Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife
Concurso Público 2008
Tipo 1

Cargo: Cuidador de Residência Terapêutica / Nível Médio

CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
Texto I

QUESTÃO 02

Assentamento

Com exceção do primeiro parágrafo, os demais são finalizados
com a expressão “Vamos embora”. Qual o sentido dessa
expressão, em relação à idéia central do texto?

ChicoBuarque
Quando eu morrer, que me enterrem na
beira do chapadão
-- contente com minha terra
cansado de tanta guerra
crescido de coração

A) Faz uma menção implícita ao processo de migração, no
Brasil, por falta de distribuição de terras.
B) Trata-se de uma canção de despedida, daí o uso dessa
expressão.
C) A expressão é usada apenas para efeito de rima, um dos
elementos necessários para fazer uma canção.
D) O autor está chamando as pessoas citadas no texto para
acompanhá-lo.
E) A expressão estabelece uma relação comparativa entre os
parágrafos.

Zanza daqui
Zanza pra acolá
Fim de feira, periferia afora
A cidade não mora mais em mim
Francisco, Serafim
Vamos embora
Ver o capim
Ver o baobá
Vamos ver a campina quando flora
A piracema, rios contravim
Binho, Bel, Bia, Quim
Vamos embora

QUESTÃO 03

Em “Onde só vento se semeava outrora”, a palavra sublinhada
significa:
A)
B)
C)
D)
E)

Quando eu morrer
Cansado de guerra
Morro de bem
Com a minha terra:
Cana, caqui
Inhame, abóbora
Onde só vento se semeava outrora
Amplidão, nação, sertão sem fim
Ó Manuel, Miguilim
Vamos embora

divergência;
similitude;
ressalva;
assimetria;
anterioridade.

QUESTÃO 04

O segundo parágrafo estabelece com o terceiro parágrafo uma
relação de:
A)
B)
C)
D)
E)

As questões 1, 2, 3 e 4 se referem ao Texto I
QUESTÃO 01

conseqüência;
proporção;
adição;
causa;
comparação.

No trecho “cana, caqui, inhame, abóbora, onde só vento se
semeava outrora” o autor faz uma crítica:
A) à falta de interesse no Brasil para o plantio desses
alimentos.
B) aos tipos de alimentos que agora são cultivados.
C) à falta de distribuição de terras no País para a agricultura.
D) ao vento, que atrapalha a agricultura.
E) aos alimentos que eram cultivados antigamente.

Página 1/11
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife
Concurso Público 2008
Tipo 1

Cargo: Cuidador de Residência Terapêutica / Nível Médio

Texto II

(MENINO MALUQUINHO, out. 2007)

As questões 5 e 6 se referem ao Texto II
QUESTÃO 05

A idéia central da tirinha é revelada ao leitor a partir da mudança de preposições. Em qual trecho do texto identificamos essa relação?
A)
B)
C)
D)
E)

“CADÊ O MALUQUINHO?”
“ESTÁ DE CAMA!”
“QUER DIZER...ESTÁ NA CAMA!”
“OBA! TÔ GRIPADO!”
“NÃO VOU PRA ESCOLA!

QUESTÃO 06

A expressão QUER DIZER, no trecho “QUER DIZER... ESTÁ NA CAMA”, indica que:
A)
B)
C)
D)
E)

a mãe do Menino Maluquinho confirma a primeira informação que deu ao amigo do seu filho.
a informação dada pela mãe do Menino Maluquinho ao colega do garoto precisava ser corrigida.
o Menino Maluquinho não foi à escola porque estava doente.
a pergunta feita pelo garoto não tinha sido bem interpretada pela mãe do Menino Maluquinho.
embora ESTÁ DE CAMA e ESTÁ NA CAMA sejam estruturas diferentes, expressam uma única informação.
Texto III

“Diálogo entre duas crianças:
- Eu nasci nesta casa.
- E eu nasci num hospital.
- Por quê? Você estava doente?”

