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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 

PSICÓLOGO – TARDE 
 

 
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 
   



 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 
01) Neste novo cenário da epidemia com a circulação sustentada do vírus, o Ministério 
da Saúde passou a priorizar a notificação, investigação, diagnóstico laboratorial e 
tratamento dos casos com síndrome respiratória aguda grave (SRAG) e aquelas 
pessoas que apresentam fatores de risco para a complicação pela doença, como: 
menores de 2 e maiores de 60 anos de idade, gestantes, portadores de doenças 
crônicas, imunodeprimidos, entre outros.  A doença citada acima quando anunciada 
pela primeira vez foi denominada de gripe suína e que devido à diminuição do 
consumo de carne de porco a “gripe” foi denominada de INFLUENZA: 
 

a) A H1N1; 
b) H1N1; 
c) A H1N5; 
d) H1 N5; 

 
 
02) ... “Ficavam retidos durante meses ou anos – dependendo da medida criada por 
eles – e só eram disponibilizados na intranet muito tempo depois. Quando eram 
publicados, recebiam data retroativa e eram divulgados sem essa especificação na 
intranet. Assim, não era possível saber a data real da publicação. No caso de 
nomeação, as medidas recebiam o carimbo de “publique-se” e eram diretamente 
encaminhadas aos órgãos de contratação e pagamento como se já tivessem sido 
publicadas.” A citação acima refere-se a: 
 

a) CPI da Petrobras; 
b) CPI do mensalão; 
c) Ato secreto; 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
 
03) Entre as medidas de prevenção para evitar a disseminação da conhecida 
popularmente como “gripe suína”, podemos afirmar que está incorreta a seguinte 
afirmativa: 
 

a) lavar bem as mãos frequentemente com água e sabão; 
b) evitar tocar os olhos, boca e nariz após contato com superfícies; 
c) compartilhar objetos de uso pessoal; 
d) cobrir a boca e o nariz com lenço descartável ao tossir ou espirrar. 

 
04) “Se voltar mesmo, vai preso, promete o governo interino, resistindo a pressões dos 
chavistas, da OEA, da ONU, da União Européia e dos Estados Unidos”. A frase acima 
se refere ao presidente deposto de Honduras: 
 

a) Manuel Zelaya; 
b) Hugo Chavez; 
c) Daniel Ortega; 
d) Fernando Lugo. 

 
05) Qual o fato que recentemente comprometeu a imagem de Berlusconi o primeiro 
ministro da Itália fazendo sua popularidade ficar abaixo de 50%: 
 



a) envolvimento com a máfia italiana na comercialização e distribuição de 
drogas ilícitas ; 

b) envolvimento em fraude de eleição, onde ocorreu a recontagem dos votos; 
c) envolvimento com escândalo sexual; 
d) nenhuma das anteriores. 
 

06) Em junho desse ano o STF (Supremo Tribunal Federal) decidiu que seria 
inconstitucional a exigência do diploma para exercer a profissão de:  
 

a) jornalista; 
b) arquivologista; 
c) bibliotecário; 
d) economista. 

 
 
07) O Brasil recebeu cerca de 1,5 mil toneladas de lixo advindo da 
__________________, o embarque dos 40 contêineres com lixo doméstico e tóxico 
começaram a ser devolvidos no dia primeiro de agosto de 2009, sendo que toda a 
operação foi acompanhada pelo Ministro do Meio Ambiente: 
_____________________. 
Assinale a alternativa que contem a resposta correta para preencher as lacunas: 
 

a) Alemanha – Carlos Minc; 
b) Grã Bretanha – Carlos Minc; 
c) China - Guido Mantega; 
d) Espanha- Guido Mantega. 

 
 
08) Assinale a afirmativa incorreta referente  a lei antifumo que entrou em vigor no 
estado de São Paulo no dia 07 agosto de 2009: 
 

a) A lei busca proteger principalmente a saúde do fumante passivo, segundo a 
OMS (Organização Mundial de Saúde), o fumo passivo é a terceira maior 
causa de morte evitáveis no mundo; 

b) A nova lei restringe, mas não proíbe o ato de fumar; 
c) É permitido fumar em locais como casa, áreas ao ar livre, estádios de 

futebol, vias públicas, tabacarias e em cultos religiosos, caso isso faça parte 
do ritual; 

d) Dentro das empresas fica permitido a criação de “fumódromos” (locais para 
que os funcionários possam fumar). 

