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AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

DIRETORIA GERAL 
    Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso 

 
 
 

CALENDÁRIO PREVISTO 
 

 
ATIVIDADE DATA LOCAL 
 
Divulgação do gabarito  
 

 
14/09/09 

 
No site www.apucarana.pr.gov.br e em mural na 
Autarquia Municipal da Saúde de Apucarana 
 

Interposição de recursos contra 
o gabarito da Prova 

Até 17/09/09 Presidente da Comissão Especial de 
Acompanhamento e Fiscalização do Concurso e 
entregue na sede da Autarquia Municipal de Saúde 
de Apucarana. 

Nota da Prova Objetiva sem 
critério de desempate 
 

Previsão 
16/10/09 

Órgão Oficial do Município no site 
www.apucarana.pr.gov.br e em mural na Autarquia 
Municipal da Saúde de Apucarana. 

Prova de Títulos 
 

13/09/09 das 
08h00 às 
17h00 

Os títulos deverão ser encaminhados para o 
Presidente da Comissão Especial de 
Acompanhamento e Fiscalização do Concurso ou 
entregue na sede da Autarquia Municipal de Saúde 
de Apucarana na Gestão do Trabalho e Saúde. 

Prova prática de caráter 
eliminatório e classificatório 

 Será informado, é específica para o cargo de 
manutenção 

Resultado Final do Concurso Previsão até 
30/10/09 

Órgão Oficial do Município no site 
www.apucarana.pr.gov.br e em mural na Autarquia 
Municipal da Saúde de Apucarana. 

Demais atividades consultar o 
Edital regulamentador do 
concurso ou a Comissão 
Especial de Acompanhamento e 
Fiscalização do Concurso. 

 As informações serão divulgadas no site 
www.apucarana.pr.gov.br 

 
 
 
ANOTAÇÃO DO GABARITO 
 

 
 
 

Candidato Sala nº 
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

DIRETORIA GERAL 
    Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso 

 

CONCURSO PÚBLICO 051/2009 

ENFERMAGEM (Especialização Saúde Mental) – MANHÃ 
 

 
 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO  
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
a) Este caderno com o enunciado das 50 (cinquenta) questões objetivas divididas nas seguintes sessões:  
 

Conhecimentos 
Gerais 

 

Língua Portuguesa Conhecimentos Específicos do 
Cargo e Ética do Trabalho 

Questões  Pontos Questões  Pontos Questões  Pontos  
01 a 10 2 11 a 20 2 21 a 50 2 

 
b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões objetivas formuladas nas provas,  
02- Na folha de respostas, as mesmas estão identificadas pelo mesmo número e as alternativas estão 

identificadas acima da questão de cada bloco de respostas.  
03- Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com 

as letras (A), (B), (C) e (D); só uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve 
assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de nenhuma ou de mais de uma alternativa anula a 
questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA.  

04- Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita 
cobrindo TODO O ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e densa. As respostas à grafite ou rasuras 
serão consideradas erradas. 

05 – SERÁ ELIMINADO do Concurso o candidato que:  
a) Se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas, relógios e/ou aparelhos de calcular, bem 

como rádios gravadores, fones de ouvido, telefones celulares ou fontes de consulta de qualquer 
espécie;  

b) Se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e a 
Folha de Respostas.  

06- Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as 
marcações assinaladas no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.  

07- Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas, e ASSINE A 
LISTA DE PRESENÇA.  

08 – Faça a sua prova em silêncio, para que todos façam também. 
09 – Não será permitida qualquer espécie de consulta. 
10 – Não será fornecido outro Caderno de Provas, exceto no caso do item 12. 
11 – O tempo de duração da prova é aquele anotado na lousa. 
12 – Verifique se a prova contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, falta de 
questão etc. Encontrando falhas, levante a mão. O fiscal atenderá você e trocará o seu caderno. 
13- O TEMPO DE DURAÇÃO DA PROVA PARA TODOS OS CARGOS É DE 3 (TRÊS) HORAS.  
 