QUESTÃO 07

O exemplo acima (Texto III) é uma piada. O que nos faz achar o texto engraçado são as diferentes visões de mundo das duas crianças.
Alguns elementos lingüísticos nos ajudam a entender a idéia central do texto, assim como a sua graça. Sobre esta relação, identifique a
alternativa correta:
A) Há um pronome que faz referência a uma primeira pessoa, precedido de uma preposição, para identificar lugares, o que leva a
divergência de compreensão.
B) O verbo nascer tem significados diferenciados para os meninos.
C) A palavra hospital é compreendida de formas distintas pelos dois meninos.
D) Ao perguntar: “Você estava doente?” um dos meninos entende que a palavra hospital tem mais de um significado.
E) Os meninos conjugam o verbo nascer no pretérito perfeito. Este tempo verbal é inadequado, nesse texto, por isso ocorre o
conflito de compreensão.
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QUESTÃO 11

QUESTÃO 08

São competências do Sistema Único de Saúde, exceto:

Identifique a alternativa correta quanto ao uso da crase:
A)
B)
C)
D)
E)

“foi à uma loja”;
“Pedro disse à Alberto;
“recusou-se à morrer;
“eu disse à ela para ir embora”;
“eu prefiro peixe à portuguesa”

CONHECIMENTOS DE SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS

A) Identificar e divulgar os fatores condicionantes e
determinantes da saúde.
B) Executar serviços de vigilância epidemiológica e
vigilância sanitária.
C) Garantir a cobertura assistencial à população
exclusivamente através dos serviços públicos de saúde.
D) Executar serviços de saneamento básico.
E) Executar ações de saúde do trabalhador.
QUESTÃO 12

QUESTÃO 09

Considerando a Legislação da Saúde, no Brasil, analise as
afirmativas abaixo:

Em relação ao Pacto pela Vida (Portaria/GM nº 399, de 26 de
fevereiro de 2006), assinale a alternativa correta:

I.

A) É o compromisso entre os três gestores (federal, estadual e
municipal) do Sistema Único de Saúde em torno das
prioridades que apresentam impacto sobre a situação de
saúde da população brasileira.
B) Entre as prioridades está o controle das doenças
sexualmente transmissíveis.
C) É o compromisso pactuado entre o gestor municipal de
saúde e o Conselho Municipal de Saúde para a redução da
mortalidade infantil e materna.
D) É uma pactuação entre o gestor federal e o gestor
municipal para garantir o financiamento das ações de
atenção básica.
E) O controle das doenças crônico-degenerativas está entre as
metas pactuadas.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a saúde é
direito de todos e dever do Estado, garantido mediante
políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco
de doença e de outros agravos e ao acesso universal e
igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção
e recuperação.
II. A Lei nº 8.080, de 19 de setembro de 1990, é a Lei
Orgânica da Saúde e dispõe sobre as condições para a
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização
e o funcionamento dos serviços correspondentes.
III. A Lei nº 8.142, de 28 de dezembro de 1990, dispõe sobre a
participação da comunidade na gestão do Sistema Único de
Saúde e sobre as transferências intergovernamentais de
recursos financeiros na área da saúde.
Marque a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)
E)

Somente a I e II estão corretas.
Somente a II e III estão corretas.
Somente a I e III estão corretas.
As afirmativas I, II e III estão corretas.
As afirmativas I, II e III estão incorretas.

QUESTÃO 10

A integralidade é um dos princípios do Sistema Único de Saúde
e significa:
A) A organização do sistema de saúde por nível de
complexidade da assistência.
B) Que o sistema de saúde deve atender a todos, sem
distinções ou restrições, oferecendo toda a atenção
necessária, sem qualquer custo.
C) A igualdade da atenção à saúde, sem privilégios ou
preconceitos, devendo disponibilizar recursos e serviços de
forma justa, de acordo com as necessidades de cada um.
D) A participação da comunidade na fiscalização dos serviços
de saúde.
E) A garantia ao usuário de ações de promoção, prevenção,
tratamento e reabilitação em todos os níveis de
complexidade do sistema.
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QUESTÃO 13

