
AUXILIAR TÉCNICO OFICINEIRO - CAPS

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 -  A duração da prova é de 4 horas, já incluído o tempo de preenchimento 
do cartão de respostas. 

2 -  O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a 
ela não retornar, será eliminado. 

3 -  Os três últimos candidatos ao terminar a prova deverão permanecer 
na sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em 
ata de suas respectivas assinaturas. 

4 -  Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões (Provas) e nem copiar 
o gabarito, pois a imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado 
em http:www.spdmpais.org.br na data prevista no cronograma. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

1-  Confira atentamente se este caderno de questões (Provas), que 
contém 40 questões objetivas, está completo.

2 -  Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente 
uma correta.

3 -  Confira se seus dados pessoais, o emprego escolhido, indicados no 
cartão de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, 
notifique imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. 
Terminada a conferência, você deve assinar o cartão de respostas no 
espaço apropriado.

4 -  Confira atentamente se o emprego e o número do caderno que 
consta neste caderno de questões (Prova) é o mesmo do que consta 
em seu cartão de respostas. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.

5 -  Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, 
amassado, dobrado nem manchado.

6 -  Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada 
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

7 -  Os candidatos aos empregos de nível superior exceto os candidatos 
ao emprego de médico poderão entregar seus títulos ao final da 
prova objetiva no local indicado na escola onde está fazendo sua 
prova objetiva.

AGENDA 

  03/08/2014, PROVAS OBJETIVAS/
RECEBIMENTO DE TÍTULOS. 

 04/08/2014, Divulgação dos Gabaritos 
Preliminares e Disponibilização dos 
Exemplares das Provas Objetivas.

  06/08/2014, Disponibilização das Imagens dos 
Cartões de Respostas das Provas Objetivas.

  07/08 e 08/08/2014, Interposição de 
Recursos Administrativos quanto as questões 
das Provas Objetivas. 

 15/08/2014, Divulgação dos Gabaritos 
Definitivos Oficiais, Resultado das Notas 
Preliminares das Provas Objetivas.

  18/08/2014, Divulgação do Resultado Final 
das Notas das Provas Objetivas.

  19/08/2014, Divulgação dos Candidatos de 
Empregos de Nível Superior que terão os 
títulos analisados.

  19/08/2014, Relação dos Candidatos Convocados 
para a etapa de Avaliação Psicológica.

 23/08 e/ou 24/08/2014, AVALIAÇÃO 
PSICOLÓGICA.

  25/08/2014, Divulgação da Nota Preliminar 
da Avaliação de Títulos.

  26/08 a 27/08/2014, Interposição de Recursos 
contra o Resultado da Nota Preliminar da 
Avaliação de Títulos.

  29/08/2014, Resultado Final da Nota Final 
da Avaliação de Títulos.

  28/08 a 29/08/2014, Solicitação de VISTAS 
DOS TESTES e/ou ENTREVISTA DEVOLUTIVA.

  26/08 a 27/08/2014, Interposição de 
Recursos contra Avaliação de Psicológica.

  08/09/2014, Divulgação do Resultado Final.

CADERNO: 2 

INFORMAÇÕES: 
 Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h 
 Internet: www.spdmpais.org.br 

 E-mail: spdm2014@biorio.org.br

CÓDIGO: ATC78

SPDM - Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina
Programa de Atenção Integral à Saúde

Organização Social de Saúde
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LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 
O DESASTRE DO BRASIL

                                                                Carlos Nejar, O Globo, 10/7/2014
 

Este desastre do futebol brasileiro diante da 
Alemanha, em goleada, começou bem antes da 
lesão propositada em Neymar, veio bem antes 
de quando Felipão mostrou-se desatualizado, 
soberbo, ditador; veio antes pela excessiva 
propaganda, cuidando dos mínimos gestos 
e movimentos de nossos jogadores, como 
se fossem deuses, novos e opulentos, com a 
supervalorização dos pés, como se pensassem ou 
criassem a ordem do universo. Não foi apenas a 
seleção alemã superior, houve negligência, pane, 
lapso dos atletas nacionais e como de início se viu 
um time de sopro curto. O preço foi muito caro.

