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INSTRUÇÕES 

 
 
1. Confira se os dados impressos acima, que identificam esta prova, estão corretos. 
2.  O caderno de prova deverá conter 40 (quarenta) questões de múltipla escolha. 
3. A duração da prova com início às 09:00 horas e término às 12:00 horas, incluindo o 

preenchimento do Cartão-Resposta. 
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas 

perguntas aos Fiscais. 
5. A prova é INDIVIDUAL, sendo vetada a comunicação entre os candidatos durante sua 

realização. 
6. Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de 

comunicação. 
7.  Em cada questão, há somente uma resposta correta. 
8. Não copie as respostas para comparar com o resultado, pois a ordem das alternativas 

publicadas poderá ser diferente da apresentada neste caderno de provas. 
9. O caderno de prova deverá ser entregue para o Fiscal, juntamente com o Cartão-

Resposta. 
10. Ao receber seu Cartão-Resposta, aja da seguinte forma: 

a. Verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b. Assine no local indicado; 
c. Marque no espaço correspondente, com caneta esferográfica, escrita normal, tinta 

azul ou preta o campo correspondente à alternativa que considera correta em cada 
questão; 

d. Não o amasse, nem dobre. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



                                                                      

 

 
PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA  

PSICOLOGIA 
  

 
  

QUESTÕES GERAIS 
  

 

1. Sobre o Sistema Único de Saúde (SUS), analise as afirmativas abaixo e marque V para 

VERDADEIRO e F para FALSO. 

 

(  ) Entre os objetivos do SUS, está a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e 

determinantes da saúde. 

(   ) Entre os objetivos do SUS, está a assistência às pessoas por intermédio de ações de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, com a realização integrada das ações 

assistenciais e das atividades preventivas. 

(   ) Não está incluída no âmbito de atuação do SUS a ordenação da formação de recursos 

humanos na área de saúde. 

 

A sequência CORRETA, de cima para baixo, é: 

a) V;V;V. 

b) V;V;F. 

c) F;V;F. 

d) F;V;V. 

 

2. Sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), analise 

as afirmativas abaixo: 

 

I. O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por 

representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atua na 

formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância 

correspondente, exceto nos aspectos econômicos e financeiros. 

II. A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em 

relação ao conjunto dos demais segmentos. 

III. Os Conselhos de Saúde terão sua organização e normas de funcionamento definidas em 

regimento organizado pelas Secretarias de Saúde.   

IV. A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários 

segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação 

da política de saúde nos níveis correspondentes. 



                                                                      

 

 

Estão CORRETAS: 

a) Apenas I e II. 

b) Apenas II e IV. 

c) Apenas II, III e IV. 

d) Apenas IV. 

 

3. Sobre a Política Nacional de Vigilância em Saúde (PNVS), é CORRETO afirmar: 

 

a) Trata-se de uma política pública de Estado e função essencial do SUS, tendo caráter 

universal, transversal e orientador do modelo de atenção nos territórios, sendo a sua gestão 

de responsabilidade exclusiva do poder público. 

b) A PNVS incide sobre todos os níveis e formas de atenção à saúde, abrangendo todos os 

serviços de saúde públicos, excetuando-se os serviços privados. 

c) Entre as diretrizes da PNVS está a de abranger ações voltadas à saúde pública, com 

intervenções individuais ou coletivas, prestadas por serviços de vigilância sanitária e 

epidemiológica. Desde 2020, as ações em saúde do trabalhador não fazem parte da PNVS. 

d) As estratégias para organização da Vigilância em Saúde não necessitam contemplar a 

proposição e produção de indicadores para monitoramento e avaliação da situação de 

saúde, pois essa é uma atribuição das Direções das Secretarias de Saúde. 

 

4. Sobre a Política Nacional de Humanização, é INCORRETO afirmar: 

 

a) A PNH é uma política nacional que busca qualificar o modo de atenção e gestão na rede do 

SUS, incluindo trabalhadores, usuários e gestores.  

b) A PNH ainda não pode ser implantada em qualquer unidade/serviço ou secretaria de saúde, 

pois não se adéqua a todas as políticas do SUS.  

c) A PNH depende da decisão política e também da adesão dos trabalhadores, gestores e 

usuários do SUS para existir. 

d) A inclusão de gestores, trabalhadores e usuários na produção de saúde pode ocorrer por 

meio de Acolhimento, Grupo de Trabalho de Humanização, Escuta qualificada, entre 

outros. 

 

 

 

 

 



                                                                      

 

5. Sobre as diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH), é INCORRETO afirmar: 

 

a) O acolhimento se constitui como uma ferramenta tecnológica relacional de intervenção na 

escuta, na construção de vínculo, na garantia do acesso com responsabilização e na 

resolutividade dos serviços.  

b) Pode-se dizer que uma atitude acolhedora é uma atitude atenta, que considera a diversidade 

cultural, racial e étnica. 

c) O acolhimento deve ocorrer em uma sala específica, no momento da chegada do usuário no 

serviço de saúde. 

d) Entre os objetivos do acolhimento estão: escutar a queixa, os medos e as expectativas do 

usuário; identificar os riscos e a vulnerabilidade e perceber a avaliação do próprio usuário em 

relação à sua condição. 

 

6. Sobre os princípios da Bioética, analise as afirmativas abaixo: 

 

I. A autonomia é a capacidade de autodeterminação da pessoa, isto é, o quanto ela pode 

gerenciar sua própria vontade, livre da influência de outras pessoas. 

II. A justiça significa “fazer o bem”, ou seja, ofertar o melhor tratamento ao paciente. 

III. O conceito de equidade costuma ser acrescentado ao de justiça. Equidade se refere a dar a 

cada pessoa o que lhe é devido segundo suas necessidades. 

 

Estão CORRETAS: 

 

a) Apenas I. 

b) Apenas II. 

c) Apenas III. 

d) Apenas I e III. 