Em relação ao Programa de Saúde da Família (PSF) assinale a
alternativa incorreta:
A) São desenvolvidas atividades de acordo com o
planejamento e a programação realizados com base no
diagnóstico situacional e tendo como foco a família e a
comunidade;
B) Engloba apenas ações de caráter coletivo, que envolvem a
promoção e proteção à saúde e a prevenção de doenças.
C) Deverá proceder aos encaminhamentos dos usuários aos
serviços de média e alta complexidade quando necessário.
D) É realizada assistência básica integral e contínua,
organizada à população adscrita.
E) Caracteriza-se como a porta de entrada preferencial do
sistema de saúde.
QUESTÃO 14

Os profissionais das equipes de atenção básica têm importante
papel e contribuição nas ações de vigilância à saúde. Todas as
alternativas abaixo são atribuições comuns a todos os membros
dessas equipes, exceto:
A) Notificar casos suspeitos e confirmamos de doenças da
Lista Nacional de Notificação compulsória.
B) Realizar busca ativa de casos novos de doenças e
convocação dos faltosos ao tratamento.
C) Mobilizar a comunidade para desenvolver medidas simples
de manejo ambiental para controle de vetores.
D) Diagnosticar e tratar precocemente as doenças
transmissíveis.
E) Alimentar e analisar dados dos Sistemas de Informação em
Saúde.
QUESTÃO 15

Em relação ao Programa de Agentes Comunitários de Saúde
(PACS), coloque (V) se a afirmativa for verdadeira e (F) se a
afirmativa for falsa,
( ) Tem como equipe mínima um médico, um enfermeiro, um
auxiliar de enfermagem e quatro a seis agentes
comunitários de saúde.
( ) É entendido como um programa de reorientação do modelo
assistencial, operacionalizado mediante a implantação de
equipes multiprofissionais.
( ) Cada equipe do programa se responsabiliza pelo
acompanhamento de cerca de mil famílias de uma
determinada área.
A seqüência correta de cima para baixo é:
A)
B)
C)
D)
E)

V, V, F.
F, F, V.
F, F, F.
F, V, V.
V, F, F.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16

QUESTÃO 19

A concepção atual da Reforma Psiquiátrica Brasileira sofreu
influência das experiências acumuladas de outros países.
Assinale nas alternativas abaixo a principal referência teórica
do processo da Reforma Psiquiátrica Brasileira.
A)
B)
C)
D)
E)

O Modelo de Atenção em Saúde Mental, substitutivo ao
Modelo Asilar, é formado por uma Rede de Cuidados. Assinale
a alternativa que não corresponde à afirmação acima:
A) CAPS, Ambulatório, Residência Terapêutica, Casa do
Meio do Caminho.
B) Hospital Geral
C) Hospital Psiquiátrico
D) Unidade de Saúde da Família e PACS
E) Associação e/ou Cooperativa

Comunidade Terapêutica (Inglaterra)
Comunitária ou Preventiva (Estados Unidos)
Psiquiatria de Setor (França)
Psiquiatria Democrática (Italiana)
Psicoterapia Institucional (França)

QUESTÃO 17

QUESTÃO 20

Considerando a Reforma Psiquiátrica Brasileira, assinale (V)
para as afirmativas verdadeiras e (F) para as afirmativas falsas.
( ) O objetivo do tratamento dos transtornos mentais é apenas
a redução de sintomas.
( ) A idéia de que o “louco” seja, por natureza, perigoso e
incapaz é ultrapassada.
( ) A Reforma Psiquiátrica é um processo em construção
permanente.
( ) No modelo da Reforma Psiquiátrica o “louco” passa a ser
considerado sujeito e não uma pessoa sem razão e sem
juízo.
( ) O território é, sobretudo, o lugar social onde construímos
nossas referências de vida.
A seqüência correta de cima para baixo é:
A)
B)
C)
D)
E)

V, V, V, V e V
F, V, V, V e V
V, V, V, V e F
V, V, F, V e F
F, V, F, V e V

Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde,
consentâneo às suas necessidades.
Ser protegido contra qualquer forma de abuso e exploração.
Ser tratado, preferencialmente, em hospital psiquiátrico.
Receber um maior número de informações a respeito de
sua doença e de seu tratamento.