QUESTÃO 1
“com a supervalorização dos pés, como se pensassem ou 
criassem a ordem do universo”; nessa frase do texto há 
uma relação de sentido implícita entre dois elementos, 
que só NÃO pode ser expressa por:

(A) corpo e mente;
(B) prática e teoria;
(C) pés e cabeça;
(D) trabalho e comodismo;
(E) atividade e pensamento.

QUESTÃO 2
Em relação à afirmação de que o desastre começou bem 
antes da lesão de Neymar, o texto:

(A) não esclarece onde está o começo do desastre;
(B) diz que o desastre começou com a desatualização do 

Felipão;
(C) informa que o desastre teve início com a arrogância 

do treinador;
(D) explica que o desastre é fruto do exagero de cuidado 

com os jogadores;
(E) justifica que o desastre era inevitável em função da 

falta de inteligência.

QUESTÃO 3
“Este desastre do futebol brasileiro diante da 
Alemanha”; a expressão “diante da” pode ser substituída 
adequadamente por:

(A) contra a;
(B) para a;
(C) frente à;
(D) em relação à;
(E) de encontro à.

QUESTÃO 4
A frase que não mostra um exemplo de grau superlativo é:

(A) “Este desastre do futebol brasileiro diante da 
Alemanha, em goleada, começou bem antes da lesão 
propositada em Neymar...”;

(B) “... veio bem antes de quando Felipão mostrou-se 
desatualizado, soberbo, ditador...”;

(C) “... veio antes pela excessiva propaganda, cuidando 
dos mínimos gestos e movimentos de nossos 
jogadores...”;

(D) “... como se fossem deuses, novos e opulentos, com 
a supervalorização dos pés, como se pensassem ou 
criassem a ordem do universo”;

(E) “O preço foi muito caro”.

QUESTÃO 5
Ao dizer que a lesão em Neymar foi “propositada”, o 
autor do texto participa da opinião de que essa lesão foi:

(A) intencionalmente praticada pelo adversário;
(B) casualmente feita no calor do jogo;
(C) prontamente punida pelo juiz da partida;
(D) inevitavelmente ocorrida em atletas de ponta;
(E) repetidamente praticada em jogos da Copa.

QUESTÃO 6
“veio antes pela excessiva propaganda, cuidando dos 
mínimos gestos e movimentos de nossos jogadores, 
como se fossem deuses, novos e opulentos, com a 
supervalorização dos pés, como se pensassem ou 
criassem a ordem do universo. Não foi apenas a 
seleção alemã superior, houve negligência, pane, 
lapso dos atletas nacionais e como de início se viu um 
time de sopro curto. O preço foi muito caro.”

Considerando as três ocorrências do vocábulo “como”, 
sublinhadas no texto, pode-se afirmar que:

(A) apresentam valores semânticos diferentes;
(B) só as duas primeiras ocorrências mostram o mesmo 

valor semântico;
(C) a última ocorrência tem valor semântico de tempo;
(D) as três ocorrências mostram valor de comparação;
(E) só as duas últimas ocorrências mostram o mesmo 

valor semântico.
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QUESTÃO 7
Ao dizer que “como de início se viu um time de sopro 
curto”, no termo sublinhado o autor empregou uma 
figura de linguagem denominada:

(A) metonímia;
(B) metáfora;
(C) pleonasmo;
(D) eufemismo;
(E) hipérbole.

QUESTÃO 8
A palavra “goleada” apresenta um sufixo (-ada), com 
valor de coletivo, como ocorre em:

(A) jogada;
(B) bananada;
(C) laranjada;
(D) trombada;
(E) poeirada.