 
Candidato Sala nº Assinatura do Candidato 
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AUTARQUIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE APUCARANA 
ESTADO DO PARANÁ 

 

DIRETORIA GERAL 
    Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
01) O jornal Folha de São Paulo, na quinta-feira, 10 de agosto de 2009 publicou a seguinte 
notícia:  
 
“Dupla libertada por Clinton chega aos EUA. 
Casa Branca afirma que ida de ex-presidente a Pyongyang para negociar libertação de 
jornalistas foi “missão provada”.” 
 
Qual país Clinton visitou visando libertar as jornalistas aricanas que estavam na prisão há 140 
dias? 
 

a) Honduras 
b) Indonésia 
c) Coréia do Norte 
d) China 
 

02) Assunto polêmico no mês de agosto do corrente ano foi com relação a nomeação de 
servidores no Senado. Como era realizada a nomeação? 
 

a) Através de Decretos 
b) Através de Atos Secretos 
c) Através de Portarias 
d) n.d.a. 
 

03) Em matéria veiculada na Folha de São Paulo de 13/08/2009 relatou que: “Nove meses 
após ter perdido a liderança para o Itaú Unibanco, o Banco ___________ anuncia hoje que 
retomou o posto de maior banco em ativos do Brasil e da América Latina.” Complete 
corretamente o espaço com o banco correto: 
 

a) Bradesco 
b) Banco do Brasil 
c) ABN Anro Bank 
d) n.d.a. 
 

04) Como se chama o presidente deposto de Honduras? 
 

a) Hugo Chávez 
b) Evo Morales 
c) Manuel Zelaya 
d) Vicnete Fox 
 

05) Qual a cidade em que acontece tradicional festival do circuito brasilero de cinema? 
 

a) Canela 
b) São Borja 
c) Uruguaiana 
d) Gramado 
 



 

Comissão Especial de Acompanhamento e Fiscalização do Concurso – Cargo Enfermagem (Especialização em Saúde Mental) – Prova no período da Manhã 5

 
 
06) Em 1939 foi construída a primeira igreja de Apucarana, na praça Rui Barbosa. Esta foi 
destruída por um forte vendaval. Em que ano ocorreu tal fato? 
 

a) 1940 
b) 1941 
c) 1942 
d) 1943 

 
07) Complete corretamente com a história de Apucarana: 
A catedral Nossa Senhora de lourdes, cartão postal do Município, é a única catefral no Brasil a 
ter ________. 
 

a) arquitetura clássica 
b) relógio em funcionamento 
c) imagem de uma santa no topo de sua torre principal 
d) sinos que tocam de hora em hora  

 
08) Como se chama o Centro Cívico de Apucarana? 
 

a) José de Oliveira Rosa 
b) Coronel José Luiz dos Santos 
c) Rui Barbosa 
d) Ivo Lenartovicz 

 
09) Apucarana tem um APL (arranjo produtivo local). Qual é o produto focado no APL? 
 

a) vestuário 
b) couro 
c) sapatos 
d) bonés 

 
10) O suposto encontro de Lina Vieira (ex-secretária da Receita) com o(a) ministro(a) do 
governo tem causado muita repercussão envolvendo o nome  de um ex-presidente da 
Prepública que é atualmente senador. Qual é o(a) Ministro(a)? 
 

a) Tarso Genro 
b) Dilma Roulssef 
c) Henrique Meirelles 
d) Fernando Haddad  

 
 
 
PORTUGUÊS 
 
 
11) Complete corretamente a frase e assinale a alternativa correta: “Daqui_______vinte 
quilômetros, o viajante encontrará, logo ______ entrada do grande bosque, uma estátua que 
_____ séculos foi erguida em homenagem _____deusa da floresta”. 
 

a) a – à – há – à 
b) há – a – à – a 
c) à – há – à – à 
d) há – a – há – a 
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12) O uso do acento grave (indicativo de crase ou não) está INCORRETO em: 
 

a) Primeiro vou à feira, depois é que vou trabalhar. 
b) Às vezes não podemos fazer o que nos foi ordenado. 
c) Isto não seria útil à ela. 
d) Não devemos fazer referências àqueles casos. 