Está(ão) correta(s) apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

1
1, 2 e 3
2e4
1, 2 e 4
1, 3 e 4.

É apenas o desafio de acabar com manicômios e criar
outros serviços
Diz respeito à mudança de conceitos, à mudança do
imaginário social sobre a questão da loucura.
É uma experiência de produção de subjetividade, de
produção de sentidos e um novo olhar sobre o sujeito.
Não depende, necessariamente, da construção de uma Rede
Comunitária de Cuidado.

2.
3.
4.

Está(ão) correta(s) apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

1e4
2e3
1, 2 e 4
2, 3 e 4
2

Considerando a Reforma Psiquiátrica enquanto processo social,
podemos afirmar que:

O projeto de lei n° 10.216, de 06 de abril de 2001, do Deputado
Federal Paulo Delgado dispõe sobre a proteção e os direitos das
pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o
modelo assistencial em saúde mental. Diante do exposto, é
possível afirmar que são direitos da pessoa portadora de
transtornos mentais:

2.
3.
4.

1.

QUESTÃO 21

QUESTÃO 18

1.

Com relação à Reforma Psiquiátrica, podemos afirmar que:

1.
2.
3.

4.

Manicomial pode não ser um lugar, mas uma prática social
Inclusão, solidariedade e cidadania são princípios para um
novo espaço social.
A superação do Hospital Psiquiátrico não se passa
simplesmente por uma desospitalização, mas sim, por uma
desinstitucionalização onde é colocada em jogo uma
questão de conquista de cidadania.
O usuário é o único protagonista das mudanças sociais

Estão corretas apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 4.
2, 3 e 4
1, 2 e 3
2e3
1e2
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QUESTÃO 22

QUESTÃO 26

Não tem relação com o Movimento da Reforma Psiquiátrica
Brasileira:
A) O Movimento de Trabalhadores de Saúde Mental
B) O Movimento da Luta Antimanicomial
C) O fortalecimento e a consolidação da assistência nos
hospitais psiquiátricos
D) Criação de Organizações de Usuários e Familiares
E) Aprovação de portarias ministeriais que garantem a
normatização e financiamento dos CAPS
QUESTÃO 23

Para exercer o papel de um agente facilitador no processo de
Reabilitação Psicossocial dos moradores de uma Residência
Terapêutica, o cuidador não deve:
A) Estimular a autonomia e iniciativa dos moradores;
B) Respeitar o limite e o espaço físico e psíquico do morador;
C) Fazer com que o funcionamento da Residência Terapêutica
seja o mais próximo possível de uma instituição;
D) Fazer com e não pelo morador;
E) Escutar o morador quando perceber algum conflito.
QUESTÃO 24

Segundo Benedetto Saraceno, existe uma grande diferença
entre O ESTAR e O HABITAR um lugar. Considerando as
afirmativas abaixo:
1.

Estar numa Residência Terapêutica é a mesma coisa de
habitar tal residência
O manicômio é o lugar onde é negado o habitar e afirmado
o estar
O estar na Residência Terapêutica garante ao indivíduo a
sua inclusão social
O habitar tem a ver com um grau elevado de propriedade e
contratualidade no espaço no qual se vive

2.
3.
4.