 

7. De acordo com a Política Nacional de Atenção Básica (2017), são atribuições dos 

profissionais da atenção básica: 

 

a) Responsabilizar-se pelo acompanhamento da população adscrita nas regiões centrais, ao 

longo do tempo no que se refere às múltiplas situações de doenças e agravos, e às 

necessidades de cuidados curativistas, permitindo a longitudinalidade do cuidado. 

b) Realizar busca ativa de internações e atendimentos de urgência/emergência por causas 

sensíveis à Atenção Básica, a fim de estabelecer estratégias que ampliem a resolutividade e 

a longitudinalidade pelas equipes que atuam na Atenção Básica. 



                                                                      

 

c) Praticar cuidado exclusivamente em nível coletivo, visando propor intervenções que possam 

influenciar os processos saúde-doença em grupos. 

d) Participar da compra dos insumos necessários para o adequado funcionamento da UBS. O 

gerenciamento dos insumos fica sob-responsabilidade da atenção secundária. 

 

8. Muitos países estão trabalhando no sentido de implementar uma abordagem ligada aos 

determinantes sociais. De acordo com os princípios e pré-requisito para a tomada de ações, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

a) Para que ações sobre os determinantes sociais reduzam as iniquidades em saúde, é 

preciso trabalhar com ações de curto prazo, com implementação continuada. 

b) Uma distribuição equitativa do bem-estar e da saúde precisa se transformar em uma meta 

prioritária não só para o governo, como para a sociedade como um todo. 

c) É essencial que ações sobre os determinantes sociais sejam coordenadas entre si e 

coerentes. 

d) O monitoramento e a avaliação são cruciais para que se possa saber se a abordagem 

está impactando verdadeiramente os determinantes e a equidade em saúde. 

 

9. Sobre a Rede de Atenção às Urgências, analise as afirmativas abaixo: 

 

(   ) A Atenção Básica em Saúde tem por objetivo a ampliação do acesso, fortalecimento do 

vínculo e responsabilização e o primeiro cuidado às urgências e emergências, em ambiente 

adequado, até a transferência/encaminhamento a outros pontos de atenção, quando 

necessário, com a implantação de acolhimento com avaliação de riscos e vulnerabilidades. 

(   ) A Atenção Básica em Saúde tem como objetivo a transferência/encaminhamento a outros 

pontos de atenção, uma vez que o atendimento de emergências não é realizado em Unidades 

Básicas de Saúde. 

(   ) A UPA 24h objetiva reunir esforços para garantir a integralidade na assistência em 

situações de risco ou emergenciais para populações com vulnerabilidades específicas.  

(   ) Unidade de Pronto Atendimento (UPA 24 h) é o estabelecimento de saúde de 

complexidade intermediária entre as Unidades Básicas de Saúde/Saúde da Família e a Rede 

Hospitalar. 

 

A ordem CORRETA de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

a) V,F,F,V 

b) V,V,F,V 

c) V,F,V,V 



                                                                      

 

d) V,V,F,F 

 

10. Sobre os conceitos relacionados à Segurança do Paciente, analise os termos abaixo e 

depois relacione aos conceitos correspondentes: 

 

1) Dano 

2) Incidente 

3) Evento adverso 

4) Cultura da segurança 

 

(  ) se refere a um evento ou circunstância que poderia ter resultado, ou resultou, em dano 

desnecessário à saúde. 

(    )  consiste em um incidente que resulta em dano à saúde. 

(  ) comprometimento da estrutura ou função do corpo e/ou qualquer efeito dele oriundo, 

incluindo doenças, lesão, sofrimento, morte, incapacidade ou disfunção, podendo, assim, ser 

físico, social ou psicológico. 

( ) conjunto de valores, atitudes, competências e comportamentos que determinam o 

comprometimento com a gestão da saúde e da segurança, substituindo a culpa e a punição 

pela oportunidade de aprender com as falhas e melhorar a atenção à saúde. 

 

a) 2; 1; 3; 4. 

b) 1; 2; 3; 4. 

c) 1; 3; 2; 4. 

d) 2; 3; 1; 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                      

 

 
 

PROGRAMAS DE RESIDÊNCIA MULTIPROFISSIONAL EM SAÚDE DA FAMÍLIA 

PSICOLOGIA 

 

 
 

QUESTÕES ESPECÍFICAS 
 

  
11. Saúde mental é um campo polissêmico e plural na medida em que diz respeito ao estado 

mental dos sujeitos e das coletividades. Com base nos conceitos de saúde mental e atenção 

psicossocial afirma-se que: 

I) o campo da saúde mental e atenção psicossocial não possui um modelo ou sistema fechado, 

pois funciona num processo social complexo.  

II) os serviços da rede de atenção psicossocial devem ser entendidos como dispositivos 

estratégicos, como lugares de acolhimento, disciplina, controle e vigilância.  

III) o foco do cuidado está centrado no sujeito e não na doença, possibilitando uma ampliação 

na noção de integralidade no campo da saúde mental.  

IV) os serviços da RAPS devem ser lugares de sociabilidade e de produção de subjetividades.  

Assinale as alternativas CORRETAS: 

 

a) I, II e IV. 

b) I, III e IV. 

c) I, II e III. 

d) II, III e IV. 

 

12. A noção de clínica ampliada indica a oferta de um cuidado para além do paradigma 

biomédico hegemônico, incluindo a análise da vulnerabilidade e trazendo a dimensão de uma 

escuta que serve de aporte para projetos terapêuticos negociados e compartilhados com os 

usuários e as comunidades. Sobre a clínica ampliada é CORRETO afirmar que: 

 

a) é a clínica da eficiência que produz muitos procedimentos, não avalia riscos e não trata 

doenças: alivia sintomas. 

b) está interessada na queixa-conduta; é a clínica mais comum nos pronto-atendimentos. 

c) trata das doenças enquanto ontologia, na sua serialidade, o que há de comum nos casos. 

d) incorpora nos seus saberes e incumbências a avaliação de risco, não somente 

epidemiológico, mas também social e subjetivo, do usuário ou grupo em questão. 