QUESTÃO 9
O par abaixo que é formado por classes de palavras 
diferentes das demais é:

(A) futebol brasileiro;
(B) excessiva propaganda;
(C) mínimos gestos;
(D) atletas nacionais;
(E) muito caro.

QUESTÃO 10
O texto desta prova tem a finalidade de:

(A) elogiar o futebol brasileiro;
(B) lamentar a violência nos campos de futebol;
(C) criticar alguns aspectos de nossa seleção;
(D) apontar medidas que possam melhorar o nosso futebol;
(E) mostrar a tristeza do povo brasileiro pela derrota.

SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS

QUESTÃO 11
Em relação às doenças de notificação compulsória, pode-
se afirmar que:

(A) somente os casos suspeitos devem ser notificados;
(B) apenas os casos confirmados devem ser notificados;
(C) o caso suspeito não deve ser notificado antes da 

confirmação clínica;
(D) a notificação de casos suspeitos é fundamental para 

o controle de determinadas doenças;
(E) a notificação da doença deve ser feita após a 

confirmação laboratorial.

QUESTÃO 12
“Um conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou a prevenção de qualquer 
mudança nos fatores determinantes e condicionantes 
de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de 
recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle 
das doenças ou agravos”  conceitua:

(A) vigilância epidemiológica;
(B) vigilância nutricional;
(C) vigilância sanitária;
(D) sistema de vigilância nutricional;
(E) segurança alimentar e nutricional (SAN).

QUESTÃO 13
A Tuberculose é considerada um problema de saúde 
pública porque:

(A) ainda é frequente no Brasil, e sua ocorrência está 
diretamente associada ao modo de viver e trabalhar 
do indivíduo;

(B) apresenta distribuição uniforme pelo Brasil, 
acometendo, predominantemente, a raça negra;

(C) tem alta incidência nas camadas mais pobres e no 
gênero feminino;

(D) a transmissão é direta de pessoa a pessoa e vem 
apresentando diminuição da incidência;

(E) apresenta declínio na taxa de prevalência, estando 
praticamente erradicada na região Sudeste.
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QUESTÃO 14
Por universalização da saúde, expressão corrente no 
movimento sanitário início da chamada Nova República, 
entende-se a:

(A) unificação das medidas preventivas e curativas;
(B) abordagem compreensiva dos problemas de saúde;
(C) aplicação das medicinas alternativas no atendimento 

médico;
(D) extensão do direito à assistência médica gratuita para 

toda a população;
(E) cobertura do atendimento exclusivamente aos 

grupos de riscos biológicos.

QUESTÃO 15
A atenção primária de saúde compõe-se de algumas 
atividades ou ações básicas de saúde, dentre as quais 
encontramos as seguintes, EXCETO:

(A) educação para a saúde e sobre métodos de prevenção 
de doenças;

(B) atendimento dos problemas de alimentação e 
abastecimento de água;

(C) tratamento de doenças independente da 
complexidade;

(D) imunização;
(E) combate às enfermidades endêmicas locais.

QUESTÃO 16
Entre os indicadores de saúde, o mais conhecido e 
utilizado, e que está associado diretamente às condições 
econômicas, sociais e ambientais é:

(A) a taxa de mortalidade proporcional por idade;
(B) o coeficiente de mortalidade infantil;
(C) a taxa de esperança de vida;
(D) o coeficiente de morbidade;
(E) a taxa de letalidade.

QUESTÃO 17
No início da década de 1990 ocorreu, no Rio de Janeiro, 
uma epidemia cuja principal causa de sua disseminação 
era a falta de saneamento básico. A epidemia retratada 
foi de:

(A) meningite;
(B) sarampo;
(C) dengue;
(D) tétano;
(E) cólera.

