PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL 02/2013

MONITOR DE OFICINA
TERAPÊUTICA II
INSTRUÇÕES
01 – Material a ser utilizado: caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
02 - É vedada a consulta a livros, revistas, folhetos ou anotações, bem como o uso de
máquinas de calcular ou qualquer equipamento elétrico ou eletrônico, inclusive
telefones celulares.
03 – O caderno de questões consta de 20 (trinta) questões objetivas de múltipla
escolha, sendo 10 questões de Português e 10 (vinte) questões de conhecimentos
específicos, leia-o atentamente e marque apenas uma alternativa.
04 – A duração será de 02 (duas) horas, sendo que os candidatos somente poderão se
retirar do local das provas objetivas, após 40 (quarenta) minutos do início das mesmas.
05 – Será atribuída nota 0 (zero):
5.1 à(s) questão(ões) da prova objetiva que contenha(m) emenda(s) e/ou rasura(s),
ainda que legível(is);
5.2 à(s) questão(ões) da prova objetiva que contenha(m) mais de uma opção de
resposta assinalada;
5.3 à(s) questão(ões) da prova objetiva que não estiver(em) assinalada(s) no cartão de
respostas;
5.4 à(s) questão(ões) da prova objetiva cujo cartão de respostas for preenchido fora
das especificações contidas no mesmo ou nas instruções da prova, ou seja,
preenchidas com canetas não esferográficas ou com canetas esferográficas de tinta de
cor diferente de azul ou preta, ou ainda, com marcação diferente da indicada no
modelo previsto no cartão;
06 – Será fornecido apenas 01 (um) gabarito por candidato.
07 – A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes
instruções poderá implicar na eliminação do candidato

BOA SORTE!

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
EDITAL 02/2013

LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 01
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas na oração abaixo:

Questão 06
A frase abaixo é completada corretamente por qual
alternativa?

Sou coerente: a causa _____ tenho lutado vai _____
meus mais legitimos anseios e ideiais.

____ fraudes e acredito que sempre_____.

a) por que, de encontro com os.
b) que, de encontro dos.
c) por que, ao encontro dos.
d) porque, de encontro aos.
Questão 02
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas na oração abaixo:
Quanto a amigos, prefiro João ____ Paulo, _____
quem sinto ____ simpatia.
a) a, por, menos.
b) do que, por, menos.
c) do que, com, menas.
d) do que, para, menos.
Questão 03
Onde há erro de regência verbal?
a) Esqueceram-lhe os compromissos assumidos.
b) Nós lhe lembramos o compromisso assumidos.
c) Eu esqueci os compromissos assumidos.
d) Lembro-me que tais eram as suas palavras.
Questão 04
A frase abaixo é completada corretamente por qual
alternativa?
Asseguro _____ você que compete ____ ela, em
relação ____ esta situação, tomar as providências
necessárias.
a) à, a, à.
b) à, a, a.
c) a, à, à.
d) a, a, a.
Questão 05
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas na oração abaixo:
É _____ prudência na interpretação dos resultados,
_____ seguem _____ algumas normas.
a) necessária, porisso, inclusas.
b) necessário, por isso, inclusa.
c) necessário, por isso, inclusas.
d) necessária, porisso, incluso.

a) Houve, hão de existir.
b) Houveram, hão de existir.
c) Houve, há de existir.
d) Houveram, há de existir.
Questão 07
Assinale alternativa incorreta.
a) Tratando-se de você, ele concordará!
b) O deixei na biblioteca.
c) Ele pediu permissão para falar-lhe.
d) Vou levar-te ao museu.
Questão 08
Assinale a alternativa que completa corretamente as
lacunas na oração abaixo:
Minhas objeções ____ acordo são concernentes ___
modo ___ ele dirige a firma.
a) do, do, pelo qual.
b) ao, do, de que.
c) ao, ao, como.
d) do, ao, de que.
Questão 09
Única frase com regência verbal incorreta:
a) Trata-se do ideal a que referi.
b) As leis que carecemos são outras.
c) Encerrou-se o inquérito a que se percebeu.
d) São justas as punições de que se queixam?
Questão 10
A frase abaixo é completada corretamente por qual
alternativa?
Imbuído _____ preconceitos, com tendência ____
intolerância, era impermeável ___ qualquer influência.
a) com, pela, contra.
b) por, a, a.
c) de, à, a.
d) com, para, à.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 11
A PORTARIA Nº 3.088, DE 23 DE DEZEMBRO DE
2011 INSTITUE a Rede de Atenção Psicossocial RAPS, cuja finalidade é a criação, ampliação e
articulação de pontos de atenção à saúde para
pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com
necessidades decorrentes do uso de crack, álcool e
outras drogas, no âmbito do Sistema Único de Saúde
(SUS).
É VERDADEIRO afirmar que os componentes que
constituem a RAPS são:
A)
I - atenção básica em saúde, II - atenção
psicossocial especializada, III - atenção de urgência e
emergência, IV - atenção residencial de caráter
transitório, V - atenção hospitalar, VI - estratégias de
desinstitucionalização e VII - reabilitação psicossocial.
B)
I - atenção básica em saúde, II - atenção
psicossocial especializada, III - atenção de urgência e
emergência, IV - atenção residencial de caráter
transitório, V - estratégias de desinstitucionalização e
VI - reabilitação psicossocial .
C)
I - atenção básica em saúde, II - atenção
psicossocial especializada, III -SAMU, IV - atenção
residencial de caráter transitório, V - atenção
hospitalar, VI – Residências Terapêuticas e VII reabilitação psicossocial
D)
I - atenção básica em saúde, II - atenção
psicossocial especializada, III - atenção de urgência e
emergência, IV - atenção residencial de caráter
transitório, V - atenção hospitalar e VI Centros de
convivência.
Questão 12
Em relação às Residências Terapêuticas NÃO é
correto afirmar que:
A) são locais de moradia destinadas a pessoas com
transtornos mentais que permaneceram em longas
internações psiquiátricas e estão impossibilitadas de
retornar às suas famílias de origem;
B) são centrais no processo de institucionalização e
requalificação dos hospitais psiquiátricos;
C) são moradias mantidas com recursos financeiros
anteriormente destinados aos leitos psiquiátricos;
D) para cada morador de hospital psiquiátrico
transferido para a residência terapêutica, um igual
número
de
leitos
psiquiátricos
deve
ser
descredenciado do SUS e os recursos financeiros que
os mantinham devem ser realocados para os fundos
financeiros do estado ou do município para fins de
manutenção dos Serviços Residenciais Terapêuticos.