 



                                                                      

 

13. As elaborações de Freud no começo do século XX e o conceito de inconsciente rompem 

com a rotina da consulta médica e a entrevista terapêutica: a escuta entra em cena.  Assim, 

criam-se settings diferentes para escutar e para ver. Para a tradição da saúde coletiva, a clínica 

tradicional opera predominantemente no setting individual e ela própria estruturou-se 

contrapondo as práticas coletivas às individuais. Tendo em vista as práticas individuais e 

coletivas na articulação entre psicanálise e saúde coletiva podemos compreender algumas 

leituras diversas da clínica. Sobre a noção de clínica é CORRETO afirmar: 

 

I) Uma categoria clínica pode ser denominada “degradada” e se articula a partir da lógica 

queixa-conduta, ou seja, não avalia riscos e não trata doenças: alivia sintomas.  

II) A clínica degradada é eficiente uma vez que produz muitos procedimentos, porém, com 

muito pouco questionamento sobre a eficácia. 

III) A categoria clínica que trata das doenças em sua serialidade, interessada no que há de 

comum nos casos e focada no curar (não na prevenção) é a dita clínica “tradicional”. 

IV) A clínica “ampliada” é a clínica do sujeito, ou seja, é aquela onde a doença entra na 

vida de alguém mas nunca desloca o sujeito totalmente. É a clínica que incorpora em seus 

saberes a avaliação de risco, não somente epidemiológico, mas também social e 

subjetivo, do usuário ou grupo em questão.  

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) somente IV. 

b) I e IV. 

c) I, III e IV. 

d) todas as alternativas. 

 

14. O projeto contemporâneo da saúde mental para o SUS inclui o território como uma 

categoria central para a transformação e avaliação do seu modelo de atenção, além de um 

importante indicador de qualidade da rede e do tipo de mudança na lógica do cuidado que vem 

sendo proposta no contexto da reforma psiquiátrica brasileira. Sobre a noção de território em 

sua articulação entre a saúde mental e a saúde da família: 

 

I) A articulação entre saúde mental e saúde da família é inexistente uma vez que a 

primeira está focada nos sintomas que cada indivíduo apresenta e a segunda está atenta 

aos agravos em saúde de uma área adscrita. 

II) O conceito de território pode ser entendido como espaços vividos que materializam a 

história de pessoas e de lugares, por meio da cultura, dos movimentos sociais e das forças 

políticas em conflito. 



                                                                      

 

III) A noção de território pode ser entendida como um conceito estratégico, categoria 

central para a construção de um modelo de atenção em saúde mental no qual constitua 

importante indicador de qualidade do cuidado, a depender da maior ou menor interação 

entre usuários, comunidade e equipes. 

IV)  O uso do território na atenção a saúde mental pode reconstruir a história dos sujeitos 

em situação de sofrimento, por meio da incorporação de dispositivos territorializados que 

eles próprios constroem e utilizam no dia a dia. Tais dispositivos, presentes na saúde da 

família, podem ser reconstruídos e ressignificados para criar espaços de diálogo, criação e 

de produção de sentidos. 

 

Assinale as alternativas INCORRETAS: 

a) apenas IV. 

b) IV e II. 

c) apenas I. 

d) I e III. 

 

15. O vínculo é uma diretriz operacional para a mudança do modelo tradicional ainda 

predominante nos serviços de saúde. Pressupõe uma reorganização nos processos de 

trabalho para permitir melhor escuta dos usuários. A saúde mental na atenção primária a saúde 

aposta na construção de vínculos efetivos para a construção da autonomia dos sujeitos no 

território. Considerando o conceito de acolhimento: 

  

I) a relação entre vínculo e acesso aos serviços de saúde não se restringe à dimensão 

geográfica abrangendo também dimensões econômicas e os aspectos culturais e 

funcionais. 

II) a escuta e a responsabilização entre os sujeitos constituem vínculos que norteiam os 

projetos de intervenção de atenção e cuidado a saúde. 

III) acolhimento pode ser entendido como estratégia que utiliza elementos presentes no 

processo de subjetivação dos sujeitos como recursos auxiliares na coprodução de saúde.  

IV) a ação de acolher é tecnocrática e repetitiva, objetivando o maior número de 

atendimentos diários nas unidades básicas de saúde. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) I e III. 

b) I e II. 

c) somente IV. 

d) I, II e III. 

 



                                                                      

 

16. Na literatura psicanalítica o termo transferência serve para designar o que ocorre na 

relação com o paciente. Dizendo de outra forma: diz respeito a sequencias completas de 

experiências psicológicas revividas, não como pertencentes ao passado, mas aplicadas à 

pessoa do profissional no presente momento. Sobre o conceito de transferência é CORRETO 

afirmar: 

 

a) Não está presente num nível perceptivo, ou seja, não se relaciona com aspectos visuais, 

auditivos, olfativos ou táteis presentes na relação com o profissional e que remetem o paciente 

a rememorações. 

b) Existem transferências que são complexas, uma vez que não são simplesmente o que o 

paciente sente pelo analista em um determinado momento. Têm relação com uma situação 

vivenciada e que é reproduzida na cena da análise. 

c) Freud relacionou ao conceito de transferência o de resistência e Lacan atribuiu a resistência 

sempre a figura do paciente que resiste ao tratamento. 

d) Lacan apontou que a transferência surge no momento onde o paciente se aproxima do 

núcleo patogênico.  