Assinale a alternativa incorreta em relação à Reabilitação
Psicossocial:
A) A reabilitação psicossocial é um processo para adaptar os
fracos ao jogo dos fortes;
B) O exercício de plena cidadania e de plena contratualidade
em casa, na rede social e no trabalho é importante para o
processo de reabilitação psicossocial;
C) A reabilitação psicossocial inclui além da restituição dos
direitos formais dos pacientes psiquiátricos, os direitos
substanciais como o afetivo, o relacional, o material, o
habitacional e o produtivo;
D) O processo de reabilitação psicossocial engloba diversos
atores: profissionais, usuários, familiares e toda
comunidade;
E) A reabilitação psicossocial é um processo para que se
mudem as regras da cultura, possibilitando a convivência
dos fortes e fracos no mesmo cenário.
QUESTÃO 27

No Modelo da Clínica Ampliada (Clínica da Reforma, Clínica
Psicossocial, Clínica do Território) o sujeito é colocado em
evidência e respeitado em sua singularidade. O principal
instrumento de intervenção para esse sujeito é:
A)
B)
C)
D)
E)

A contenção medicamentosa
Colocar limites
Escuta
Análise da conduta
Contenção física

QUESTÃO 28

Vendo a Residência Terapêutica no enfoque da Reabilitação
Psicossocial pode-se afirmar que:

Estão corretas apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 3 e 4
1e2
2e4
1, 2, e 4
1e3

QUESTÃO 25

Não diz respeito à Reabilitação Psicossocial:
A) Autonomia, cidadania e contratualidade
B) Dependência, tutela e internação psiquiátrica
C) Oficinas Terapêuticas, Cooperativas, Centros de
Convivência.
D) Projeto Terapêutico individual, resgate de vínculos
familiares e sociais.
E) Rede de Cuidados, direitos civis.

A) Deve haver uma interação dos moradores com a
comunidade vizinha, para que eles vivam como qualquer
cidadão;
B) Toda atividade dos moradores das residências devem ser
intramuros;
C) As Residências Terapêuticas devem se localizar em
lugares mais isolados, pela dificuldade dos seus moradores
em se relacionarem;
D) As Residências Terapêuticas não precisam estar ligadas a
uma rede de cuidados;
E) Na Residência Terapêutica todos os moradores devem ter
um mesmo projeto de vida.
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QUESTÃO 29

QUESTÃO 31

O cuidador de uma Residência Terapêutica é um agente
facilitador no processo de reinserção e reabilitação psicossocial
dos moradores, tendo como função:
1.

Participação na construção e no acompanhamento
sistemático do Projeto Terapêutico Individual (PTI) dos
moradores.
Identificar as habilidades e preferências de cada morador
Identificar recursos comunitários para inserir os moradores
Decidir sobre as rotinas das atividades diárias das
Residências Terapêuticas

2.
3.
4.

Estão corretas apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 3 e 4
1e2
2e4
2, 3 e 4
1, 2 e 3

Considere as afirmações a seguir:
I.

Uma das principais dificuldades enfrentadas pelo Programa
de Volta para Casa é a freqüente ausência de documentação
pessoal mínima de seus usuários necessária ao
cadastramento.
II. A concessão de auxílio financeiro para reabilitação
psicossocial se dá em caráter estritamente excepcional, pela
pressuposição de que este vai de encontro ao incentivo da
autonomia do usuário, objetivo previsto pelo Programa de
Volta para Casa.
III. Os valores do auxílio-reabilitação, quando devidos,
somente serão pagos a alguém que se constitua como
representante legal do paciente, mediante convênio com
instituição financeira oficial.
IV. O estabelecimento de Residências Terapêuticas e a
inscrição do município correspondente no Programa de
Volta para Casa são exemplos de ações que concorrem para
desinstitucionalização do portador de transtornos mentais.
São corretas apenas:

QUESTÃO 30

O Programa de Volta para Casa:
A) Visa possibilitar ao egresso de Hospitais Psiquiátricos,
Unidades Ambulatoriais e Hospitais de Custódia e
Tratamento Psiquiátrico uma efetiva reinserção social.
B) Destina-se, sobretudo, a ex-pacientes psiquiátricos, ainda
não
atingidos
pelos
efeitos
prejudiciais
da
institucionalização, buscando o retorno destes à segurança
de seus núcleos familiares.
C) Garante aos seus beneficiários o pagamento de auxílioreabilitação psicossocial.
D) Busca ampliar a rede de relações de seus usuários,
incentivando as restrições imprescindíveis dos seus
direitos civis e políticos.
E) Apesar de ter obtido a sanção presidencial ainda nos anos
80, só na última década vem apresentando resultados mais
concretos.