QUESTÃO 18
O Sistema Único de Saúde - SUS possui, em cada esfera 
de governo, as seguintes instâncias colegiadas:

(A) Fundo Nacional de Saúde e associação de moradores;
(B) Programa de Saúde da Família e Comissão Intergestora 

Tripartite;
(C) Conferência de Saúde e Conselho de Saúde;
(D) Comissão Intersetorial e Conselho Tutelar;
(E) Ministério da Saúde e Distrito Federal.

QUESTÃO 19
Avalie se, de acordo com a Organização Mundial de Saúde 
– OMS, são fatores determinantes e condicionantes da 
saúde:

I. Lazer e trabalho.
II. Alimentação, saneamento básico, educação e acesso 

a serviços.
III. Transporte, moradia, renda e meio ambiente.
IV. Meio ambiente e moradia, exclusivamente.
V. Renda, lazer e trabalho, exclusivamente.

É correto APENAS o que consta em:

(A) IV e V;
(B) II e V;
(C) II;
(D) III;
(E) I, II e III.

QUESTÃO 20
A inalação da fumaça de derivados do tabaco por 
indivíduos não fumantes que convivem com fumantes 
em ambientes fechados é denominada:

(A) tabagismo ativo;
(B) antitabagismo;
(C) fator de risco;
(D) fator de proteção;
(E) tabagismo passivo.



AUXILIAR TÉCNICO (OFICINEIRO) - CAPS                                                                                                             CADERNO 2

5

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21
A Equipe de Consultório na Rua é uma equipe constituída 
por profissionais que atuam de forma itinerante, 
ofertando ações e cuidados de saúde para a população 
em situação de rua, considerando suas diferentes 
necessidades de saúde. Avalie se são responsabilidade 
dessa equipe ofertar cuidados em saúde mental para:

I - pessoas em situação de rua em geral;
II - pessoas com transtornos mentais;
III - usuários de crack, álcool e outras drogas.

Está(ão) correta(s):

(A) I, apenas;
(B) I e II, apenas;
(C) I e III, apenas;
(D) II e III, apenas;
(E) I, II e III.

QUESTÃO 22
“É o conjunto de crenças, lendas, festas, superstições, 
artes e costumes de um povo”; essa é uma possível 
definição de:

(A) cultura;
(B) folclore;
(C) literatura;
(D) arte moderna;
(E) oficina.

QUESTÃO 23
São conhecidas lendas brasileiras, EXCETO:

(A) Lenda da Iara;
(B) Cobra Norato;
(C) a Morte do Zumbi;
(D) o Negrinho do Pastoreio;
(E) Super-homem.

QUESTÃO 24
São danças tipicamente populares no Brasil, EXCETO:

(A) xaxado;
(B) maracatu;
(C) samba de roda;
(D) polca;
(E) baião.

QUESTÃO 25
“Este estilo pernambucano de carnaval é uma espécie 
de marchinha muito acelerada, que, ao contrário de 
outras músicas de carnaval, não possui letra, sendo 
simplesmente tocada por uma banda que segue os blocos 
carnavalescos enquanto os dançarinos se divertem 
dançando. Os dançarinos usam, geralmente, um pequeno 
guarda-chuva colorido como elemento coreográfico.’

(adap. de www.suapesquisa.com/folclorebrasileiro/dancas_folcloricas.htm)

O texto faz referência:

(A) ao frevo;
(B) ao maracatu;
(C) à congada;
(D) ao cateretê;
(E) ao lundu.

QUESTÃO 26

 
“É uma manifestação folclórica encontrada em 
municípios paraenses e é no mês de junho que são feitas 
as apresentações, ainda em sua formação original. 
A estória encenada é quase sempre a mesma, com 
pequenas alterações. 

