
ção de direitos sociais especiais e a luta pelos direi-
tos civis:

A) a criação de redes relacionais
B) a recusa de formas tradicionais de liderança

C) a negação de mecanismos de controle

D) a discriminação positiva
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32. A partir da leitura de Zaluar, Cruz e Ferreira desta-
cam como um aspecto subjetivo relacionado ao con-
sumo e tráfico de drogas:
A) o fracasso na sustentação de uma identificação
B) a valorização do consumismo e do hedonismo
C) a descrença nos valores sociais tradicionais
D) a sensação de falência ou incapacidade pessoal

33. Lancetti e Amarante fixam que o primeiro princípio
organizador das ações de saúde mental no Progra-
ma de Saúde da Família diz respeito:
A) à vigilância epidemiológica e prevenção de no-

vos casos
B) ao acesso à educação em saúde para o público

leigo
C) ao grau de risco envolvido no processo de adoe-

cimento
D) à identificação de pacientes em potencial no ter-

ritório

34. Amarante aponta uma preocupação em relação à
política brasileira de residencialidade. Sua observa-
ção centra-se:
A) na falta de restrição em relação ao processo de

cronificação institucinal
B) no baixo incentivo à reinserção laborativa e pro-

fissional dos usuários
C) na ausência de políticas que garantam subsídi-

os financeiros aos moradores
D) na impossibilidade de inserir moradores com

pouca autonomia

35. Segundo Serpa Jr., a psicopatologia da terceira pes-
soa considera:
A) os fenômenos como forma experiencial
B) a subjetividade como dimensão pré-reflexiva
C) o sujeito como narrativo
D) os sintomas como espécies naturais

36. Serpa Jr., baseado na obra de Varela, assinala que
a emergência simultânea de mente e mundo se dá
em três níveis. Aquele que trata da dimensão
valorativa/afetiva é chamado ciclo:
A) do acoplamento sensório-motor
B) organísmico
C) da interação subjetiva
D) da segunda pessoa

37. Leal revela que o uso da ferramenta psicopatológica
de base descritiva nos serviços de atenção psicos-
social gera uma separação entre:
A) trabalho de inserção na rede e vinculação social
B) sofrimento subjetivo e medicalização da doença
C) ações de tratamento e reabilitação
D) formas de inclusão e modos de subjetivação

38. Segundo Di Ciaccia, Lacan postula como primeiro
indício da falta de laço social no autismo, a ausên-
cia de:

A) brincadeira

B) riso

C) choro

D) fala

39. Na prática entre vários, o responsável terapêutico é
aquele que:

A) aplica ou faz aplicar uma terapia

B) sustenta a discussão clínico-institucional

C) se responsabiliza pelos casos graves

D) faz a máquina institucional funcionar

40. No que se refere ao papel atual das oficinas tera-
pêuticas no trato com a psicose, Guerra atesta que:

A) o trabalho discursivo é favorecido por promover
retificações subjetivas

B) a condição subjetiva da psicose impede a entra-
da no mercado de trabalho

C) o objeto é priorizado por referenciar um produto
em seu funcionamento

D) a aquisição de habilidades é a via principal de
resgate da cidadania

41. Ao discutir os efeitos da adoção de grupos de re-
cepção num ambulatório de saúde mental, Maron
examina seu modo de funcionamento, sustentando
que cabe àquele que conduz o grupo:

A) favorecer a identificação entre os componentes
do grupo

B) oferecer continência para o sujeito em sofrimento

C) estimular a sociabilidade descristalizando luga-
res e papéis

D) destacar a heterogeneidade de sintomas e com-
portamentos

42. Carrera e Ferreira atribuem a transformação de um
grupo de recepção em um grupo regular ao seguinte
evento:

A) pedido de tratamento

B) estabelecimento da transferência

C) apresentação da queixa

D) oferta de um novo espaço de fala
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43. Segundo Elia, o pior produzido nas psicoterapias
diz respeito:

A) ao efeito terapêutico que mascara a enfermidade

B) à anulação da sagacidade pela prevenção da
repetição

C) ao impedimento do sujeito de experimentar sua
castração

D) à resposta de sentido como demanda a ser pro-
vida

44. A investigação da dinâmica da transferência permite
a Freud articular libido e neurose e definir como um
dos objetivos da análise:

A) a superação da atração da libido pelo inconsciente

B) rastreamento da libido, tornando-a acessível ao
inconsciente

C) a promoção da introversão e regressão da libido

D) redirecionamento da libido, da realidade para a
fantasia

45. Em ‘Considerações sobre o Amor Transferencial’,
Freud dedica-se ao estudo da transferência erótica,
ressaltando o seu manejo como uma das principais
dificuldades do trabalho analítico. Diante deste tipo
de transferência, o autor recomenda:

A) levar a paciente a abandonar seus desejos, ade-
quando o tratamento a padrões éticos

B) responder à demanda de amor, favorecendo o sen-
timento de acolhimento por parte da paciente

C) encaminhar a paciente para outro profissional
sem lhe impor constrangimento

D) negar à paciente a satisfação de sua exigência
de amor sem repelir o endereçamento amoroso

46. No artigo ‘Os Caminhos da Formação dos Sinto-
mas’, Freud estabelece, como exigência para a for-
mação da neurose:

A) a regressão da libido às fixações do desenvolvi-
mento sexual

B) a objeção do ego à nova forma de satisfação
libidinal

C) a adaptação do impulso pulsional às exigências
do ego

D) a insatisfação da libido com a privação de sua
satisfação

47. Ao investigar a perda da realidade na neurose e na
psicose, Freud aproxima as duas formas de adoeci-
mento, considerando que elas revelam:
A) a incapacidade do id de se adaptar à realidade
B) o consentimento do id para com a repressão
C) o caráter iatrogênico da substituição da realida-

de psíquica
D) a capacidade de o ego manter-se ligado à reali-

dade

48. As observações acerca do delírio feitas por Freud
no artigo ‘Construções em Análise’ acenam para a
possibilidade de tratar a psicose mediante:
A) a confrontação do delírio com dados de realida-

de inequívocos
B) a liberação do material reprimido, anulando o

processo defensivo
C) o reforço da censura consciente, impedindo a

produção delirante
D) a recondução do fragmento de verdade ao seu

lugar no passado

49. Dufour vê a amputação sacrificial de um membro do
corpo como uma possível forma de fundação do su-
jeito, porque visa a:
A) criar um terceiro que figure como garantia
B) pôr em marcha o desejo de ser um outro
C) suprir a falta de referência no simbólico
D) enfrentar o real de forma imediata

50. Dufour concebe que a ruptura entre a modernidade
e a pós-modernidade corresponde à seguinte marca
na educação:
A) o aprofundamento do vínculo professor / aluno
B) o desaparecimento do motivo geracional
C) o domínio das narrativas soteriológicas
D) o fortalecimento das trocas simbólicas