 
 
Nas questões de 13 a 16, aponte a alternativa que completa corretamente os espaços em 
branco:  
 
 
13) “Pega____cadeira ali na outra sala e põe___ aqui perto de mim”. 
 

a) essa – la 
b) esta – la 
c) aquela – a 
d) aquela – na 

 
 
14) Era para ________falar ______ontem, mas não____encontrei em parte alguma. 
 

a) mim – consigo – o. 
b) eu – com ele – o. 
c) eu – com ele – lhe. 
d) mim – contigo – te. 

 
15) Quem_______estragado que _______de ________. 
 

a) o trouxe – se encarregue – consertá-lo. 
b) o trouxe – encarregue-se – consertá-lo. 
c) trouxe-o – encarregue-se – o consertar. 
d) trouxe-o – se encarregue – o consertar. 

 
16) Ao comparar os diversos rios do mundo com o Amazonas, defendia com azedume e 
paixão a proeminência _________sobre cada um_______. 
 

a) desse – daquele. 
b) daquele – destes. 
c) deste – daqueles. 
d) deste – desses. 

 
17) Em qual das alternativas existe erro de acentuação gráfica: 
 

a) Eles não param de trabalhar com o pêlo do animal. 
b) Saíram à tarde à procura de novos caminhos. 
c) O trabalho fácil nem sempre é sustentáculo para grandes obras. 
d) Saiba que Êmerson é bom rapaz. 

 
18) Em que alternativa há erro de flexão numérica? 
 

a) O menino comprou duas bicicletas violeta. 
b) Os armários abacates saíram ontem. 
c) Os fuscas creme estão na garagem. 
d) As casas azuis estão do lado direito. 
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19) Marque a opção da grafia correta para: Tantas_________consituem________ 
 

a) excessões – previlégio inadmissível 
b) exceções – privilégio inadmissível 
c) exceções – previlégio inadmissível 
d) esceções – privilégio inadmissível 

 
20) Marque a opção em que o hífen aparece de forma incorreta conforme a nova regra de 
ortografia: 
 

a) autoescola 
b) inter-racial 
c) contra-indicação 
d) ultrassecreto 

 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
21) O sistema de saúde do País vem sofrendo constantes mudanças desde o século passado, 
acompanhando as transformações econômicas, socioculturais e políticas da sociedade 
brasileira. Analisando sua trajetória, identificam-se quatro principais tendências na política de 
saúde do Brasil, em ordem cronológica (SUS – MENDES, 1996): 
 

a) Modelo plural; sanitarismo campanhista; transição; modelo médico assistencial   
privativista. 

b) Modelo médico assistencial privativista; sanitarismo campanhista; transição; modelo 
plural. 

c) Sanitarismo campanhista; transição; modelo médico assistencial privativista; modelo 
plural. 

d) Sanitarismo campanhista; modelo médico assistencial privativista; transição; modelo 
plural. 

 
 
22)  Em meados de 2000, foi aprovada a Proposta de Emenda Constitucional nº 29 (PEC 29) 
que determinava os repasses de recursos. Como condição para o repasse desses recursos, a 
Lei nº 8142 estabelece que os estados e municípios devem apresentar os seguintes requisitos: 
 

a) Fundo de Saúde, Conselho de Saúde, Plano de Saúde, Relatórios de Gestão, 
Contrapartida de Recursos, e Plano de Carreira, Cargos e Salários. 

b) Fundo de Saúde, Conselho Local de Saúde, Fundo Tecnológico, Relatórios de 
Gestão, Contrapartida de Recursos e Plano de Carreira, Cargos e Salários. 

c) Fundo de Saúde, Conselho Local de Saúde, Plano de Educação e Saúde, 
Contrapartida de Recursos e Plano de Carreira, Cargos e Salários. 

d) Fundo de Saúde, Conselho local de Saúde, Plano de Saúde, Relatórios de Saúde, 
Contrapartida de Recursos e Plano de Carreira, Cargos e Salários. 

