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01. Assinale as afirmações abaixo com V (verdadeiro) ou 
F (falso) em relação à assistência de enfermagem ao 
cliente deprimido com ideias de morte. 

 
(  ) Manter vigilância constante e discreta quando o 

cliente começar a remissão dos sintomas, porque 
a energia para atos surge mais precocemente do 
que o alívio de sentimentos e ideias depressivas, 
incluindo a de suicídio. 

(  ) Oferecer apoio permanecendo ao lado do cliente, 
mesmo que ele não diga nada, pois seu silêncio 
deve ser respeitado. 

(  ) Proibir o cliente de utilizar objetos potencialmente 
perigosos, ainda que façam parte do viver diário do 
cliente (lâmina de barbear, tesoura, pratos e talheres, 
pesos de papel, etc.). 

(  ) Não tocar no cliente, principalmente quando seu 
nível de depressão estiver muito acentuado. 

(  ) Reduzir a demanda das exigências cognitivas e 
motoras quando o cliente se mostrar cansado ou 
desinteressado. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) F – V – V – F – F. 
(B) V – F – F – V – V. 
(C) V – V – V – F – F.  
(D) F – F – V – V – F.  
(E) V – V – F – F – V. 

 

02. Sobre as funções psíquicas, considere o parágrafo 
abaixo.  

 
Quando há rebaixamento prolongado do nível de 
consciência, sem anulação da capacidade de interagir 
(fenômeno esse de origem orgânica e não psicológica), 
pode-se considerar que o paciente está em __________. 
_________ é o preenchimento inconsciente e fantasioso 
de lacuna de memória, aceito como real por quem o 
faz. _________ é a perda do interesse ou do prazer em 
qualquer atividade. _________ é a nítida impressão de 
ouvir ou ver algo, mas não propriamente com a convic-
ção de estar perante o objeto. É como se os estímulos 
partissem do interior da mente do paciente – “Vem de 
dentro da minha cabeça”. Trata-se, portanto, de uma 
representação mental, não de uma experiência percep-
tiva. 

 
Assinale a alternativa que completa, correta e respec-
tivamente, as lacunas do texto acima. 

 
(A) obediência automática – Ilusão – Apraxia – Delírio 

(B) coma – Amnésia parcial – Apatia – Ilusão 

(C) delirium – Confabulação – Anedonia – Pseudoalu-
cinação 

(D) obediência automática – Confabulação – Atividade 
nula – Alucinose 

(E) delirium – Ilusão – Apatia – Alucinação 

03. Sobre intervenções de enfermagem frente ao cliente 
com transtorno alimentar, assinale o procedimento 
INCORRETO. 

 
(A) Pesar o cliente após o despertar e depois da primeira 

micção cuidando para que o cliente mantenha a 
mesma quantidade de roupas, inspecionando a 
possível presença de objetos que elevem o peso 
artificialmente. 

(B) Avaliar diariamente turgor, integridade de pele, 
umidade e cor das membranas da mucosa oral. 

(C) Não explorar com o cliente o medo de ganhar peso, 
pois isso pode exacerbar a ansiedade. 

(D) Manter registro rigoroso de controle hídrico e aferir 
sinais vitais, com atenção às possíveis alterações 
hidroeletrolíticas ou metabólicas. 

(E) Planejar e supervisionar as atividades físicas e fazer 
esclarecimentos sobre os danos do impacto físico 
causados pelos exercícios intensos e pelo vômito 
autoinduzido. 

 
04. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 

relacionando os tipos de psicofármacos com as situações 
apropriadas para seu uso ou seus respectivos efeitos 
adversos. 

 
(1) Antipsicóticos típicos 
(2) Antipsicóticos atípicos 
(3) Antidepressivos 
(4) Antidepressivos tricíclicos 
(5) Benzodiazepínicos 

 
(  ) Potencializam os efeitos do álcool sobre o Sistema 

Nervoso Central (SNC) de modo que os clientes 
devem ser orientados a restringir o consumo de 
álcool. Deve-se evitar a retirada abrupta dessas 
medicações a fim de minimizar sintomas como 
insônia, pesadelos, inquietação psicomotora e 
ansiedade rebote. 