A)
B)
C)
D)
E)

I e IV
II e IV
I e III
II e III
III e IV

QUESTÃO 32

São exemplos de requisitos necessários para a solicitação de
inclusão do beneficiário no Programa De Volta Para Casa,
exceto:
A) Habilitação do Município responsável pela atenção
continuada
B) Atestado médico de incapacidade laborativa
C) Certidão de Nascimento
D) Formulário de Inclusão no Programa preenchido pelo
Município
E) Documento de Identidade
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QUESTÃO 33

QUESTÃO 35

O Sr. Gilberto, 20 anos, morador da cidade de Pseudópolis, está
internado de modo ininterrupto em um Hospital Psiquiátrico há
seis meses. Em relação ao Programa de Volta para Casa, de
acordo com a portaria 2077/GM de 31 de outubro de 2003, ele:
A) Deveria ser beneficiário, independente de outros
requisitos.
B) Será automaticamente beneficiário, desde que Pseudópolis
oferte ações de saúde que atendam às necessidades dos
beneficiários.
C) É possível beneficiário, ainda que Pseudópolis não tenha
aderido formalmente ao Programa.
D) Não é possível beneficiário, por ainda não ter atingido a
idade de 21 anos.
E) Não é possível beneficiário, por ter passado menos de dois
anos em regime de hospitalização.

Analise as afirmações seguintes:
1.

Cada transferência de paciente do hospital psiquiátrico para
o Serviço Residencial Terapêutico (SRT) deve implicar em
uma redução de igual número de leitos no hospital de
origem.
Dada sua natureza pública, são vedados aos Serviços
Residenciais Terapêuticos (SRTs) convênios com
entidades filantrópicas, associações e ONGs para a
implementação e acompanhamento destes.
Cabe ao(s) profissional (is) de referência dos moradores
organizar a casa de acordo com os Padrões Internacionais
da Residência Terapêutica (PIRT), cuidando para que
formas de ocupação do espaço de cada morador não se
sobreponham às preconizadas pelo referido documento.
A realização de tarefas cotidianas nas residências
terapêuticas pelos moradores é uma negociação constante
entre necessidade, vontade expressa e disponibilidade,
fazendo parte do processo de reabilitação psicossocial.

2.

3.

4.

QUESTÃO 34

O Serviço Residencial Terapêutico (SRT) em Saúde Mental
surgiu para responder à necessidade de moradia de pessoas
portadoras de transtornos mentais graves. Em relação este
Serviço é correto afirmar que:
A) Possui como objetivo central minimizar o sofrimento da
família do usuário, oferecendo a esta, possibilidade de
reeducação para retomada de convivência doméstica
harmônica.
B) Constitui-se em unidade independente dos dispositivos de
saúde prescindindo, por exemplo, de Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS) de referência e de equipe de atenção
básica.
C) O suporte de caráter interdisciplinar deverá considerar a
singularidade de
cada morador, e não apenas projetos e
ações baseadas no coletivo de moradores.
D) O acompanhamento ao morador cessa quando este
eventualmente é hospitalizado.
E) A inclusão de uma pessoa no Serviço Residencial
Terapêutico (SRT) é o ato final no longo processo de sua
inserção social.