 
09) No dia 28 de janeiro de 2009 a cidade de Apucarana completou: 
 

a) 60 anos; 
b) 62 anos; 
c) 64 anos; 
d) 65 anos. 

 
10) Apucarana está localizada ao norte do Estado do Paraná e conta com a nascente 
de um importante rio da região, chamado de: 
 

a) Rio Biguaçu; 
b) Rio Pirapó; 
c) Rio Jaboti; 
d) Rio Caviúna. 



 
PORTUGUES 
 
11) O acento grave, indicador de crase, esta empregado incorretamente em: 

 
a) Tal lei se aplica, necessariamente, à mulheres de índole violenta. 
b) As novelas, às quais assisti, problematizam a questão da droga. 
c) Entregou as chaves da loja àquele senhor que nos desacatou na praça. 
d) O delegado disse ao prefeito e aos vereadores que estava à procura dos 

foragidos. 
 
12) Assinale a frase que pode ser completada por Há – a – à, nessa ordem: 

 
a) ______tempos não_____via, mas sempre estive____espera de um encontro. 
b) Aqui_____beira do rio, ______muitos anos, existiu _______casa-grande do 

engenho. 
c) _______esperança de obtermos, _______custas de muito 

empenho,______vaga de serventes. 
d) Fiz ver,_____quem de direito, que não_____possibilidades de 

atender_____solicitaçãO. 
 
13) Qual alternativa completa corretamente as lacunas? 

Castelo Branco e Rodrigues Alves foram presidentes da República; 
_______está entre os mais recentes, ________, entre os mais antigos. 
 

a) esse – este 
b) este – aquele 
c) esse – aquele 
d) aquele – este 

 
14) Qual das alternativas completa corretamente as três lacunas? 

1- O lugar_______moro é pequeno. 
2- Esta foi a casa ________mais gostei. 
3- O filme _________enredo é fraco, sumiu 

 
a) onde – que – cujo 
b) em que – de que – cujo 
c) em que – de que – cujo o 
d) no qual – o qual – do qual o 

 
15) Onde há incorreção no uso do porquê? 

 
a) Veio porque era hora de trabalho. 
b) Saiba porque elas agem dessa forma. 
c) Vigiava porque não queria surpresas. 
d) Sem que soubesse por quê, decidiu voltar. 

     
16) Em que alternativa há erro na flexão numérica? 
 

a) Os relógios afro-suiços são inéditos. 
b) Canoas azul-marinho navegam melhor? 
c) As casas laranjas ruíram com a chuva 
d) Camisas verde-garrafa são muito úteis. 

 
 



17) De acordo com a nova regra ortográfica, assinale a alternativa em que a seqüência 
de palavras não deve ter trema? 

 
a) pinguim – linguiça – tranquilo 
b) aguentar – linguinha – sagui 
c) delinquente – equino – cinquenta 
d) Todas as alternativas acima não devem ter trema 

 
18) Marque a opção em que o hífen aparece de forma obrigatória: Munido de um 
_____________, Pedro fazia, no centro da praça, um comício_________. 

 
a) autofalante – anticlerical. 
b) alto-falante – anticlerical. 
c) autofalante -  anteclerical 
d)   alto-falante – anteclerical. 

 
19) Qual dos seguintes nomes compostos abaixo não está com seu respectivo plural 
correto? 

 
a) os pé-de-moleques 
b) os vice-diretores 
c)   os grão-duques 
d)   os pontapés 

 
20) Assinale a frase em que há erro de grafia. 
 

a) Passou despercebido, para não ser um empecilho a mais. 
b) Mais uma vez queimou o fusível. 
c) Todos têm chegado atrasados, ultimamente. 
d) Deu apenas dois reais ao cabelereiro.   