(  ) Os sintomas de abstinência incluem ansiedade, 
insônia, distúrbios da percepção, rigidez muscular, 
parestesias, disforias, fenômenos psicóticos e, em 
certos casos, convulsões e ataques de pânico. Esses 
sintomas são mais intensos após interrupção abrupta 
do que após interrupção gradual da droga. 

(  ) Os principais efeitos colaterais são tremores, rigidez 
muscular, inquietação psicomotora e parkinsonismo. 
Outros efeitos demoram mais a aparecer, como a 
discinesia tardia. 

(  ) São eficazes também nos sintomas negativos e 
causam menos efeitos colaterais. 

(  ) Não se deve oferecer alimentos que contenham 
tiramina, porque a associação pode provocar grave 
crise hipertensiva. 

 
A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 3 – 4 – 2 – 5 – 1. 
(B) 2 – 1 – 4 – 3 – 5. 
(C) 4 – 2 – 1 – 5 – 3. 
(D) 5 – 3 – 1 – 4 – 2. 
(E) 3 – 5 – 1 – 2 – 4. 
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05. Assinale a alternativa que apresenta características que 
correspondem às manifestações de comportamento 
decorrentes do transtorno de humor em episódio 
maníaco sem sintomas psicóticos. 

 
(A) Delírios com conteúdo erótico, delírio persecutório 

e grandioso, atividade aumentada e leve excesso de 
gastos. 

(B) Alucinações visuais ou auditivas, inquietação física 
e fuga de ideias. 

(C) Aumento da energia sexual, aumento do sono e 
fuga de ideias. 

(D) Pensamento acelerado, baixa da autoestima e ativi-
dade levemente aumentada. 

(E) Fuga de ideias, diminuição da necessidade do sono 
e energia sexual aumentada. 

 

06. Sobre as características da Doença de Alzheimer, assi-
nale a alternativa correta. 

 

(A) O Alzheimer é uma doença neurodegenerativa 
caracterizada pelo declínio cognitivo global regres-
sivo de início insidioso e de instalação rápida. 

(B) O Alzheimer, quando se inicia em idade pré-senil, ins-
tala-se abruptamente e tem evolução rápida e grave. 

(C) Os sintomas principais da Doença de Alzheimer são 
os distúrbios da memória, rigidez afetiva e hemipa-
resia. 

(D) O Alzheimer se difere da Demência Vascular por não 
apresentar alterações neurológico-funcionais, como 
ataxia da marcha, paresia e hipertonia muscular. 

(E) Pacientes com Alzheimer são menos vulneráveis ao 
delirium. 

 

07. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira, 
relacionando as manifestações de comportamento e as 
características decorrentes da esquizofrenia às defini-
ções correspondentes. 

 
(1) Embotamento afetivo, abulia, respostas verbais e 

não verbais incoerentes. 
(2) Paranoide, hebefrênica, catatônica e indiferenciada. 
(3) Persecutório, de ciúme, de grandeza, de referência, 

místico, de culpa e de influência.  
(4) Inserção do pensamento, desagregação, delírios e 

alucinações. 
 

(  ) Tipos de delírio 
(  ) Exemplos de sintomas positivos 
(  ) Exemplos de sintomas negativos 
(  ) Tipos de esquizofrenia 

 
A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 3 – 4 – 1 – 2. 
(B) 3 – 1 – 4 – 2. 
(C) 2 – 1 – 4 – 3. 
(D) 2 – 4 – 1 – 3. 
(E) 1 – 3 – 2 – 4. 

08. Sobre o transtorno de déficit de atenção/hiperatividade 
(TDAH), assinale a alternativa correta. 

 
(A) Trata-se de um transtorno comum, em especial 

entre as meninas. 
(B) É um padrão persistente de desatenção e impulsi-

vidade menos comum do que o geralmente obser-
vado em crianças da mesma idade. 