Um boi foi comprado para a festa de aniversário da 
esposa do fazendeiro. Quando o animal chegou, o feitor 
recebeu ordem para tratá-lo bem. Ao lado da fazenda 
morava uma família: pai “Chico”, sua mulher Catarina, 
seu compadre Casumba e mãe Guiomar.
Mãe Catarina, grávida, desejava comer língua ou 
coração de boi. Pai “Chico” então resolveu procurar um. 
O primeiro que encontrou, matou. Só que, antes que mãe 
Catarina realizasse seu desejo, apareceu o dono do boi 
falando que o bicho era de estimação e que desejava seu 
boi vivo.
Todos saíram à procura de um pajé para ressuscitar o boi. 
O pajé foi logo pedindo cachaça, defumação e tabaco. 
Sentou-se no seu banco, passou cachaça nos braços, 
acendeu um cigarro e abriu os trabalhos.
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Assim que o boi foi ressuscitado todos cantaram e 
dançaram. É aí que o animal começa a fazer investida 
contra as pessoas que assistem à encenação. A composição 
do elenco varia de grupo para grupo e de região para 
região. De um modo geral todos incluem ainda a moça 
branca filha do casal de fazendeiros, vaqueiros, cuzimbá 
(um preto velho), a maloca dos índios com seu chefe, o 
doutor curador, o padre e o tripa (a pessoa que dança em 
baixo do boi).”

(adap. de www.cdpara.pa.gov.br/boi.php)

O texto fala:

(A) da cavalhada;
(B) do boitatá;
(C) da mula sem cabeça;
(D) do boi-bumbá;
(E) da congada.

QUESTÃO 27

“É  um tipo de poema popular, oral e impressa em 
folhetos, geralmente expostos para venda pendurados 
em cordas. O nome é original de Portugal, que tinha 
a tradição de pendurar folhetos em barbantes. Essa 
tradição se espalhou para o Nordeste do Brasil, onde 
o nome acabou sendo herdado, porém a tradição 
do barbante não se manteve. Ela é escrita em 
forma rimada e alguns poemas são ilustrados com 
xilogravuras, o mesmo estilo de gravura usado nas 
capas. As estrofes mais comuns são as de dez, oito ou 
seis versos. Os autores recitam esses versos de forma 
melodiosa e cadenciada, acompanhados de viola, 
além de fazerem as leituras ou declamações muito 
empolgadas e animadas para conquistar os possíveis 
compradores.
Em voga desde o século XVI ao século XVIII, foi através 
deste meio cultural acessível às massas populares 
que se divulgaram temas comuns a várias literaturas 
como a “História de Carlos Magno e os Doze Pares 
de França”, por exemplo. No Brasil, essa literatura é 
produção típica do Nordeste, em especial nos estados 
de Pernambuco, da Paraíba, do Rio Grande do Norte 
e do Ceará, geralmente é vendida em mercados e 
feiras pelos próprios autores, mas hoje também está 
presente em outros Estados, como Rio de Janeiro, 
Minas Gerais e São Paulo.”

(adap. de http://www.significados.com.br/)

O texto fala de:

(A) literatura de cordel;
(B) quadrinhos;
(C) gibis;
(D) poesia concreta;
(E) moda de viola.
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QUESTÃO 28
 

“É o termo que designa, em geral, desenhos feitos 
em superfícies duras - como madeira, pedra e metal 
- com base em incisões, corrosões e talhos realizados 
com instrumentos e materiais especiais. Ao contrário 
do desenho, os procedimentos técnicos empregados  
permitem a reprodução da imagem. Nessa medida, 
uma obra é considerada original quando resultado 
direto da matriz criada pelo artista, que com essa 
base imprime a imagem em exemplares iguais, 
numerados e assinados.” 

(adap. de http://www.itaucultural.org.br/aplicExternas/enciclopedia_ic/i)

O texto define:

(A) pintura a óleo;
(B) aquarela
(C) gravura;
(D) escultura;
(E) pintura acrílica.