 
 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
 
21) “Em 1978, eu e mais dois colegas plantonistas do Centro Psiquiátrico Pedro II, no 
Engenho de Dentro, decidimos denunciar uma série de violações aos direitos 
humanos das pessoas lá internadas. Como se tratou de uma denúncia escrita, 
registrada em documento oficial, a resposta foi imediato e violento, como era comum 
naqueles tempos. Além de nós três, foram demitidos mais 263 profissionais que 
ousaram nos defender ou que confirmaram nossas denúncias. Nasceu aí o movimento 
de trabalhadores da saúde mental que,...” este parágrafo foi escrito por: 
 

a) Franco Basaglia 
b) Paulo Delgado 
c) Paulo Amarante 
d) Helvécio Ratton 

 
 
22) Diversas situações muitas vezes relacionadas a problemas sociais, podem ser 
consideradas como fatores de risco, afetando a capacidade de resiliência entre 
indivíduos e famílias. Dentre elas estão: 
 



I. Condições de pobreza 
II. Rupturas familiares 

III. Vivência de algum tipo de violência 
IV. Experiências crônicas ou agudas 
V. Perdas importantes 

 
Marque as respostas corretas: 
 

a) I, II e III 
b) II, III e IV 
c) I, IV e V 
d) Todas estão corretas 

 
23) As relações familiares funcionam como promoção da vida e bem-estar social 
proporcionando: 
 
(   ) Condições adequadas de vida 
(   ) Desenvolvimento das potencialidades de cada um e do grupo com respeito à 
individualidade 
(   ) Desenvolvimento das potencialidades do grupo com relação à individualidade 
(   ) Manutenção do ambiente físico simbólico 
(   ) Manutenção do ambiente simbólico 
(   ) Trocas favoráveis ao crescimento grupal e social 
 
Assinale a alternativa correta: 
 

a) V, F, V, V, F, F 
b) V, V, F, V, F, V 
c) V, V, V, F, V, V 
d) F, V, V, F, F, V 

 
 
24) O primeiro Centro de Apoio Psicossocial (CAPS) do Brasil denominava-se Luís da 
Rocha Cerqueira e surgiu em 1986. alguns princípio das comunidades terapêuticas, da 
Psiquiatria de Setor e da Psiquiatria Democrática Italiana, serviram como fonte de 
inspiração para este e outros CAPS que foram criados posteriormente. Considerando 
essas influências, assinale a alternativa correta: 
 

a) Devido às dificuldades sociais, econômicas e políticas do período pós-ditadura, 
esses centros foram concebidos para cuidar com responsabilidade das 
pessoas que sofrerão perseguição política. 

b) Nos anos oitenta, outras experiências regionais traziam a marca da 
insatisfação e buscavam responsabilizar-se pelos usuários e estabelecer 
pontes entre eles e as sociedades. 

c) Inicialmente, as equipes eram transdisciplinares. Líderes comunitários e 
psiquiatras eram os responsáveis pelo cuidado dos portadores de transtornos 
mentais. 

d) A parceria dos CAPS com os hospitais psiquiátricos visavam a debelar as 
práticas de violência e tortura nesses hospitais, moralizando a assistência à 
saúde mental nestes locais. 

 
25) Assinale a alternativa cuja afirmação discorre corretamente acerca do CAPS: 
 

a) Os serviços de atendimentos são estruturados para ocorrer em periodicidade 
quinzenal. 



b) As características dos usuários dos CAPS, suas doenças, condições de vida e 
demandas solicitam que apenas uma consulta mensal em psicologia seja 
realizada no centro. 

c) Procura-se oferecer à clientela dos CAPS a maior diversidade de experiências, 
seja nas atividades em que possa engajar-se, seja nas pessoas a quem possa 
vincular-se. 

d) As ações de saúde nos CAPS correspondem ao nível terciário de atenção. 
 
26) Segundo Tenório (2002), a alienação psicótica implica uma dificuldade de 
expressão subjetiva, refratária, a ser apreendida por instituições massificadas ou em 
condições precárias para captar e entrar em relação com o singular de cada paciente. 
De acordo com o exposto, assinale a alternativa correta: 
 

a) O cuidado, em saúde mental, amplia-se, no sentido de ser também uma 
sustentação cotidiana da lida diária do paciente, principalmente nas suas 
relações com as organizações não governamentais. 

b) A criação de programas de atendimento específicos no CAPS destina-se a 
garantir a internação dos pacientes com transtornos mentais graves, e que não 
possuem mais família, nos leitos de hospital geral. 

c) O Programa Saúde da Família, por atuar com vistas na comunidade, é a 
unidade de saúde adequada para que o psicólogo possa acompanhar o 
paciente com transtorno mental grave e influenciar o meio social. 

d) Os CAPS se constituem numa ampliação do cuidado ao portador de 
transtornos mentais, em relação tanto à intensidade quanto à diversidade 
desse cuidado, incluindo as especificidades de sua clientela e da cidade ou 
local onde o paciente está inserido. 