 

17. A essência da atividade clínica sempre foi escutar o paciente, sem pressa de fazer o 

diagnóstico da doença. Nesse sentido, a psicopatologia pode ser entendida como o estudo do 

modo de funcionar de um sujeito, que inclui o modo como ele sofre. Com Jaspers, em sua 

Psicopatologia Geral observamos a importância de uma análise psicopatológica aprofundada, 

onde “o diagnóstico é a última coisa na compreensão psiquiátrica de um caso”. A 

psicopatologia, portanto, não se reduz a nosologia.  Sobre a noção de diagnóstico na infância e 

adolescência: 

 

I) Em tempos de crescente hegemonia dos manuais diagnósticos observamos criticamente 

a exclusão da importância da escuta do sujeito na anamnese, em busca da rapidez em 

diagnosticar, da objetividade e do consenso entre pares. A partir dos anos 80, com a 

mudança de orientação promovida nos DSM – os Manuais Diagnósticos e Estatísticos 

Americanos surgem efeitos tanto no ensino quanto na prática clínica, em um foco no 

diagnóstico da doença e em um tratamento entendido como atribuição de um medicamento 

para exclusão de um sintoma. 

II) A partir do DSM-III (1980) estreia-se no grupo dedicado a crianças e adolescentes, um 

diagnóstico que será a estrela da psiquiatria infantil nas décadas seguintes, representando o 

principal motor para a propagação da especialidade e do processo de medicalização na 

infância: distúrbio do déficit de atenção. 



                                                                      

 

III) Na classificação da OMS, a CID 8 (1966) contemplava a faixa etária da infância apenas 

nos “distúrbios de conduta na infância”, além do “retardo mental” que não se limitava 

somente à infância.  

IV) Em 2013, a publicação do DSM-V marca o desaparecimento da noção de “transtornos 

usualmente evidentes pela primeira vez na infância e adolescência” e o surgimento do 

grupo “transtornos do neurodesenvolvimento”. A CID 11 segue essa tendência ao 

apresentar o capítulo “transtornos mentais, do comportamento e do neurodesenvolvimento”. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

a) IV e II. 

b) IV, II e III. 

c) I, III e IV. 

d) todas as alternativas. 

 

18. A lógica ampliada da Redução de Danos (RD) se insere na ideia de que saúde é, antes de 

tudo, a qualidade de vida e não apenas ausência de doenças.  Nesse sentido, se coloca como 

horizonte ético a constituição de cuidados, ações, planos que melhorem a vida em seu sentido 

amplo e não segmentada apenas na perspectiva do uso/abuso de substâncias.  Pode-se 

identificar como características gerais da RD: 

 

I) reafirmar o dever do Estado no cuidado com usuários de álcool e outras drogas. 

II) enfatizar a ação da saúde sem recorrer ao trabalho intersetorial. 

III) reconhecer a diferença entre os tipos de uso, desde o recreativo até o compulsivo, 

considerando a complexidade do fenômeno do consumo de drogas. 

IV) compreender que é indispensável a participação dos próprios usuários no 

desenvolvimento de estratégias e intervenções. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) I, II e III. 

b) I, II, III e IV. 

c) I, III e IV. 

d) II, III e IV. 

 

19. O suicídio é um desfecho epidemiológico que se expressa na clínica por meio de ideias ou 

planos de autoextermínio. Fala-se então de risco de suicídio, que pode transformar-se em ato 

suicida com desfecho letal ou desfecho não fatal. O conhecimento dos riscos e fatores 

protetores pode ser muito importante na detecção de casos de pessoas em risco de suicídio na 



                                                                      

 

atenção primária a saúde. Podem-se observar as seguintes situações como de risco para o 

suicídio: 

 

I) tentativas pregressas tem pouca relação com o risco atual do paciente. A história atual 

deve ser privilegiada em detrimento da história pregressa. 

II) ter sofrido abuso sexual. 

III) condição psiquiátrica múltipla. 

IV) falta de apoio social. 

 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) apenas alternativa IV. 

b) I e IV. 

c) I, II e III. 

d) apenas alternativa I. 

 

20. No livro Crise Suicida, Botega (2015) situa que, em vista da complexidade dos fatores que 

se associam ao comportamento suicida, a avaliação do risco de suicídio é um processo que 

reúne e pondera várias informações, tanto as singulares, quanto as oriundas de estudos 

populacionais e ambientais. Sobre os fatores de risco, intencionalidade e ideação suicida, 

considere as seguintes afirmativas: 

 

I – O risco de suicídio em hospitais gerais é considerado elevado entre pacientes sob o 

impacto de diagnóstico descoberto recentemente. 

II – A presença de ideação suicida é, por si só, um importante sinal de sofrimento 

psíquico e exige atenção redobrada na avaliação clínica. 

III – Apenas a existência de um plano suicida coloca o paciente em um baixo grau risco 

de suicídio, se este não possui acesso ao meio.  

IV – Ideias passivas de morte se referem ao desejo de morrer, mas sem intenção 

claramente suicida e sem um plano letal. 

 
Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

c) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas. 

d) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

 
 



                                                                      

 

21. No livro Crise Suicida, Botega (2015) pontua que o objetivo essencial do manejo da crise 

suicida à curto prazo, é manter o paciente seguro. Para isso, o autor esquematiza um plano 

terapêutico geral, com estratégias e ações de prevenção durante o atendimento ao paciente 

em instituições de saúde. São consideradas ações de prevenção a serem priorizadas nestes 

serviços:  

 

I – Remoção de objetos perigosos que possam ser utilizados em ato de autoagressão 

(como cintos, cadarços de sapatos, tesouras e medicamentos trazidos de casa). 

II – Deve-se evitar comunicar sobre o risco de suicídio para a equipe assistencial e o 

registro no prontuário, para que não ocorra quebra do sigilo. 

III – A comunicação com os familiares do paciente é feita com o intuito de se criar uma 

rede de proteção da qual participam pessoas próximas ao paciente. 

IV – O contato da equipe assistencial com o paciente precisa ser mais frequente e deve 

vir como uma atitude de vigilância intrusiva, a fim de mantê-lo seguro.  