Estão corretas apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

1 e 4.
2 e 3.
1, 3 e 4.
1e3
2e4

QUESTÃO 36

São exemplos de tarefas do (a) cuidador(a) em uma residência
terapêutica, exceto:
A) Auxiliar os moradores em tarefas domésticas, tendo a
cautela de dosar sua participação.
B) Ajudar no pagamento de contas, sem perder a perspectiva
de autonomia do usuário.
C) Auxiliar os moradores na administração do próprio
dinheiro.
D) Conduzir a rotina da residência substancialmente como
local de tratamento.
E) Trabalhar questões ligadas ao morar, como disputas de
espaços.
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QUESTÃO 37

QUESTÃO 39

Assinale a alternativa correta:

O número de moradores em cada Residência Terapêutica varia:

A) Cada residência deve estar referenciada a um Centro de
Atenção Psicossocial (CAPS) e operar junto à rede de
atenção à saúde mental dentro da lógica de desvinculação
territorial.
B) Os Centros de Convivência e Cultura são essencialmente
dispositivos médicos assistenciais que facilitam a
construção de laços sociais e a inclusão das pessoas com
transtornos mentais.
C) Os programas sociais de inclusão ao trabalho, em que
pesem suas intenções, são instrumentos inadequados para
figurarem no projeto terapêutico de moradores de
residências, por não serem centrados na remissão de
sintomas destas pessoas.
D) Alguns Centros de Convivência e Cultura vêm
funcionando como incubadores de experiências
interessantes no campo de geração de renda.
E) A efetiva integração dos Serviços Residenciais
Terapêuticos, Centros de Apoio Psicossociais (CAPS) e
Centros de Convivência e Cultura representam o ideal da
exclusiva integração dos equipamentos de saúde, fim
maior da noção de articulação em rede de assistência à
saúde mental.

A)
B)
C)
D)
E)

de 02 a 10
de 02 a 12
de 01 a 12
de 01 a 08
de 05 a 10

QUESTÃO 40

O auxílio-reabilitação psicossocial,
Programa de Volta Para Casa, terá:

parte

integrante

do

A) a duração improrrogável de um ano.
B) a duração de um ano, podendo ser renovado quando
necessário aos propósitos da reintegração social do
paciente.
C) a duração de dois anos, podendo ser renovado quando
necessário aos propósitos da reintegração social do
paciente.
D) a duração indeterminada.
E) a duração arbitrada pelo Gestor Municipal, quando
necessário aos propósitos da reintegração social do
paciente.

QUESTÃO 38
QUESTÃO 41

A Portaria nº1169, de 7 de julho de 2005, entre outras
providências institui o Grupo de Trabalho de Saúde Mental e
Economia Solidária. Segundo esta Portaria, existem municípios
prioritários para o recebimento do incentivo financeiro voltado
ao desenvolvimento de atividades de inclusão social pelo
trabalho destinadas a pessoas portadoras de transtornos mentais.
Para tanto, é preciso que eles ___________________________.

Analise entre as afirmativas abaixo as que correspondem a
medidas que contribuem diretamente para expansão da rede de
residências terapêuticas:
I.
II.

Que frase abaixo não complementaria de forma correta o
espaço em branco?
A) tenham número elevado de leitos de longa permanência em
hospital psiquiátrico.
B) tenham implantado um número mínimo de cinco unidades
de Centro de Atenção Psicossocial (CAPS)
C) tenham implantado Serviços Residenciais Terapêuticos
D) tenham aderido ao Programa de Volta para Casa.
E) apresentem articulação efetivas entre a área de Saúde
Mental e a rede de Economia Solidária.

III.
IV.

V.

Expansão gradual dos Centros de Atenção Psicossocial
(CAPS).
Implementação do Programa Hospital em Casa (PHC) há
cinco anos.
Desativamento progressivo de leitos psiquiátricos.
Incentivo financeiro, assumido pelo Ministério da Saúde,
para melhoria e/ou implantação dos Serviços Residenciais
Terapêuticos (SRTs).
Incremento do repasse financeiro para hospitais
psiquiátricos que mantêm inalterado o número de leitos.

Estão corretas apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e V
I, IV e V
III, IV e V
II, III e IV
I, III e IV
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QUESTÃO 42

QUESTÃO 45

O papel de articulador estratégico da rede de atenção às pessoas
com transtornos mentais e da Política de Saúde Mental num
determinado território, cabe:

Analise as afirmativas abaixo a respeito das alterações do juízo
de realidade.
1.