(C) O TDAH afeta cerca de 10 a 15% de todas as 
crianças em idade escolar. 

(D) O tratamento mais eficaz combina terapia farma-
cológica com intervenções comportamentais, psicos-
sociais e educacionais. 

(E) A exposição pré-natal a álcool, tabaco e cobre e a 
desnutrição severa no início da adolescência 
aumentam a probabilidade de TDAH. 

 

09. Sobre o transtorno autista, considere as seguintes 
afirmações. 

 
I - Prevalece mais entre meninos do que entre meninas. 

II - As crianças com autismo apresentam pouco contato 
visual direto. 

III - O portador de autismo tem limitada capacidade de 
se relacionar com seus pais ou com seus pares. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

10. O transtorno de conduta é caracterizado por um 
comportamento antissocial persistente em crianças e 
adolescentes, que prejudica significativamente sua 
habilidade de funcionar no âmbito acadêmico ou pro-
fissional. Os sintomas são agrupados em quatro áreas. 
Qual das alternativas abaixo NÃO integra nenhuma 
dessas áreas? 

 
(A) Agressão a pessoas e animais. 
(B) Baixo desempenho escolar.  
(C) Fraude e roubo. 
(D) Sérias violações de regras. 
(E) Destruição de patrimônio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

FAURGS – HCPA – Edital 01/2017  PS 10 – TÉCNICO DE ENFERMAGEM (Saúde Mental e Psiquiatria) 

 Pág. 5 

 

 

11. Sobre complicações e características da dependência 
do álcool, assinale as afirmações abaixo com V (verda-
deiro) ou F (falso). 

 
(  ) A dependência do álcool deve ser entendida como 

uma doença de caráter biopsicossocial, que se 
instala por meio de um processo que decorre ao 
longo de um continuum de uso da bebida alcoólica. 

(  ) Os sete sinais e sintomas que compõem a síndrome 
de dependência alcoólica (SDA) são: estreitamento 
de repertório, síndrome de abstinência, alívio dos 
sintomas de abstinência pelo uso, fissura ou craving, 
evidência de tolerância, saliência do comporta-
mento de busca, reinstalação da síndrome de 
dependência depois de recaída.  

(  ) A síndrome de abstinência do álcool é um conjunto 
de sinais e sintomas que aparecem quando as 
pessoas que bebem excessivamente diminuem ou 
suspendem o seu uso. 

(  ) Crises convulsivas são uma manifestação tardia da 
síndrome de abstinência alcoólica. 

 
A sequência correta de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é 

 
(A) V – F – V – F. 
(B) V – F – F – F. 
(C) F – V – F – V. 
(D) F – F – V – V. 
(E) V – V – V – F. 

 

12. Alguns dos principais efeitos do uso agudo de maconha 
são 

 
(A) aumento dos sintomas de bronquite, aumento da 

vasodilatação nos genitais e retardo da ejaculação, 
pancreatite e câncer. 

(B) relaxamento, euforia, pupilas anisocóricas e redução 
dos batimentos cardíacos. 

(C) aumento da pressão arterial, despersonalização, 
rinite e aumento do apetite. 

(D) diminuição do apetite, boca seca, voz pastosa e 
ansiedade. 

(E) conjuntivas avermelhadas, boca seca, miose e 
diminuição da pressão arterial. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Sobre o tabagismo, assinale a afirmação correta. 
 

(A) O tabaco é responsável pela morte de três entre 
dez adultos. 

(B) O tabagismo é uma pandemia (epidemia que 
alcança proporções mundiais) responsável pela 
segunda causa principal de morte no mundo. 

(C) O Brasil tem porcentagens superiores a Chile e EUA 
quanto ao uso de tabaco na vida humana. 

(D) A Organização Mundial de Saúde estima que um 
terço da população mundial adulta não seja fumante. 

(E) Acredita-se que um quarto das pessoas que fumam 
hoje, eventualmente, morrerão em decorrência de 
doenças relacionadas com o tabaco. 