QUESTÃO 29
“Cada povo possui um tipo de culinária, um modo 
peculiar de preparar seus alimentos. Do ponto de 
vista da cultura folclórica percebe-se que, através de 
diferentes formas, misturas, temperaturas, odores 
e cores, os povos vão transformando os alimentos 
em uma atração. Comer é conhecer, diz um antigo 
ditado. [...]
 O Brasil possui uma culinária original e expressiva. 
Ao longo de 500 anos, o brasileiro assimilou e 
transformou a cozinha europeia, principalmente 
a portuguesa, as especiarias que o colonizador 
trouxe do Oriente (China e Índia), adicionando-lhe 
ingredientes das culinárias africana e indígena (a dos 
índios da Amazônia e do Pantanal Mato-Grossense). 
[...] Tudo isso, sem jamais agredir ou colocar em risco 

a estabilidade do meio ambiente. Foram as trocas 
alimentares, portanto, a união de distintos caminhos 
e experiências de vida, de etnias e de culturas, a 
miscigenação de gostos, formas e aromas, que 
geraram uma nova e rica culinária: a brasileira.”

(Semira Adler Vainsencher, adap. de http://
basilio.fundaj.gov.br/pesquisaescolar.)

Pratos como à base de feijões, inhame, macaxeira, leite de 
coco, azeite de dendê, iguarias como buchada, sarapatel, 
arroz-doce, tapioca, carne-de-sol, acarajé, abará, caruru, 
vatapá, bolos de macaxeira e de mandioca são típicos da 
culinária da seguinte região brasileira:

(A) Norte;
(B) Nordeste;
(C) Centro-oeste;
(D) Sudeste;
(E) Sul.

QUESTÃO 30

 
Importante escultor, entalhador e arquiteto do Brasil 
colonial, sua obra foi realizada em Minas Gerais, 
especialmente nas cidades de Ouro Preto, Sabará, São 
João del Rei e Congonhas. Os principais monumentos 
que contêm suas obras são a Igreja de São Francisco 
de Assis de Ouro Preto e o Santuário do Bom Jesus de 
Matosinhos, em Congonhas. É considerado o maior 
expoente da arte colonial no Brasil e, ultrapassando as 
fronteiras brasileiras, merece um lugar destacado na 
história da arte do ocidente.

O texto se refere a:

(A) Mestre Valentim;
(B) Rodolfo Bernardelli;
(C) José Benedito da Cruz;
(D) Victor Brecheret;
(E) Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho.
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QUESTÃO 31
“Espaços onde são oferecidas atividades práticas que 
proporcionam novos conhecimentos e vivências e o 
contato com os mais diversos tipos de linguagens, 
técnicas e ideias das mais variadas formas de expressão 
artística. As aulas possibilitam o acesso dos alunos aos 
instrumentos e à teoria necessária para trazer à tona seu 
potencial criativo.”

O texto faz referência a:

(A) oficinas de arte;
(B) museus;
(C) galerias de arte;
(D) ateliês;
(E) escolas.

QUESTÃO 32
Compreende toda a produção resultante da 
transformação de matérias-primas, com predominância 
manual, por indivíduo que detenha o domínio integral de 
uma ou mais técnicas, aliando criatividade, habilidade e 
valor cultural, ou seja, possui valor simbólico e identidade 
cultural, e admite, no processo, apenas o uso limitado de 
máquinas, ferramentas, artefatos e utensílios:

(A) escultura;
(B) pintura;
(C) artesanato;
(D) artes industriais;
(E) design.

QUESTÃO 33
Avalie se as características do Artista e da Arte Popular 
incluem:

I - pertence ao povo;
II - revela a identidade cultural regional;
III - personifica a peça;
IV - produz obras assinadas.

Estão corretas:

(A) I e II, apenas;
(B) III e IV, apenas;
(C) I, II e III, apenas;
(D) II, III e IV, apenas;
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 34
“Os ___ das pessoas acometidas de transtorno ___, de 
que trata esta Lei, são assegurados sem qualquer forma 
de discriminação quanto à raça, cor, sexo, orientação 
sexual, religião, opção política, nacionalidade, idade, 
família, recursos econômicos e ao grau de gravidade ou 
tempo de evolução de seu transtorno, ou qualquer outra.”