 
 
27) A Esquisofrenia, denominação dada por Eugen Bleuler, é uma das mais graves 
psicopatologias que podem acometer um indivíduo. Considerando o conjunto dos seus 
sintomas característicos como, por exemplo, aqueles listados pelo DSM – IV 
identifique, entre as alternativas abaixo, aquela cujo sintoma mencionado é 
inapropriado à realização do diagnóstico desta psicopatologia. 
 

a) Alucinações 
b) Insônia ou hipersônia 
c) Delírios 
d) Discurso desorganizado 
 

28) Em relação ao alcoolismo é incorreto afirmar que: 
 

a) O surgimento da síndrome da abstinência apresenta, em geral, os seguintes 
sinais: tremores, náuseas, sudorese e perturbação do humor. 

b) A síndrome de dependência caracteriza-se, entre outros fatores, pelo 
acentuado desejo ou senso de compulsão daquele que consome álcool. 

c) Entre os sinais e sintomas indicativos de possível alcoolismo, temos por 
exemplo, ansiedade, esquecimento, icterícia e tremores. 

d) A ingestão do álcool, durante a gravidez, acarreta, em geral, a Síndrome 
Alcoólica Fetal, na qual a criança apresenta retardo no crescimento, 
anormalidades faciais e alterações no sistema nervoso central. 

 
29) Na Declaração de Caracas, observa-se um conjunto de críticas ao hospital 
psiquiátrico. Nas alternativas abaixo, assinale aquela que não corresponde a essas 
críticas: 
 



a) O hospital psiquiátrico isola o doente do meio social. 
b) O hospital psiquiátrico domina os recursos humanos e financeiros destinados 

aos serviços de saúde mental. 
c) O hospital psiquiátrico propicia ensino, insuficientemente vinculado às 

necessidades de saúde mental das populações, dos serviços de saúde e de 
outros setores. 

d) O hospital psiquiátrico, enquanto modalidade assistencial propicia um 
atendimento descentralizado e integral, mas que não é comunitário e 
preventivo. 

 
30) Em relação à Lei 10216, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 
portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde 
mental, é incorreto afirmar: 
 

a) Estabelece os serviços comunitários de saúde como meio preferencial de 
tratamento. 

b) Tipifica as internações psiquiátricas, segundo três modalidades: voluntário, 
involuntária e compulsória. 

c) Estabelece o direito do paciente à presença do médico, em qualquer tempo, 
para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização voluntária. 

d) Estabelece o caráter multidisciplinar da assistência ao transtorno mental, 
promovido na atuação do NAPS/CAPS: 1 médico psiquiatra, 1 enfermeiro, 4 
profissionais de nível superior 9psicólogo, assistente social, terapeuta 
ocupacional e outro profissional necessário à realização dos trabalhos) e 
profissionais de nível médio e elementar. 

 
Para responder as questões 31 e 32, considere os seguintes itens: 
 

I. Atendimento individual 
II. Atendimento em grupos 

III. Visitas domiciliares 
IV. Atendimento à família 
V. Atividades comunitárias, enfocando a integração do doente mental na 

comunidade e sua inserção social. 
 
31) Considerando assistência ao paciente prestada pelos Núcleos e Centros de 
Atenção Psicossocial (NAPS/CAPS), tal qual definida na portaria 224/janeiro de 92, 
assinale a alternativa que melhor identifica os tipos de atividade de assistência 
prestada por estes serviços. 
 

a) I, II, IV e V apenas 
b) II, III, IV e V apenas 
c) II, IV e V apenas 
d) I, II, III, IV e V 
 

32) Considerando assistência ao paciente prestada pelo Hospital-dia, tal qual definida 
na portaria 224/janeiro de 92, assinale a alternativa que melhor identifica os tipos de 
atividade de assistência prestada por estes serviços. 
 

a) I, II, III, e IV apenas 
b) II, III, IV e V apenas 
c) III, IV e V apenas 
d) I, II, III, IV e V  