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 

d) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 

 

22. Com o advento da Reforma Psiquiátrica e a criação da RAPS o modo de atenção 

psicossocial reorienta a assistência pautada na concepção de saúde como processo e na 

centralidade do sujeito no cuidado. Para a adoção eficaz de um modelo de atenção 

psicossocial é necessário o estabelecimento de alguns parâmetros, tais como: 

 

I) concepção do processo saúde-doença e dos meios teóricos-técnicos com ênfase na 

determinação orgânica do adoecimento. 

II) preconiza-se a verticalização dos processos de trabalho e desenvolvimento de ações 

intersetoriais. 

III) propõe o estabelecimento de vínculos como concepção da forma das relações da 

instituição e seus agentes com a clientela e com a população. 

IV) ações que promovem e defendem a garantia de espaço de circulação, construção de 

possibilidades, alcance de melhor qualidade de vida e aumento da autonomia dos 

usuários. 

 

 

 



                                                                      

 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

a) I e II. 

b) I e III. 

c) II e III. 

d) apenas IV. 

 

23. No Brasil, a Reforma Psiquiátrica é compreendida como um processo social complexo que 

exige transformações em quatro dimensões interdependentes: teórico-conceitual, jurídico-

política, técnico-assistencial e sociocultural. Considerando o artigo de Cezar e Coelho (2017), 

As Experiências da Reforma Psiquiátrica e a Consolidação do Movimento Brasileiro: Uma 

Revisão de Literatura, assinale a correlação dos diferentes movimentos em diferentes países 

com a definição correspondente: 

 
1 – Psicoterapia Institucional 

2 – Psiquiatria de Setor 

3 – Psiquiatria Preventiva 

4 – Comunidade Terapêutica 

 5 – Psiquiatria Democrática 

 

(   ) Liderado por Maxwell Jones, modelo assistencial que previa a manutenção do hospital 

psiquiátrico como protagonista na assistência em saúde, a partir de um ambiente de 

corresponsabilização entre equipe, paciente e familiares, para transformar a dinâmica 

institucional e resgatar o processo terapêutico. 

(   ) Liderado por Lucien Bonnafé, modelo assistencial que, a partir da premissa de 

regionalização, buscava transformar as relações asilares e previa a necessidade de um 

trabalho externo ao hospital psiquiátrico, adotando medidas de continuidade terapêutica após 

a alta hospitalar. 

(   ) Liderado por François Tosquelles, modelo assistencial que previa a manutenção do 

hospital psiquiátrico como protagonista na assistência em saúde, a partir da tentativa de 

superação da segregação por meio da socialização do asilo. 

(   ) Liderado por Franco Basaglia, modelo assistencial que previa a superação do aparato 

manicomial, não apenas no que diz respeito à estrutura física, mas também em relação ao 

conjunto de saberes e práticas, científicas, sociais, legislativas e jurídicas. 

(   ) Liderado por Gerald Caplan, modelo assistencial que partia do conceito de prevenção 

através de três níveis de organização do processo: primária, secundária e terciária. 

 

 

Assinale a alternativa CORRETA que compreende a correlação supracitada: 



                                                                      

 

a) 1 – 2 – 4 – 5 – 3 

b) 4 – 2 – 5 – 1 – 3 

c) 4 – 5 – 1 – 2 – 3  

d) 4 – 2 – 1 – 5 – 3. 

 

24. No ano de 2011, foram publicadas as Portarias n° 1.600 e n° 3.088 pelo Ministério da 

Saúde. A Portaria n° 1.600/11 instituiu a Rede de Atenção às Urgências (RAU), enquanto a 

Portaria n° 3.088 instituiu a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS). Considerando as 

normativas presentes nestas duas portarias sobre urgências em saúde mental, é CORRETO 

afirmar: 

I – Apesar do SAMU ser considerado como ponto da RAPS, a RAU não prevê o atendimento 

às urgências psiquiátricas pelo serviço supracitado. 

II – As portas hospitalares de atenção à urgência/pronto-socorro não são pontos de atenção da 

RAPS; 

III – A organização da Rede de Atenção às Urgências tem a finalidade de articular e integrar 

apenas os equipamentos de saúde de urgência e emergência. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas a afirmativa III está correta. 

b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

c) Todas as afirmativas estão corretas. 

d) Nenhuma afirmativa está correta. 

 

25. De acordo com o que a Portaria n° 3.088 de 2011 estabelece sobre os componentes e 

pontos de atenção da Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), é CORRETO afirmar: 

I – A atenção hospitalar não é um dos componentes da RAPS. 

II – A atenção de urgência e emergência é um dos componentes da RAPS. 

III – Os pontos de atenção de urgência e emergência deverão se articular com os Centros de 

Atenção Psicossocial.  

IV – O serviço enfermaria especializada em Hospital Geral é um ponto de atenção da RAPS. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.                 

b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 



                                                                      

 

c) Apenas a afirmativa III está correta.                 

d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.  

26. De acordo com o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V), o 

Transtorno Bipolar inclui como possíveis diagnósticos o Transtorno Bipolar Tipo I e o 

Transtorno Bipolar Tipo II. Sobre as características e critérios destes diagnósticos, considere as 

seguintes afirmativas: 

I – Humor irritável não é uma das características de nenhum dos diagnósticos. 

II – Não existem características psicóticas no episódio hipomaníaco. 

III – Um episódio maníaco pode incluir características psicóticas. 

IV – Fadiga ou perda de energia quase todos os dias é um dos possíveis sintomas do Episódio 

Depressivo Maior.  

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 

d) Nenhuma alternativa está correta. 

 

27. O Manual Diagnóstico e Estatístico (DSM-V) apresenta considerações sobre os conceitos 

de alucinação e delírio. No que diz respeito às definições e características atribuídas a estes 

conceitos pelo manual, considere as seguintes afirmativas: 

I – Delírios são crenças fixas, não passíveis de mudança à luz de evidências conflitantes. 