(Art. 1, Lei 10.216/01)

As lacunas ficam corretamente preenchidas por:

(A) deveres e a proteção / mental;
(B) deveres e a proteção / físicos;
(C) direitos e a proteção / cotidianos;
(D) direitos e a proteção / mental;
(E) deveres e a exposição / cotidianos.

QUESTÃO 35
São direitos da pessoa portadora de transtorno mental, 
EXCETO:

(A) ter acesso ao melhor tratamento do sistema de 
saúde, consentâneo às suas necessidades;

(B) ser tratada com humanidade e respeito e no interesse 
exclusivo de beneficiar sua saúde, visando alcançar 
sua recuperação pela inserção na família, no trabalho 
e na comunidade;

(C) ser protegida contra qualquer forma de abuso e 
exploração;

(D) ter direito à presença médica, em qualquer tempo, 
para esclarecer a necessidade ou não de sua 
hospitalização involuntária;

(E) ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios 
mais invasivos possíveis.

QUESTÃO 36
Avalie se as descrições dos tipos de internação psiquiátrica 
relacionados abaixo são falsas (F) ou verdadeiras (V):

I - internação voluntária: aquela determinada pela Justiça.
II - internação involuntária: aquela que se dá sem o 

consentimento do usuário e a pedido de terceiro.
III - internação compulsória: aquela que se dá com o 

consentimento do usuário.

As descrições I, II e III são respectivamente:

(A) F, F e F;
(B) F, V e V;
(C) F, V e F;
(D) V, F e V;
(E) V, V e V.
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QUESTÃO 37
“É responsabilidade do Estado o desenvolvimento da 
política de saúde mental, a assistência e a promoção de 
ações de saúde aos portadores de transtornos mentais, 
___ a devida participação da sociedade e da família, 
a qual será prestada em ____, assim entendidas as 
instituições ou unidades que ofereçam assistência em 
saúde aos portadores de transtornos mentais.”

As lacunas são corretamente preenchidas por:

(A) com / estabelecimento de saúde mental;
(B) com / hospitais;
(C) com / instituições asilares;
(D) sem / hospitais;
(E) sem / estabelecimentos de saúde mental.

QUESTÃO 38
Em relação à internação, avalie se, de acordo com a 
Lei 10.216/01, as afirmativas a seguir são falsas (F) ou 
verdadeiras (V):

I - A internação, em qualquer de suas modalidades, só 
será indicada quando os recursos extra-hospitalares 
se mostrarem insuficientes.

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.

As afirmativas I, II e III são respectivamente:

(A) F, F e F;
(B) F, V e V;
(C) F, V e F;
(D) V, F e V;
(E) V, V e V.

QUESTÃO 39
Avalie se a assistência prestada ao paciente no CAPS I 
inclui as seguintes atividades:

I - atendimento individual (medicamentoso, 
psicoterápico, de orientação, entre outros);

II - atendimento em grupos (psicoterapia, grupo 
operativo, atividades de suporte social, entre outras);

III - atendimento em oficinas terapêuticas executadas 
por profissional de nível superior ou nível médio;

IV - visitas domiciliares;
V - atendimento à família.

Estão corretos:

(A) I, II e III, apenas;
(B) II, IV e V, apenas;
(C) I, II, III e V, apenas;
(D) II, III e IV, apenas;
(E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 40
“Fica instituída a ____, 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).”

A lacuna fica corretamente preenchida por:

(A) Rede Básica de Atenção à Saúde;
(B) Conferência de Saúde;
(C) Rede de Atenção Psicossocial;
(D) Estratégia Saúde da família;
(E) Equipe Comunitária de Saúde.