 
 
23) Os imunobiológicos são conservados em uma cadeia ou sistema denominado Rede de 
Frio. Este sistema inclui armazenamento, transporte e manipulação das vacinas em condições 
adequadas de refrigeração, desde o laboratório até o momento em que o imunobiológico é 
administrado.  
 
Assinale a alternativa correta: 
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a) A vacina contra a febre amarela é constituída de vírus vivos inativados, apresentada 
sob a fórmula liofilizada, sendo sua conservação a nível local na temperatura entre 
2°C e 8°C, podendo ser utilizada por sete dias, desde que diluídas corretamente. 

b) A vacina contra a poliomielite é produzida a partir de vírus vivos atenuados, e 
quando  mantida à temperatura igual ou inferior a -20°C a nível local, mantém sua 
potência por 36 meses, observado o prazo de validade estabelecido para o lote da 
vacina. 

c) A vacina contra Haemophilus influenzae do tipo (Hib), è constituída por vírus vivos 
atenuados, sendo sua conservação a nível regional entre 2°C e 8°C podendo ser 
utilizada até 5 dias após a abertura do frasco. 

d) A vacina contra sarampo, rubéola e caxumba (Tríplice viral), é constituída de vírus 
vivos atenuados, sendo sua conservação a nível regional a -20°C, podendo ser 
utilizada até 8 horas após a diluição, desde que observadas as técnicas de 
manipulação. 

 
 
24) Segundo recomendação do Ministério da Saúde, alguns exames são solicitados na 
primeira consulta de pré-natal: 
 

a) Grupo sanguíneo e fator Rh, hemograma, glicemia de jejum, urina tipo I, sorologia 
para sífilis e HIV, colpocitologia oncótica ou bacteriscopia de secreção vaginal. 

b) Grupo sanguíneo e fator Rh, hemograma, glicemia de jejum, urina tipo I, sorologia 
para sífilis, colpocitologia oncótica ou bacterioscopia de secreção vaginal. 

c) Grupo sanguíneo e fator Rh, hemograma, glicemia de jejum urina tipo I, sorologia 
para HIV e hepatite B, colpocitoloia oncótica ou bacterioscopia de secreção vaginal. 

d) Grupo sanguíneo e fator Rh, hemograma, glicemia de jejum, urina tipo II, sorologia 
para sífilis e HIV, colpocitologia oncótica ou bacterioscopia de secreção vaginal. 

 
 
25) A doença diverticular se divide em doença pré-diverticular, diverticulose e diverticulite. A 
diverticulite é uma inflamação de um ou mais divertículos, e seu tratamento clínico inclui: 
 
I. Repouso no leito, dieta líquida ou pobre em resíduos, emolientes intestinais. 
II. Antibióticos de amplo espectro 
III. Medicação para controlar a dor e os espasmos musculares 
IV. Podem ser necessárias transfusões sanguíneas durante os episódios de sangramento 
maciço 
V. Pode-se usar a vasopressina para controlar o sangramento 
VI. Dieta zero, acesso venoso, introdução de SNG quando existem sinais/sintomas de 
peritonite ou sangramento maciço 
 
Assinale a alternativa correta:   
 

a) Somente as afirmativas I, II,e III estão corretas 
b) Somente as afirmativas II, III e V estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
 
26) De acordo com as diretrizes e procedimentos básicos do Ministério da saúde, o 
aconselhamento em DST / HIV / AIDS, deve priorizar as seguintes diretrizes: 
 