II – Alucinações são experiências semelhantes à percepção que ocorrem sem um estímulo 

externo. 

III – As alucinações auditivas são as mais comuns na esquizofrenia e em transtornos 

relacionados. 

IV – Delírios persecutórios são a crença de que o indivíduo irá ser prejudicado, assediado, e 

assim por diante, por outra pessoa, organização ou grupo.  

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Todas as afirmativas estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 

d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.   

 
 



                                                                      

 

28. O livro Manual de Psicopatogia, da brasileira Elie Cheniaux, é um dos livros sobre 

psicopatologia que apresenta uma perspectiva diferente do DSM-V (Manual Diagnóstico e 

Estatístico dos Transtornos Mentais da Associação Psiquiátrica Americana) e do CID-11 

(Código Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde), pois apresenta uma 

preocupação específica em definir precisamente os sinais e sintomas e como estes devem ser 

reconhecidos na prática. A partir da autora supracitada, assinale a correlação dos diferentes 

sinais e sintomas com a definição correspondente: 

 
1 – Solilóquio 

2 – Agnosia 

3 – Afasia 

4 – Embotamento 

 5 – Tenacidade 

 

(   ) É um distúrbio adquirido da capacidade linguística - na compreensão ou na expressão -, 

que ocorre na ausência de déficit auditivo ou de incapacidade motora no órgão fonador. Está 

relacionada a lesões corticais - causadas principalmente por distúrbios vasculares, tumores, 

processos degenerativos, como a doença de Alzheimer.  

(   ) Uma das características do afeto. Significa diminuição da intensidade e da excitabilidade 

dos afetos, sejam eles positivos ou negativos. Nos estados de diminuição da afetividade, a 

pessoa torna-se indiferente ao meio, às outras pessoas e, algumas vezes, a si própria, sendo a 

expressão emocional bastante restrita. 

(   ) Refere-se ao comportamento de falar sozinho. É uma manifestação indicativa de 

alucinação auditiva, mas pode ocorrer também em pessoas normais. 

(   ) Uma das qualidades da atenção, é a capacidade de manter a atenção em determinado 

objeto por determinado tempo; também chamada de capacidade de concentração. 

(   ) É um comprometimento específico do ato perceptivo, em que constitui um distúrbio do 

reconhecimento de estímulos visuais, auditivos ou táteis, na ausência de déficits sensoriais. As 

sensações continuam a ocorrer normalmente, porém não são associadas às representações e, 

assim, não se tornam significativas. Na agnosia visual, a pessoa é capaz de descrever a cor e 

a forma de um objeto, mas não o identifica. Ela não consegue dizer, por exemplo, que se trata 

de um guarda-chuva, nem dizer para que serve. 

 

Assinale a alternativa CORRETA que compreende a correlação supracitada: 

a) 2 – 4 – 1 – 5 – 3 

b) 1 – 5 – 2 – 4 – 3 

c) 1 – 5 – 3 – 4 – 2  

d) 3 – 4 – 1 – 5 – 2. 



                                                                      

 

 
29. Considerando o que o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V) 

descreve sobre o Transtorno da Personalidade Antissocial, considere as seguintes afirmativas: 

 

I – A característica essencial do transtorno da personalidade antissocial é um padrão 

difuso de indiferença e violação dos direitos dos outros, o qual surge na infância ou no 

início da adolescência e continua na vida adulta.  

II – Um dos critérios diagnósticos é o indivíduo ter no mínimo 18 anos de idade. 

III – Um dos critérios diagnósticos é a interação com os outros ser frequentemente 

caracterizada por comportamento sexualmente sedutor inadequado ou provocativo. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Todas as afirmativas estão corretas. 

b) Apenas a afirmativa I está correta. 

c) Apenas a afirmativa II está correta. 

d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

 
30. Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V), a catatonia 

é uma perturbação psicomotora acentuada que pode envolver atividade motora diminuída, 

participação diminuída durante a entrevista ou no exame físico ou atividade motora excessiva e 

peculiar. O DSM-V não trata a catatonia como uma classe independente, mas associada a 

outras condições: (1) catatonia associada a outro transtorno mental e (2) transtorno catatônico 

devido a outra condição médica. Considerando o que o DSM-V descreve sobre o quadro de 

catatonia, considere as seguintes afirmativas: 

 

I – A catatonia é definida pela presença de três ou mais dos seguintes sintomas: 

estupor, catalepsia, flexibilidade cérea, mutismo, negativismo, postura, maneirismo, 

estereotipia, agitação, caretas, ecolalia e ecopraxia.  

II – A catatonia pode estar relacionada à esquizofrenia, ao transtorno afetivo bipolar e 

ao transtorno depressivo maior. 

III – Antes de ser usado o especificador de catatonia nos transtornos mentais, precisa 

ser descartada uma ampla gama de outras condições médicas; estas incluem, embora 

não se limitem a elas, condições médicas devido a condições infecciosas, metabólicas 

ou neurológicas. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

b) Todas as afirmativas estão corretas. 



                                                                      

 

c) Apenas a afirmativa III está correta. 

d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

 
31. Em seu livro “Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais”, Dalgalarrondo (2008) 

afirma que a entrevista é um dos principais instrumentos de conhecimento da psicopatologia. 

Sobre a técnica da entrevista e seus aspectos, assinale (V) para as sentenças VERDADEIRAS 

e (F) para as FALSAS e em seguida assinale a alternativa que apresenta a sequência 

CORRETA de cima para baixo: 

(   ) A entrevista não permite a realização do exame do estado mental atual. 

(  ) A entrevista permite a realização dos dois principais aspectos da avaliação: anamnese e 

exame do estado mental atual. 

(  ) É recomendado ao profissional realizar muitas anotações durante a entrevista. 