 
33) Considerando a relação entre saúde mental e trabalho, é incorreto afirmar: 



       
      a) Entre as condições geradoras de tensão ou fadiga, temos as características da 
organização do trabalho, como por exemplo, o ritmo e a extensão das jornadas de 
trabalho. 
      b) No âmbito da fadiga patológica, vinculada ao trabalho, é possível encontrar a 
manifestação de sintomas, como cefaléia, perda de apetite, dores musculares, etc. 
     c)A insônia, irritabilidade e o desânimo são manifestações típicas da passagem do 
estado de fadiga associado ao trabalho para a doença mental. 

d) A competição entre equipes associadas ao elogio pelo aumento de 
produtividade é um fator preventivo do incremento de tensão e, portanto, do 
estado de fadiga. 

 
34) Observemos a seguinte citação articulada à psicodinâmica do trabalho: 
 
“Quando o rearranjo da organização do trabalho não é mais possível, quando a 
relação do trabalhador com a organização do trabalho é bloqueada... a energia 
pulsional que não acha descarga no exercício do trabalho se acumula no aparelho 
psíquico, ocasionando um sentimento de desprazer e tensão.” 
(Dejours, 1994) 
 
Assinale a alternativa na qual identificamos o conceito diretamente descrito pelo autor: 
 

a) Depressão 
b) Sofrimento 
c) Estratégia defensiva 
d) Medo  

 
35) As ações dos CAPS são conduzidas pela política nacional de Saúde Mental, que 
trabalha para reduzir progressivamente os leitos em hospitais psiquiátricos, para 
garantir assistência aos pacientes egressos dos hospitais, para criação e sustentação 
de rede extra-hospitalar e para defender e promover os direitos humanos dos 
pacientes. 
Assinale as alternativas corretas das atribuições dos psicólogos nos CAPS: 
 

a) Estudar e avaliar indivíduos em seus aspectos: intelectual, psicomotor e 
emocional (abrangendo a psicodinâmica individual, familiar e sócio-intelectual), 
empregando métodos e técnicas psicológicas com o objetivo de formular 
diagnóstico ou parecer psicológico para auxiliar os pacientes com sofrimento 
mental. 

b) Orientar através de aconselhamento e/ou orientação individual ou em grupo, os 
pacientes e/ou formulários visando auxiliar na resolução de dificuldades e 
situações familiares. 

c) Desenvolver trabalhos psicoterápicos individuais e em grupo, afim de favorecer 
a saúde mental do indivíduo. 

d) Todas as respostas estão corretas. 
 
36) Assinale as alternativas corretas que correspondem aos efeitos Psicoativos do 
Álcool que favorecem a dependência: 
 

a) Redução de ansiedade 
b) Efeitos estimulantes/Euforizantes 
c) Relações sociais melhores 
d) a, b e c, estão corretas. 

 



37) Assinale os possíveis sinais de ansiedade colocando (V) para verdadeiro e (F) 
para falso: 
 
(   ) apreensão 
(   ) desesperança 
(   ) sensação de alerta 
(   ) sentimento de temor ou previsão de perigo 
(   ) tristeza 
(   ) hipervigilância e preocupação 
(   ) insônia 
(   ) baixa auto-estima 
 
 
Assinale a alternativa correta: 
 

a) V, F, V, V, F, V, V, F 
b) F, F, V, V, V, V, F, F 
c) V, F, V, F, F, F, F, V 
d) V, F, V, V, V, F, V, F 

 
 
38) Vários fatores têm sido considerados importantes no desenvolvimento de um 
transtorno alimentar. Assinale os incorretos: 
 

a) Fatores socioculturais 
b) Fatores familiares 
c) Fatores individuais 
d)   Fatores como baixo auto-estima 

 
39) A temática que trata do atendimento dos profissionais do CAPS sobre o cuidado 
que é prestado neste local, abrange: 
 

a) Reinserção social 
b) Sempre os princípios da integralidade 
c) Cuidado humanizado e acolhimento do paciente 
d) Todas as alternativas estão corretas 

 
40) A violência social que decorre de vários fatores, não perdoa seus efeitos no 
comportamento e desenvolvimento de bebês, crianças e adolescentes e isso leva a 
um comum problema: 

a) Perda de expectativas 
b) Rupturas ou perda dos vínculos 
c) Não realização 
d) Não resiliência 