I. Exercício de acolhimento 
II. Escuta ativa 
III. Comunicação competente 
IV. Avaliação de riscos 
V. Oferecer testagem anti HIV e aconselhamento pré e pós teste 
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Assinale a alternativa correta: 
 

a) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
b) Apenas os itens I, III e V estão corretos. 
c) Apenas os itens I, III, IV e V estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 

 
 
27) Os medicamentos isentos de prescrição têm normas específicas para serem objetos de 
propagandas. Neste sentido, assinale a alternativa abaixo que apresente itens 
obrigatoriamente presentes nos anúncios destes medicamentos: 
 

a) Nome comercial; Número de registro MS/ANVISA; Contra-indicação principal. 
b) Nome do princípio ativo; Artista famoso; Contra-indicação principal; Preço. 
c) Número de registro MS/ANVISA; Tempo de utilização; Contra-indicação principal; 

Dose a ser utilizada. 
d) Nome do princípio ativo; Contra-indicação principal; Sintomas para o qual é indicado. 

 
 
28) A Unidade de Emergência tem por finalidade prestar atendimento a pacientes que 
necessitam de cuidados imediatos, provendo meios para uma assistência contínua e centrada 
em programas de cooperação, orientação e desenvolvimento de práticas específicas. Alguns 
aspectos éticos legais devem ser observados pela equipe: 
 
I. O consentimento para o tratamento é sempre dado pelo próprio paciente quando 
consciente, ou por familiares. 
II. Os pacientes confusos, menor de idade, psiquiátrico e idoso não orientado, não podem 
tomar para si responsabilidade. 
III. Paciente psiquiátrico não tem poder decisório. 
IV. As fugas de pacientes devem ser seguidas de comunicação ao serviço social e às 
portarias. 
V. Toda violência contra criança deve ser notificada à polícia e ao Conselho Tutelar. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
 
29) Existem determinadas fases ou etapas que ajudam na realização de um planejamento. 
Segundo a “Hierarquia dos Objetivos”, assinale a alternativa que vai da amplitude maior para o 
menor: 
 

a) Objetivos, Políticas, Metas, Diretrizes Básicas, Subdiretrizes, Programas, 
Procedimentos, Normas. 

b) Objetivos, Políticas, Diretrizes Básicas, Subdiretrizes, Metas, Programas, Normas, 
Procedimentos. 

c) Políticas, Objetivos, Metas, Diretrizes Básicas, Subdiretrizes, Programas, Normas, 
Procedimentos. 

d) Políticas, Objetivos, Diretrizes Básicas, Subdiretrizes, Metas, Programas, 
Procedimentos, Normas. 
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30) Segundo o Decreto nº 94406/87, considere as atribuições descritas abaixo e assinale a 
alternativa correta: 
 
I. Direção e coordenação da equipe de saúde 
II. Consultoria, auditoria e emissão de parecer sobre matéria de enfermagem 
III. Direção do órgão de enfermagem 
IV. Avaliação dos programas de saúde 
V. Coordenação, execução e avaliação dos serviços de assistência de enfermagem 
 

a) Todas são atribuições descritas como do profissional de enfermagem, sendo as 
atribuições I, II, III e V consideradas privativas do enfermeiro. 

b) Todas são atribuições descritas como do profissional de enfermagem, sendo as 
atribuições II, III e V consideradas privativas do enfermeiro. 

c) Com exceção das atribuições I e V, as demais são consideradas privativas do 
enfermeiro. 

d) Com exceção da atribuição I, as demais são consideradas privativas do enfermeiro. 
 
 
31) Analisando o Código de Ética de Enfermagem, são direitos do profissional de 
enfermagem, EXCETO: 
 

a) Recusar-se a executar atividades que não sejam de sua competência legal. 
b) Atualizar seus conhecimentos técnicos, científicos e culturais. 
c) Apoiar as iniciativas que visem ao aprimoramento profissional, cultural e a defesa 

dos legítimos interesses de classe. 
d) Alertar o profissional, quando diante de falta cometida por imperícia, imprudência e 

negligência. 
 