A)
B)
C)
D)
E)

Aos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS)
Aos Serviços Residenciais Terapêuticos (SRTs)
Aos Hospitais Psiquiátricos
Às Unidades Ambulatoriais
Ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU)

Uma das características do delírio é a certeza subjetiva
praticamente absoluta que o doente tem a respeito de suas
idéias.
A idéia deliróide é uma alteração do juízo de realidade que
não pode ser explicada a partir das vivências afetivas do
paciente.
Um dos indicadores da gravidade do delírio é a extensão
em que as idéias delirantes envolvem diferentes áreas da
vida do paciente.
A falta de contatos sociais e a pobreza da comunicação
interpessoal são fatores que contribuem para a manutenção
do delírio.
O conteúdo do delírio habitualmente é compartilhado pelo
grupo social a que o indivíduo pertence.

2.

3.
QUESTÃO 43

4.
Gilvânia é uma moradora da residência terapêutica que tem por
hábito esquecer o gás ligado, após o uso do fogão. O papel
do(a) cuidador(a) mais adequado, neste caso, seria o de:
A) Repreendê-la severamente e proibi-la de circular na
cozinha da residência, por precaução.
B) Ignorar o acontecido, a fim de não prejudicar o
desenvolvimento terapêutico da moradora.
C) Entrar em contato, todas as vezes que o fato acontecer,
com o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) que
assumirá as devidas providências.
D) Possibilitar que o fato seja trabalhado dentro do projeto
terapêutico da usuária, alertando-a, simultaneamente para
o risco de acidente doméstico.
E) Registrar o fato em formulário próprio a ser enviado ao
Conselho Estadual de Saúde Mental que poderá, a partir
desta comunicação, requerer nova internação hospitalar.
QUESTÃO 44

Assinale a alternativa que não corresponde a sintoma negativo
da esquizofrenia.
A)
B)
C)
D)
E)

Distanciamento afetivo
Retração social
Produção de neologismos
Diminuição da fluência verbal
Lentificação psicomotora

5.

Estão corretas apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 3.
1, 3 e 4.
1, 2 e 4.
2, 3 e 4.
2, 3 e 5.

QUESTÃO 46

Assinale a alternativa correta a respeito das alterações da
sensoperçepção.
A) O fenômeno descrito como alucinose se caracteriza por
uma percepção deformada de um objeto real e presente.
B) A hiperestesia é a condição na qual os objetos são
percebidos com tamanho maior do que o real.
C) As alucinações visuais são as mais comuns nos quadros
psicóticos.
D) Na ilusão, embora o doente veja a imagem ou ouça a voz,
falta a convicção que acompanha a verdadeira alucinação.
E) Na alucinação audioverbal, as vozes escutadas geralmente
ameaçam, acusam ou comentam o comportamento do
indivíduo.
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QUESTÃO 47

Assinale a alternativa que não corresponde a alteração
freqüentemente encontrada na esquizofrenia.
A)
B)
C)
D)
E)

Atenção flutuante.
Embotamento afetivo.
Dissociação do pensamento.
Vivências de influência.
Percepção delirante.

QUESTÃO 48

Os quadros demenciais definem-se pela perda de múltiplas
habilidades psíquicas e funcionais. Assinale a alternativa
incorreta a respeito das deficiências encontradas nas
demências.
A) Alteração da linguagem, com dificuldade para encontrar as
palavras.
B) Perda da memória para fatos antigos.
C) Diminuição da capacidade de aprendizagem.
D) Perda da capacidade de planejamento e monitoramento de
atos complexos.
E) Dificuldade de controle emocional.
QUESTÃO 49

“Vivência da percepção de um objeto sem o estímulo mental
correspondente”. A definição acima se refere a:
A)
B)
C)
D)
E)

Distimia.
Ilusão mnêmica.
Delírio
Alucinação.
Abulia.

QUESTÃO 50

Assinale a alternativa que não corresponde a uma alteração das
emoções e sentimentos.
A)
B)
C)
D)
E)

Obnubilação.
Apatia.
Paratimia.
Labilidade afetiva.
Anedonia.
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