(  ) Por meio da entrevista, o profissional pode obter informações valiosas para a intervenção e 

planejamento terapêuticos mais adequados. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) V – F – V – V. 

b) F – V – V –V. 

c) F – V – F –V . 

d) F – F – F – V. 

 

32. De acordo com Capitão et al. (2005), a avaliação psicológica no contexto da saúde é um 

importante recurso para a compreensão dos vários aspectos que influenciam no processo de 

saúde-doença de um sujeito. Desse modo, possibilita a definição de hipóteses diagnósticas, 

condutas e intervenções efetivas pelos profissionais destes ambientes. Sobre esta temática, 

considere as seguintes afirmativas: 

 

I – Nesse contexto, a avaliação psicológica é norteada pelo conceito ampliado de 

saúde.  

II – O processo de avaliação não deve adequar-se às características do ambiente em 

que se insere. 

III – A escolha dos instrumentos utilizados deve ser adequada e bem planejada, sob o 

risco de prejudicar a avaliação. 

IV – As informações necessárias para uma avaliação adequada possuem foco 

exclusivo na doença atual, em detrimento do histórico de doenças anteriores. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 



                                                                      

 

 

a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.  

c) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.  

d) Apenas a afirmativa I está correta. 

 
33. Segundo Simonetti (2016), a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é o local onde estão 

internados os pacientes em estado grave que necessitam de cuidados médicos intensivos. São 

áreas de circulação restritas e as intervenções necessitam ser rápidas e efetivas. No que diz 

respeito aos aspectos psicológicos nos pacientes internados em UTI, é CORRETO afirmar: 

 

I – O internamento em UTI pode causar sofrimento psíquico nos pacientes, embora não 

seja capaz de causar alterações nas funções psíquicas.  

II –  A orientação temporal pode ser prejudicada devido ao internamento do paciente 

em UTI. 

III – A ausência de atividades, influência de fármacos e oscilação de nível de 

consciência são fatores agravantes para aparecimento de alterações da 

sensopercepção. 

IV – A estimulação psíquica, visual, orientação temporal e possibilidade de visita de 

familiares/rede de apoio, podem prevenir a “síndrome de UTI”.  

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 

d) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.  

 
34. As Emergências Psiquiátricas são qualquer distúrbio agudo de pensamento, humor, 

comportamento ou de relacionamento social, referido pelo paciente, família ou comunidade, e 

que requer uma intervenção imediata. Considerando o livro de Emergências Psiquiátricas 

organizado por João Quevedo, considere as seguintes afirmativas: 

 

I – A avaliação do paciente na emergência é constituída de três prioridades: (1) a 

primeira em garantir a segurança do paciente, da equipe de saúde e dos demais 

pacientes; (2) a segunda em realizar a avaliação efetiva do quadro de saúde física e 

mental do paciente; e (3) a terceira em facilitar a intervenção adequada, avaliando os 

riscos de saúde mental e proceder ao encaminhamento. 



                                                                      

 

II – O primeiro passo para garantir a segurança da avaliação é a identificação de 

comportamento agitado ou violento durante a triagem. Isto implica em dois eixos de 

intervenção: (1) reconhecer precocemente sinais de comportamento agitado e/ou 

agressivo, como atitude combativa, irritabilidade e/ou hostilidade e agressividade verbal 

e/ou física, entre outros; e (2) instituir medidas ambientais de segurança, como 

implementação de protocolos, treinamentos da equipe de saúde, observação contínua 

do paciente, entre outros. 

III – Como toda emergência psiquiátrica inclui, pelo menos, um dos quadros a seguir: 

agitação psicomotora grave, risco de homicídio, risco de suicídio ou autolesão, estupor 

depressivo, psicose ou mania agudas e graves, mudanças comportamentais e 

cognitivas agudas, juízo crítico amplamente comprometido e autonegligência grave, o 

paciente deve ser encaminhado necessariamente para internação psiquiátrica 

hospitalar para estabilização do quadro.  

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Todas as afirmativas estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.. 

d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

 
35. A agitação psicomotora pode ser definida como um estado de atividade psicomotora 

excessiva sem necessariamente ter um propósito, podendo ser acompanhada por inquietação, 

aumento da atividade cognitiva, irritabilidade e até agressividade. Considerando o livro de 

Emergências Psiquiátricas organizado por João Quevedo, considere as seguintes afirmativas 

sobre o manejo da agressividade e agitação psicomotora: 

 

I – Na avaliação de um paciente com comportamento potencialmente agressivo, o 

primeiro objetivo é o estabelecimento de um vínculo de confiança, por isso é indicado 

que o profissional permaneça sozinho para realizar a primeira avaliação do paciente e 

preferencialmente em um local fechado. 

II – Um dos objetivos fundamentais neste manejo é estabelecer uma via de 

comunicação, através da escuta ativa. Pode ser utilizada a técnica de desescalada 

verbal, em que algumas das principais medidas incluem: respeitar o paciente e seu 

espaço pessoal; não ser provocativo; estabelecer contato verbal, ser conciso; ouvir 

atentamente o que o paciente está dizendo; oferecer opções e otimismo; e ter regras e 

limites claros. 

III – A contenção física é definida como qualquer meio físico ou mecânico, material ou 

equipamento no corpo do paciente que o paciente não possa remover facilmente. 



                                                                      

 

Esses dispositivos limitam o movimento de um indivíduo, com a função principal de 

protegê-lo e também proteger as pessoas ao seu redor. Trata-se de uma medida 

terapêutica utilizada ao menor indício de comportamento potencialmente agitado e/ou 

agressivo.  

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas a afirmativa II está correta. 

b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

c) Todas as afirmativas estão corretas. 

d) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

 
36. A Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 

portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental. Sobre 

esta Lei, considere as seguintes afirmativas: 

 

I – A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e duas horas, ser 

comunicada ao Ministério Público Estadual pelo responsável técnico do 

estabelecimento no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo procedimento ser 

adotado quando da respectiva alta. 