 
32) As penalidades a serem impostas pelos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, 
conforme o que determina o Art. 18, da lei nº 5905, de 12 de julho de 1973, são as seguintes: 
 
Coloque F (Falso) ou V (Verdadeiro): 
 
(    ) Multa consiste na obrigatoriedade de pagamento de 05 (cinco) a 10 (dez) vezes o valor 
da anuidade da categoria profissional a qual pertence o infrator, em vigor no ato do 
pagamento. 
(    ) Censura consiste em repreensão que será  divulgada nas publicações oficiais dos 
Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e em jornais de grande circulação. 
(    ) Cassação consiste na perda do direito ao exercício da Enfermagem e será divulgada nas 
publicações dos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e em jornais de grande 
circulação. 
(    ) Suspensão consiste na proibição do exercício da Enfermagem por um período não 
superior a 29 (vinte e nove) dias e será divulgada nas publicações oficiais dos Conselhos 
Federal e Regionais de Enfermagem. 
(    ) Advertência verbal consiste numa admoestação ao infrator, de forma reservada, que 
será registrada no prontuário do mesmo, na presença de duas testemunhas. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 

a) V-V-V-F-V 
b) F-F-F-V-F 
c) F-F-V-V-V 
d) V-F-V-F-F 
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33) Analise as colunas abaixo e assinale a alternativa que indica a relação e a seqüência 
correta entre seus itens:  
 
1) Doença de Alzheimer                                                                                                                         
2) Síndrome de Wernicke-Korsakoff 
3) Doença de Huntington 
4) Doença de Parkinson 
5) Síndrome de Munchausen 
 
(    ) Deterioração progressiva da capacidade mental devido a uma degeneração dos tecidos 
do encéfalo. 
(    ) Distúrbio hereditário devido a gene anômalo que causa mudanças na personalidade, 
movimentos involuntários e demência. 
(    ) Distúrbio do encéfalo causado por uma carência acentuada de vitamina B1. É causado, 
em geral, por um abuso crônico de álcool. 
(    ) Distúrbio progressivo do encéfalo causando tremores e problemas de movimentação. 
(    ) Distúrbios em que a pessoa procura ajuda médica, repetidas vezes, para alívio dos 
sintomas não existentes ou auto induzidos. 
 

a) 1, 4, 2, 3, 5 
b) 3, 5, 1, 4, 2 
c) 1, 3, 2, 4, 5 
d) 1, 3, 5, 4, 2 

 
 
34) Na epilepsia, as convulsões recorrentes ou breves episódios de consciência alterada são 
causados por uma atividade elétrica anormal do encéfalo. Podemos dizer que: 
 
I. Os ataques podem ser desencadeados ao se pular uma refeição. 
II. O consumo excessivo de álcool pode desencadear uma crise. 
III. Toda epilepsia é devido a um fator genético. 
IV. O dormir pouco pode desencadear um ataque. 
V. Níveis muito baixos de glicose nos pacientes diabéticos podem desencadear um  
       ataque. 
 

a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas. 

 
 
35) Qual dos dois critérios CID-10 e DSM-IV é exclusivo para distúrbios mentais: 
 

a) Os dois critérios são exclusivos para distúrbios mentais 
b) CID-10, apenas 
c) DSM-IV, apenas 
d) Os dois critérios apresentam um capítulo destinado aos transtornos mentais, porém 

o CID-10 é mais detalhado 
 
36) Os sentimentos temporários de nervosismo e preocupação em situação de estresse são 
naturais e próprios.  Mas, se tais sentimentos se tornam uma reação generalizada às várias 
situações normais e causa problemas para enfrentar o dia a dia, ela é diagnosticada como: 
 

a) Transtornos de conduta 
b) Transtorno obsessivo compulsivo 
c) Transtorno persistente generalizado 
d) Transtorno de ansiedade 
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37) O Transtorno de Estresse Pós-Traumático (TEPT) acontece quando, depois de se passar 
por um acontecimento causador de estresse, as emoções intensas persistem durante algum 
tempo. São sintomas de TEPT: 
 

a) Ataques de pânico com falta de ar ou desmaios. 
b) Perda de esperança relativas ao presente e futuro, amnésia. 
c) Pensamentos de morte recorrentes e contínuos, amnésia. 
d) Expressão de emoções inadequadas, como rir ao receber uma má notícia. 

