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TERAPEUTA OCUPACIONAL - CAPS 

 

 

01. Sobre o CAPS, analise as proposições abaixo: 
I - O CAPS deverá constituir-se em serviço 
ambulatorial de atenção diária que funcione 
segundo a lógica do território; 
II - Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) 
poderão funcionar em área física totalmente 
dependente de qualquer estrutura hospitalar; 
III – O CAPS deverá estar capacitado para realizar 
prioritariamente o atendimento de pacientes com 
transtornos mentais severos e persistentes em sua 
área territorial, em regime de tratamento intensivo, 
semi-intensivo e não-intensivo; 
Considerando as assertivas acima, podemos 
AFIRMAR:  
a) Somente a alternativa I está correta; 
b) Todas as alternativas estão corretas; 
c) Todas as alternativas estão erradas; 
d) As alternativas I e III estão corretas; 
e) As alternativas I e II estão corretas. 
 
02. Com suporte na Lei de proteção e direitos das 
pessoas portadoras de transtornos mentais, podemos 
AFIRMAR  que são direitos da pessoa portadora de 
transtorno mental: 
a) Ter garantia de sigilo nas informações prestadas, 
ressalvadas aquelas que devem ser ditas aos 
familiares e amigos no curso do tratamento; 
b) Ser tratada, preferencialmente, internada, para 
somente após, ser adotado o tratamento em serviços 
comunitários de saúde mental; 
c) Receber o maior número de informações a 
respeito de sua doença e de seu tratamento; 
d) Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de 
saúde, sendo secundária a consideração sobre as 
suas necessidades; 
e) Ter direito à presença médica somente quando 
houver hospitalização involuntária; 
 
03. A respeito do Tratamento a ser oferecido à 
portadores de transtornos mentais, consideremos: 
I - A internação em qualquer de suas modalidades 
será prioritariamente indicada, mesmo havendo 
recursos extra-hospitalares que se mostram 
suficientes; 
II - O tratamento visará, como finalidade 
permanente, a reinserção social do paciente em seu 
meio; 
III - O tratamento em regime de internação será 
estruturado de forma a oferecer assistência integral 

à pessoa portadora de transtornos mentais, incluindo 
serviços médicos, de assistência social, 
psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros; 
Considerando as assertivas acima, podemos dizer 
que é CORRETO: 
a) A assertiva I é a única verdadeira; 
b) A assertiva II é a única verdadeira; 
c) As assertivas I e II são falsas; 
d) As assertivas II e III são falsas; 
e) A assertiva I é a única falsa; 
 
04. Julgue as assertivas verdadeiras ou falsas: 
(  ) Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) são 
instituições que visam à substituição dos hospitais 
psiquiátricos; 
( ) Os CAPS são unidades de saúde locais / 
regionalizadas que contam com uma população 
adscrita definida pelo nível local e que oferecem 
atendimento de cuidados intermediários entre o 
regime ambulatorial e a internação hospitalar, em 
um ou dois turnos de 4 horas, por equipe 
multiprofissional, constituindo-se também em porta 
de entrada da rede de serviços para as ações 
relativas à saúde mental; 
(  ) A atenção do CAPS deve incluir ações dirigidas 
somente aos pacientes. 
(  ) Os projetos terapêuticos dos CAPS devem ser 
singulares, respeitando-se diferenças regionais, 
contribuições técnicas dos integrantes de sua 
equipe, iniciativas locais de familiares e usuários e 
articulações intersetoriais que potencializem suas 
ações; 
a) VVFV; 
b) FVFV; 
c) VVVV; 
d) VVFF; 
e) VFVF; 
 
05. O CAPS deve considerar o cuidado, articulando 
diversos recursos de natureza clínica, dos recursos 
elencados abaixo, qual NÃO deve ser incluído: 
a) medicamentos;  
b) moradia; 
c) recurso financeiro do paciente; 
d) lazer; 
e) programas de reabilitação psicossocial. 
 
06. O CAPS é organizado através de equipe 
multiprofissional constituída de diversos 
profissionais, das opções abaixo, qual NÃO integra 
a equipe: 
a) psiquiatras; 
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b) enfermeiros; 
c) psicólogos; 
d) auxiliares de enfermagem; 
e) professores de educação física. 
 
07. Quanto a PREVENÇÃO, inserida dentre as 
ações do CAPS, NÃO podemos afirmar: 
a) A prevenção voltada para o uso abusivo e/ou 
dependência de álcool e outras drogas pode ser 
definida como um processo de planejamento, 
implantação e implementação de múltiplas 
estratégias voltadas para a redução dos fatores de 
risco específicos e fortalecimento dos fatores de 
proteção; 
b) A prevenção respalda-se em propostas Rígidas, 
que tenham a abstinência total como a única meta 
viável e possível aos usuários dos serviços CAPS. 
c) A prevenção implica necessariamente a inserção 
comunitária das práticas propostas, com a 
colaboração de todos os segmentos sociais 
disponíveis; 
d) A prevenção teria como objetivo impedir o uso 
de substâncias psicoativas pela primeira vez, 
impedir uma “escalada” do uso e minimizar as 
conseqüências de tal uso. 
e) A lógica que sustenta a prevenção deve ser a da 
Redução de Danos. 
 
08. Quanto as ESTRATÉGIAS DA PREVENÇÃO, 
julgue os itens abaixo: 
I - Fornecimento de informações sobre os danos do 
álcool e outras drogas; 
II - Alternativas para lazer e atividades livres de 
drogas; 
III - Facilitar a identificação de problemas pessoais 
e o acesso ao suporte para tais problemas; 
IV - Buscar o fortalecimento de vínculos afetivos, o 
estreitamento de laços sociais e a melhora da auto-
estima das pessoas. 
Analisando as assertivas podemos AFIRMAR: 
a) As assertivas I e IV são as únicas verdadeiras; 
b) As assertivas III e IV são as únicas verdadeiras; 
c) As assertivas I, II e III são as únicas verdadeiras; 
d) Todas as assertivas são falsas; 
e) Todas as assertivas são verdadeiras. 
 
09. Quanto aos PRINCÍPIOS norteadores do CAPS, 
NÃO podemos afirmar: 
a) Devem se responsabilizar pelo acolhimento de 
50% da demanda dos portadores de transtornos 
severos de seu território; 

b) Deve ser garantido a presença de profissional 
responsável durante todo o período de 
funcionamento da unidade (plantão técnico); 
c) Criar uma ambiência terapêutica acolhedora no 
serviço que possa incluir pacientes muito 
desestruturados que não consigam acompanhar as 
atividades estruturadas da unidade. 
d) Se baseia exclusivamente por critérios clínicos e 
técnico-científicos. 
e) Devem se responsabilizar pelo acolhimento de 
100% da demanda dos portadores de transtornos 
severos de seu território; 
 
10. Quanto aos PROJETOS TERAPÊUTICOS, 
quais dos elencados NÃO se compatibiliza com os 
ditames do CAPS: 
a) devem ser singulares, dentro das possibilidades; 
b) respeitar as diferenças regionais; 
c) respeitar as contribuições técnicas dos integrantes 
de sua equipe; 
d) manter-se afastado de iniciativas locais de 
familiares e usuários; 
e ) ter articulações intersetoriais que potencializem 
suas ações. 

 