 
41) No dia 13 de dezembro de 2007 – foi aprovada a inclusão da Saúde Mental como 
prioridade no pacto pela vida. Isto significa: 
 
1. A Saúde Mental pode criar estratégias de funcionamento eficazes para o custeio 
das residências terapêuticas 
2. A Saúde Mental passará a ser pactuada como prioridade dos gestores estaduais e 
municipais de saúde 
3. A Saúde Mental deixa de ser prioridade somente de gestão federal. 
4. Que há uma oposição entre a ciência e política nas críticas à política de Saúde 
Mental. 



 
a) Respostas 1 e 3 corretas 
b) Respostas 2 e 3 corretas 
c) Respostas 1, 2 e 3 estão corretas 
d) Todas as alternativas estão corretas 

 
42) A Atenção Básica é objeto de preocupação em todo o mundo, desde o encontro da 
OMS em Alma-Ata, no Cazaquistão. No Brasil, esse objetivo tem sido buscado 
atualmente com ênfase na Estratégia  Saúde da Família. Uma das ações mais 
recentes do MS nesse campo foi a criação do: 
 

a) NASP 
b) SF 
c) NASF 
d) CAPS 

 
43) A justificativa conceitual da atuação do psicólogo nos moldes propostos pelo 
Programa Saúde da Família é de: 
 

a) Desconstrução da forma clínica 
b) Atender a saúde como consumo 
c) Serviço de reabilitação somente com psicoterapia 
d) Atendimento ambulatorial 
 

 
44) A Saúde Mental está em estreita relação com: 
 

a) Como se sentem em relação a  si mesmas 
b) Como se sentem em relação aos demais 
c) A forma como enfrentar as exigências de sua própria vida 
d) “a”, “b” e “c” estão corretas 

 
45) Garantir que as equipes se vinculem aos pacientes e se responsabilizem pelas 
ações desencadeadas no processo de assistência, garantindo a integralidade da 
atenção em todo o sistema de saúde é: 
 

a) Matriciamento 
b) Serviço de Saúde Mental 
c) Atendimento grupal 
d) Psicoterapia 
 

 
46) O indivíduo que teme ser avaliado negativamente pelos demais, sofre de: 
 

a) Fobia Específica 
b) Fobia Social 
c) Esquizofrenia 
d) TOC 

 
 
47) A rede de cuidados de atenção em saúde mental, não inclui só os CAPS, ela 
inclui: 
 

a) Atenção básica, ambulatórios e centros de convivência 
b) Ações conjuntas priorizando os casos de transtornos mentais severos 



c) Atenção básica, residências terapêuticas, ambulatórios, centros de 
convivência, clubes de lazer e outros 

d) Hospitais psiquiátricos, programa de volta para casa, residências terapêuticas 
e comunidades terapêuticas 

 
48) Os Municípios com menos de 20mil habitantes, organizam sua rede de cuidados a 
partir de: 
 

a) Atenção Básica 
b) Programa de volta para casa 
c) Centros de convivência 
d) Residência Terapêutica 

 
 
49) O matriciamento é um arranjo organizacional que visa outorgar suporte técnico em 
áreas específicas às equipes responsáveis pelo desenvolvimento de ações básicas de 
saúde para a população. Nesse arranjo, a equipe por ele responsável, compartilha 
alguns casos com a equipe de saúde local. Esse compartilhamento se produz de 
forma de: 
 

a) Co-responsabilidade pelos casos, intervenções conjuntas de casos, 
intervenções conjuntas junto às famílias. 

b) Discussões conjuntas de caso, intervenções conjuntas à comunidade 
c) Atendimentos conjuntos 
d) “a”, “b” e “c”estão corretas 

 
50) As ações de saúde mental na atenção básica devem estar fundamentadas nos 
princípios do SUS e nos princípios da Reforma Psiquiátrica. Podemos afirmar que os 
princípios fundamentais desta articulação entre saúde mental e atenção básica são: 
 

a) Noção de território e intersetorialidade 
b) Multiprofissionalização/interdisciplinariedade, promoção da cidadania dos 

usuários 
c) Construção da autonomia possível de usuários e familiares 
d) Todas as respostas estão corretas. 