 
 
38) Sintomas como dificuldade de concentração, comunicação incoerente, persecutório, 
crenças irracionais, expressão de emoções inadequadas, delírios entre outros, são 
características de: 
 

a) Transtorno de Déficit de Atenção  
b) Esquizofrenia 
c) Transtorno Afetivo Bipolar 
d) Transtorno Obsessivo Compulsivo 

 
 
39) As pessoas com distúrbio da personalidade fazem parte de um grupo em que um padrão 
fixo de pensamentos causa problemas persistentes. Podem ser divididos em: 
 

a) Emocional ou inconstante 
b) Excêntrica ou estranha 
c) Ansiosa ou receosa 
d) Todas as alternativas estão corretas 

 
 
40) Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta: 
 
No ano de __________, dá entrada no Congresso Nacional o Projeto de Lei do deputado 
_____________________________, que propõe a regulamentação dos direitos da pessoa 
com transtornos mentais e a extinção progressiva dos manicômios no país. Iniciam-se as lutas 
do movimento da ___________________________ nos campos legislativo e normativo, mas 
somente no ano de __________ é sancionada a _____________________________. 
 

a) 1989 – Paulo Amarante – Luta Antimanicomial – 2001 – Lei Federal nº 10216. 
b) 1979 – Paulo Salgado – Reforma Psiquiátrica – 2001 – Lei federal nº 10216. 
c) 1989 – Paulo Delgado – Reforma Psiquiátrica – 2001 – Lei Federal nº 10216. 
d) 1998 – Paulo Delgado – Luta Antimanicomial – 2001 – Lei Federal nº 10216. 

 
 
41) Foi no contexto da promulgação da Lei nº 10216/2001 e da realização da 
___________________________, que a política de saúde mental do governo federal passou a 
consolidar-se, ganhando maior sustentação e viabilidade. 
 

a) I Conferência Nacional de Saúde Mental 
b) II Conferência Nacional de Saúde Mental 
c) III Conferência Nacional de Saúde Mental 
d) IV Conferência Nacional de Saúde Mental 
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42) Em relação à Lei nº 10216/2001, assinale a alternativa correta: 
 

a) A internação voluntária ou involuntária somente será autorizada por médico 
registrado no Conselho Regional de Medicina – CRM do Estado onde se localiza o 
estabelecimento. 

b) A internação involuntária é determinada, de acordo com a legislação vigente, pelo 
juiz competente, que levará em conta as condições de segurança do 
estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e 
funcionários. 

c) A pessoa portadora de transtornos mentais deve ser tratada, preferencialmente, em 
comunidades terapêuticas específica para o transtorno em questão. 

d) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
43) Em relação à internação de pacientes em hospitais psiquiátricos, assinale a alternativa 
correta: 
 

a) Necessária em todos os casos. 
b) Necessária somente em casos de transtornos mentais severos e persistentes. 
c) Inadequada, porque o modelo hospitalocêntrico é muito mais caro e não coloca em 

ação os recursos dos serviços extra hospitalares. 
d) Inadequada, porque os problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas têm 

origem só na biologia (efeitos no cérebro e genética).  
 