II – É direito da pessoa portadora de transtorno mental ter direito à presença médica, 

em qualquer tempo, para esclarecer a necessidade ou não de sua hospitalização 

compulsória. 

III – São direitos da pessoa portadora de transtorno mental: ter livre acesso aos meios 

de comunicação disponíveis. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 

c) Todas as afirmativas estão corretas. 

d) Apenas a afirmativa III está correta.  

 
37. A Resolução CFP n° 06 de 29 de março de 2019 institui regras para a elaboração de 

documentos escritos produzidos pela(o) psicóloga(o) no exercício profissional. De acordo com 

esta resolução, são documentos resultantes de avaliação psicológica: 

 

I – Declaração. 

II – Atestado psicológico. 

III – Laudo psicológico. 



                                                                      

 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

b) Apenas a afirmativa II está correta. 

c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  

d) Nenhuma afirmativa está correta. 

 
 
38. O Conselho Federal de Psicologia (CFP) publicou no ano de 2019 a segunda edição do 

documento “Referências Técnicas para atuação de psicólogas(os) em Políticas Públicas de 

Álcool e outras Drogas”. Segundo o CFP, as Referências Técnicas (RT) são um instrumento do 

Sistema Conselhos para regular o exercício da(o) profissional de Psicologia com a sua teoria 

acadêmica e demarcar o posicionamento da categoria em defesa do Sistema único de Saúde 

(SUS). A partir da RT supracitada, considere as seguintes afirmativas: 

 
I – As estratégias de Redução de Danos consideram as pessoas que fazem uso de 

drogas (lícitas ou ilícitas) como sujeitos de direitos e buscam garantir seu acesso às 

políticas públicas de modo integral. 

II – O lugar da(o) psicóloga(o), envolvido na equipe multiprofissional, é construído a 

partir do julgamento, da censura moral e do proibicionismo do uso de drogas, 

preconizando a abstinência como único objetivo a ser alcançado. 

III – O usuário de drogas não precisa, necessariamente, de tratamento em serviços 

especializados em saúde mental, visto que o sujeito pode não ter nenhuma questão ou 

prejuízo em relação ao seu próprio uso. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas a afirmativa I está correta. 

b) Apenas a afirmativa III está correta.  

c) Todas as afirmativas estão corretas. 

d) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 

 

 
 
 
 
39. Sobre a resolução n. 10 de 2005 do Conselho Federal de Psicologia, que dispõe sobre o 

Código de Ética Profissional do Psicólogo, considere as seguintes afirmativas: 

 

I – É dever fundamental do psicólogo estabelecer acordos de prestação de serviços 

que respeitem os direitos do usuário ou beneficiário de serviços de Psicologia. 



                                                                      

 

II –  O psicólogo poderá intervir na prestação de serviços psicológicos que estejam 

sendo efetuados por outro profissional única e exclusivamente quando se tratar de 

trabalho multiprofissional e a intervenção fizer parte da metodologia adotada. 

III – É dever fundamental do psicólogo receber, pagar remuneração ou porcentagem 

por encaminhamento de serviços. 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Apenas a afirmativa I está correta. 

b) Apenas a afirmativa II está correta.  

c) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

d) Nenhuma afirmativa está correta. 

 
40. Em dezembro de 2018 ocorreu uma ação interinstitucional conjunta organizada pelo 

Conselho Federal de Psicologia, pelo Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, 

pelo Conselho Nacional do Ministério Público e pelo Ministério Público do Trabalho, a fim de 

realizar uma inspeção em 40 hospitais psiquiátricos, de dezessete estados, nas cinco regiões 

do Brasil. Esta inspeção resultou no documento intitulado “Hospitais Psiquiátricos no Brasil: 

Relatório de Inspeção Nacional”, publicado em 2019 e é um dos documentos mais atualizados 

no Brasil sobre o funcionamento de instituições psiquiátricas no Brasil. A partir deste relatório, 

considere as seguintes afirmativas:  

   

I – A análise produzida neste documento revela situação alarmante no que se refere à 

desassistência da atenção à saúde nos hospitais psiquiátricos brasileiros, com graves e 

múltiplas violações de direitos humanos das pessoas com sofrimento e/ou transtornos 

mentais, incluindo aquelas com necessidades decorrentes do uso de álcool e outras 

drogas, havendo violação de direitos humanos centrais em todos os estabelecimentos 

inspecionados. 

II – Apesar da saúde ser um direito e não um dever, o cenário extremamente 

preocupante observado por esta Inspeção Nacional, demonstra que, na lógica de 

funcionamento dessas instituições, as pessoas com sofrimento e/ou transtornos 

mentais, além das que fazem o uso de álcool e outras drogas, são obrigadas a se 

tratar, pois conforme se observou nesta Inspeção Nacional, o consentimento livre e 

esclarecido é sistematicamente desconsiderado.  

III – Nesta Inspeção Nacional apresentou-se que, com evidentes características de 

privação de liberdade, a internação psiquiátrica estava submetida a um regime de 

regras, mandamentos, ordem e segurança institucional, em detrimento de projetos 

terapêuticos singulares, consentâneos às necessidades de cada pessoa internada. 

 



                                                                      

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

a) Nenhuma afirmativa está correta. 

b) Apenas a afirmativa I está correta.  

c) Apenas a afirmativa III está correta. 

d) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                      

 

GABARITO DO CANDIDATO (SEM VALIDADE OFICIAL) 

VOCÊ NÃO PODE FAZER NENHUM TIPO DE ANOTAÇÃO NA FRENTE OU VERSO DESTE 
DOCUMENTO, SOMENTE NO ESPAÇO RESERVADO PARA A CÓPIA DO CARTÃO-RESPOSTA 

Na saída apresente este gabarito ao fiscal para conferência. 
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