 

14. Sobre a síndrome da abstinência alcoólica (SAA), 
relacione os sintomas com as suas características. 

 
(1) Delirium tremens 
(2) Alucinose alcoólica 
(3) Convulsão 

 
(  ) É uma manifestação precoce da SAA: mais de 90% 

dos casos ocorrem até 48h após a interrupção do 
uso do álcool e estão associados à evolução para 
formas graves de abstinência. 

(  ) Inicia-se geralmente entre 1 e 4 dias após a inter-
rupção do uso do álcool, com duração de 3 a 4 dias. 
Caracteriza-se pelo rebaixamento da consciência, 
com desorientação, alterações sensoperceptivas, 
tremores e sintomas autônomos (taquicardia, 
elevação da pressão arterial e da temperatura 
corporal). 

(  ) É uma manifestação tipicamente auditiva e ocorre 
após um período de pesado consumo alcoólico. É 
uma experiência vívida, de início agudo e costuma 
ocorrer em cenário de clara consciência. 

 
A sequência numérica correta de preenchimento dos 
parênteses da segunda coluna, de cima para baixo, é 

 
(A) 1 – 3 – 2. 
(B) 2 – 3 – 1. 
(C) 2 – 1 – 3. 
(D) 3 – 2 – 1. 
(E) 3 – 1 – 2. 
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15. No que diz respeito aos serviços e modelos de atenção 
nos Centros de Atenção Psicossocial – álcool e drogas 
(CAPS – ad), qual das ações abaixo está em conformidade 
com a Política do Ministério da Saúde para a atenção 
integral a usuários de álcool e outras drogas? 

 
(A) Prestar atendimento diário aos usuários dos serviços, 

dentro da lógica de abstinência. 

(B) Gerenciar os casos sem a necessidade de oferecer 
prescrições, medicamentos e internações, disponi-
bilizando tais recursos somente na recaída. 

(C) Gerenciar os casos, oferecendo cuidados persona-
lizados. 

(D) Oferecer atendimento nas modalidades não inten-
siva e semi-intensiva, garantindo que os usuários 
de álcool e outras drogas recebam atendimento em 
serviços de internação quando for necessário o 
atendimento em modalidade intensiva. 

(E) Oferecer cuidados exclusivos aos usuários de álcool 
e outras drogas, cabendo aos familiares buscar 
outros serviços para suas demandas. 

 

16. Considere as afirmações abaixo sobre normas, rotinas e 
técnicas de enfermagem. 

 
I - Ao manusear e desprezar agulhas, estas não devem 

ser recapadas, dobradas nem quebradas, apenas 
podem ser removidas das seringas descartáveis, 
sendo desprezadas em caixas de metal ou plástico 
reforçado. 

II - A precaução padrão de lavagem de mãos reco-
menda que seja feita com água e sabão, antes e 
após o contato com qualquer paciente ou material 
utilizado. 

III - Na técnica de mobilização do paciente, deve-se 
iniciar o processo orientando o paciente quanto 
ao procedimento a ser realizado. 

IV - A alteração de temperatura em paciente que 
apresente alternância de períodos de febre e sem 
febre em períodos que variam de dois a três dias é 
classificada de febre ondulante. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

17. Segundo a Norma Regulamentadora nº 32 (NR-32), os 
trabalhadores mais expostos aos acidentes perfurocor-
tantes são:  

 
(A) médicos-anestesistas. 
(B) profissionais de enfermagem. 
(C) profissionais da higienização. 
(D) equipe de segurança. 
(E) médicos-cirurgiões. 

 

18. Sobre a NR-32, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

(A) O objetivo da NR-32 é prevenir os acidentes e o 
adoecimento causado pelo trabalho nos profissionais 
da saúde, eliminando ou controlando as condições 
de risco presentes nos Serviços de Saúde.   

(B) Recomendam-se, para cada situação de risco, a 
adoção de medidas preventivas e a capacitação 
dos trabalhadores para o trabalho seguro. 