 
44) Verificando que a assistência psiquiátrica convencional não permitia alcançar objetivos 
compatíveis com o desejado, e considerando que o Atendimento Primário de Saúde era 
estratégia adotada pela OMS e pela OPAS, um documento marcou as reformas na atenção 
mental nas Américas: 
 

a) Manifesto de Bauru 
b) Declaração dos Direitos humanos 
c) Declaração de Caracas 
d) Declaração de Alma Ata 

 
 
45) Os CAPS, dentro da atual política de saúde mental do Ministério da Saúde: 
 
I. São dispositivos estratégicos para a organização da rede de atenção básica. 
II. Devem estar circunscritos no espaço de convívio social dos pacientes que os 
freqüentam. 
III. É o único serviço de atenção diária em saúde mental. 
IV. A atenção em saúde mental deve ser feita dentro de uma rede de cuidados. 
V. Presta atendimento somente a pacientes em sofrimento psíquico menos grave, 
buscando sua reinserção social. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I, III e V estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
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46) De acordo com a Portaria nº 336/GM/2002, assinale F (Falso) ou V (Verdadeiro): 
 
(    ) Os CAPS deverão constituir-se em serviço ambulatorial de atenção diária que funcione 
segundo a lógica do território. 
(    ) Os CAPS poderão funcionar em qualquer área física ou estrutura hospitalar desde que 
tenha equipe própria. 
(    ) Os CAPS têm como característica a supervisão e a capacitação das equipes de atenção 
básica no âmbito do seu território. 
(    ) Os CAPS, independente da sua modalidade, tem a opção de funcionamento até às 21 
horas. 
(    ) Nos CAPS ad, a equipe técnica deve contar com um médico clínico geral. 
 
Assinale a alternativa correta:  
 

a) V-V-F-V-F 
b) V-F-V-F-V 
c) V-V-V-F-F 
d) V-F-F-V-V 

 
 
 
47) As Equipes Matriciais de Saúde Mental e a Atenção Básica desenvolvem as seguintes 
ações: 
 
I. Discussão de casos identificados pela equipe da Atenção Básica que necessitem de 
uma ampliação da clínica em relação às questões subjetivas. 
II. Trabalhar o vínculo com as famílias, tomando-a como parceira no tratamento e buscar 
constituir redes de apoio e integração. 
III. Fomentar ações que não visem a difusão de uma cultura de assistência não-manicomial. 
IV. Desenvolver ações de mobilização de recursos comunitários, buscando criar espaços de 
reabilitação psicossocial na comunidade. 
V. Priorizar abordagens individuais, levando-se em conta as diferenças como estratégias de 
atenção em saúde mental. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente as afirmativas I, II, IV e V estão corretas. 
b) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
 
 
48) Nova lei que não descriminaliza qualquer tipo de droga e apesar do porte continuar 
caracterizado como crime, usuários e dependentes não estarão mais sujeitos à pena restritiva 
de liberdade, mas sim, a medidas sócio-educativas aplicada pelos juizados especiais 
criminais: 
 

a) Decreto nº 6117/07 
b) Lei nº 10216/01 
c) Lei nº 11705/08 
d) Lei nº 11343/06 
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49) São pressupostos da Política Nacional sobre Drogas, EXCETO: 
 

a) Garantir o direito de receber tratamento adequado a toda com problemas 
decorrentes do uso de álcool e outras drogas. 

b) Não levar em consideração as diferenças entre o usuário, a pessoa em uso indevido, 
o dependente e o traficante, tratando-os da mesma forma. 

c) Priorizar a prevenção do uso indevido de drogas, por ser a intervenção mais eficaz e 
de menos custo para a sociedade. 

d) Reconhecer a corrupção e a lavagem de dinheiro como as principais 
vulnerabilidades a serem alvo das ações repressivas. 

 
 
50) As drogas perturbadoras do SNC apresentam alguns efeitos sobre o SNC: 
 

a) Distorções perceptivas sensoriais e de discriminação de tempo e espaço 
b) Sinestesia, flashback, agitação motora 
c) Delírios, flashback, sensação de relaxamento 
d) Midríase, taquicardia, delírios 

 
 
 