Questão 13
Sobre o controle social na política do SUS, é
verdadeiro:
A) os conselhos são presididos por representantes do
órgão gestor;
B) os conselhos são órgãos consultivos;
C) a conferencia nacional de saúde define as políticas
de saúde municipais e estaduais.
D) os conselhos são órgãos fiscalizadores .
Questão 14
Leia as afirmativas abaixo.
I - Um dos sintomas ou fenômenos elementares das
psicoses são os delírios, alucinações verbais e
alterações da consciência do eu.
II – Outros sintomas importantes das psicoses são as
alterações graves dos sentimentos vitais e os
sintomas negativos
III – A elaboração delirante é uma tentativa
compreensível
de
lidar
com
a
dimensão
incompreensível das vivências delirantes primárias.
A alternativa CORRETA é
A) Somente as afirmativas I e II estão corretas
B) Somente as afirmativas I e III estão corretas.
C) Somente as afirmativas II e III estão corretas.
D) As afirmativas I, II e III estão corretas
Questão 15
Não é indicador da sintomatologia da síndrome de
abstinência alcoólica:
A) alucinações;
B) coma alcoólico;
C) crises convulsivas;
D) delirium –tremens.
Questão 16
Como caracterizar uma crise? Podemos chamar
assim aqueles momentos em que o sofrimento mental
se torna realmente insuportável para o sujeito e/ou
para aqueles que o cercam. Alguns sinais da crise:
inquietude psicomotora acentuada, ruptura com as
atividades habituais, isolamento acentuado, errância,
atividade delirante- alucinatória intensa entre outros.
São alguns pontos importantes no acompanhamento
da crise no CAPS, exceto;
A) orientar a família e chamar o SAMU.
B) O acompanhamento mais constante por um auxiliar
de enfermagem, por exemplo, evita o recurso a
medicações extraordinárias e outras medidas de efeito
incômodo ou desagradável.
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C) A participação numa oficina, ou em qualquer outra
atividade que possa interessar o paciente, tem um
efeito igualmente importante.
D) Cada crise tem seu tempo próprio de duração e
seu ritmo de evolução. Uma crise que se agrava e se
prolonga demasiadamente requer reajustes no projeto
terapêutico. Contudo, não se deve apressar o término
da crise pelo uso de altas doses de medicação, ou
quaisquer outras medidas invasivas. A crise deve
transcorrer de modo tal que possa ser vivida de forma
suportável pelo paciente, sendo ao mesmo tempo,
trabalhada com ele.

Questão 20
O trabalho em equipe em saúde mental é aquele:
I - em que a equipe se organiza em torno do saber de
uma determinada coordenação.
II - que é caracterizado pela participação coletiva na
construção de um projeto terapêutico institucional.
III - que envolve todos os trabalhadores em um
processo de comunicação que propicia as trocas entre
os diversos profissionais.

Assinale a alternativa CORRETA:
Questão 17
Em relação ao abuso de álcool e outras drogas, podese afirmar que:
I - representa um grave problema da sociedade
contemporânea, particularmente o alcoolismo, e essa
situação é assumida pelo Ministério da Saúde como
grave problema de Saúde Pública.
II - deve ter soluções no campo da saúde.
III - deve envolver em suas soluções uma abordagem
intersetorial.
Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s):
A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) I e III, apenas.
D) I e II, apenas.
Questão 18
Sobre a política pública para usuários de álcool e
outras drogas pode-se afirmar:
A) que o usuário menor de 18 anos pode ser acolhido
no CAPs ad ;
B) o CAPs ad é sempre a porta de entrada para
usuários de álcool e outras drogas;
C) a política do Ministério da Saúde reforça e
preconiza como tratamento a abstinência total do uso
de drogas;
D) o CAPs ad III tem como diferencial o atendimento
às urgências que envolvem álcool e outras drogas.
Questão 19
Dos dispositivos abaixo, fazem parte da rede de
atenção aos usuários de álcool e outras drogas do
SUS, exceto:
A) CAPs ad
B) Unidade de acolhimento
C) CRAS
D) Leitos de retaguarda em Hospital Geral

A) Somente a afirmativa I está correta.
B) Somente as afirmativas I e III estão corretas
C) Somente as afirmativas II e III estão corretas
D) As afirmativas I, II e III estão corretas