(C) Essa norma aplica-se aos empregados do Serviço 
de Saúde, não atingindo os empregados de empre-
sas terceirizadas. 

(D) Essa norma dispõe que a responsabilidade é soli-
dária entre contratantes e contratados quanto ao 
seu cumprimento. 

(E) O importante para a sua aplicação é a participação 
dos trabalhadores, através das Comissões Institu-
cionais de caráter legal e técnico. 

 

19. A Portaria nº 1028, de 1º de julho de 2005, determina 
que as ações que visam à redução de danos sociais e 
à saúde, decorrentes do uso de produtos, substâncias 
ou drogas que causem dependência, sejam reguladas 
por ela. Assinale a alternativa que apresenta uma 
resolução correta da portaria. 

 
(A) Estabelece que a oferta de assistência social e à 

saúde, na comunidade e em serviços, objetive a 
garantia de internação hospitalar ao usuário ou 
dependente de produtos, substâncias ou drogas 
que causem dependência. 

(B) Define que a redução de danos sociais à saúde 
decorrentes do uso de produtos, substâncias ou 
drogas que causem dependência desenvolva-se 
por meio de ações de saúde dirigidas a usuários ou 
a dependentes, com exceção da família. 

(C) Define que as ações de redução de danos sociais e 
à saúde, decorrentes do uso de produtos, substân-
cias ou drogas que causem dependência, compreen-
dam medidas de internação involuntária quando o 
usuário não quiser interromper o referido uso. 

(D) Define que, dentre os conteúdos necessários às 
ações de informação, educação e aconselhamento, 
está o estímulo ao compartilhamento de instru-
mentos utilizados para consumo de produtos, 
substâncias ou drogas que causem dependência. 

(E) Estabelece que as ações de informação, educação 
e aconselhamento tenham por objetivo o estímulo 
à adoção de comportamentos mais seguros no 
consumo de produtos, substâncias ou drogas que 
causem dependência e nas práticas sexuais de 
seus consumidores e parceiros sexuais. 
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20. Segundo a Portaria nº 336, GM/MS, de 19 de fevereiro 
de 2002, o CAPS – ad tipo II é um serviço de atenção 
psicossocial para atendimento de pacientes com trans-
tornos decorrentes do uso e dependência de substâncias 
psicoativas. Com base nisso, considere as ações abaixo.  

 
I - Constituir-se como um serviço ambulatorial de 

atenção diária, de referência para área de abran-
gência populacional definida pelo gestor local. 

II - Manter dois a quatro leitos para desintoxicação e 
repouso. 

III - Supervisionar e capacitar equipes de atenção 
básica, serviços e programas de saúde mental 
local no âmbito do seu território e/ou do módulo 
assistencial. 

IV - Coordenar atividades de serviços de atenção a 
usuários de drogas, em articulação com hospitais 
e unidades de saúde. 

 
Quais são características do CAPS – ad tipo II? 

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

 

21. A respeito da resolução COFEN nº 427/2012, que 
normatiza os procedimentos da enfermagem no 
emprego de contenção mecânica de pacientes, 
considere as afirmações abaixo. 

 
I - Os profissionais da enfermagem, excetuando-se 

as situações de urgência e emergência, somente 
poderão empregar a contenção mecânica do 
paciente sob supervisão do enfermeiro e, prefe-
rencialmente, em conformidade com protocolos 
estabelecidos pela instituição de saúde a que estejam 
vinculados. 

II - A contenção mecânica de pacientes com propósito 
de disciplina poderá ser prolongada além do neces-
sário. 

III - Quando em contenção mecânica, há necessidade 
de monitoramento clínico do nível de consciência, 
de sinais vitais e condições da pele e circulação nos 
locais da contenção do paciente, verificados com 
regularidade, exceto em pacientes sob sedação ou 
sonolentos. 

 
Quais estão corretas? 

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

 
 

22. Sobre o capítulo II (Princípios e Diretrizes do SUS) da 
Lei nº 8.080, de 19 de outubro de 1990, considere as 
afirmações abaixo. 

 
I - Deve haver universalidade de acesso aos serviços 

de saúde em todos os níveis de assistência. 

II - Deve haver igualdade na assistência à saúde, sem 
preconceitos ou privilégios. 

III - É reservado o direito à informação quando esta 
implicar risco para o paciente ou para a comunidade. 

IV - Deve haver ênfase na centralização político-admi-
nistrativa, com direção única em cada esfera de 
governo. 

 
Quais estão corretas? 

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

 

23. A Lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, dispõe sobre a 
proteção e os direitos das pessoas portadoras de trans-
tornos mentais e redireciona o modelo assistencial em 
saúde mental. De acordo com essa Lei, são direitos da 
pessoa portadora de transtorno mental todos os listados 
abaixo, EXCETO 

 
(A) ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios 

menos invasivos possíveis. 

(B) receber o maior número de informações a respeito 
de sua doença e de seu tratamento. 

(C) ter acesso restrito aos meios de comunicação 
disponíveis. 

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

(E) ser tratada, preferencialmente, em serviços comu-
nitários de saúde mental. 
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24. São considerados os seguintes tipos de internação 
psiquiátrica de acordo com a Lei nº 10.216, de 6 de 
abril de 2001: voluntária, involuntária e compulsória. 
Sobre os tipos de internação psiquiátrica, considere as 
afirmações abaixo. 

 
I - O término da internação voluntária dar-se-á por 

solicitação verbal do paciente ou por determinação 
do médico. 

II - A internação psiquiátrica involuntária deverá, no 
prazo de vinte e quatro horas, ser comunicada ao 
Ministério Público Estadual pelo responsável técnico 
do estabelecimento no qual tenha ocorrido, não 
precisando esse mesmo procedimento ser adotado 
quando da respectiva alta. 

III - O término da internação involuntária dar-se-á por 
solicitação escrita do familiar ou responsável legal, 
ou quando estabelecido pelo especialista respon-
sável pelo tratamento. 

IV - A internação compulsória é determinada, de acordo 
com a legislação vigente, pelo juiz competente, que 
levará em conta as condições de segurança do 
estabelecimento quanto à salvaguarda do paciente, 
dos demais internados e funcionários. 

 
Quais estão corretas? 

 
(A) Apenas I e III. 
(B) Apenas I e IV. 
(C) Apenas II e III. 
(D) Apenas II e IV. 
(E) Apenas III e IV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25. Com base no artigo de Barros e Sales (2011), “A gestão 
da atenção à saúde mental no Sistema Único de Saúde 
(SUS)”, assinale a alternativa correta. 

  
(A) O processo da Reforma Psiquiátrica Brasileira é um 

conjunto de transformações das práticas e saberes 
exclusivas dos serviços de saúde mental e da 
profissão médico-psiquiátrica. 

(B) As Normas Operacionais Básicas do SUS (NOB-SUS) 
vieram substituir as Normas Operacionais da Assis-
tência à Saúde (NOAS-SUS) no novo Pacto de 
Gestão vigente até o momento. 

(C) O processo de Reforma Psiquiátrica Brasileira, na 
perspectiva do uso de mecanismos de gestão para 
sua implantação e avanço, pode ser compreendido 
em dois períodos históricos: de 1992 a 2001 e de 
2002 até a atualidade. 

(D) Na perspectiva de um novo modelo assistencial, 
fez-se necessário também um novo olhar dos 
gestores para formular novos instrumentos de 
medidas de coberturas e de avaliação. Os indica-
dores que se resumiam a leito/habitantes e 
consulta/habitantes passaram a definir coberturas 
na comunidade e outros. 

(E) O Programa de Volta para Casa foi criado pela Lei 
Federal nº 10.715, em 2005, sendo a concretização 
de uma reivindicação proposta em 1990, na Lei 
nº 8.080, que previa o cuidado de saúde mental 
no âmbito familiar e comunitário. 

 
 


