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01. Em relação aos principais conceitos desenvolvidos por
Pichon-Rivière (apud ZIMERMAN, 2000), relacionados
a grupos operativos, é INCORRETO afirmar que

03. Considere as afirmações abaixo, referentes aos vínculos
e configurações grupais, tendo em vista os planos
das inter-relações do indivíduo.

(A) o conceito de verticalidade se refere ao aqui e
agora da totalidade grupal, e que o de horizontalidade, à história de cada indivíduo.

I - O plano intrapessoal não se refere à maneira como
os objetos internalizados se relacionam entre si
ou à forma como se vinculam mutuamente o
consciente, o pré-consciente e o inconsciente; os
pensamentos e os sentimentos; a parte infantil e
a adulta.

(B) a pré-tarefa corresponde aos movimentos grupais
que favorecem a realização de uma ação de real
transformação.

II - O plano interpessoal diz respeito às diversas formas
pelas quais o indivíduo se relaciona com as demais
pessoas de seus diversos grupos de convivência
familiar, institucional e profissional.

(C) na teoria dos vínculos, todo vínculo bicorporal é
sempre tripessoal, tendo em vista os personagens
parentais que estão introjetados em cada indivíduo.
(D) o conceito de “tele”, no modelo de cone invertido,
designa o clima emocional do grupo.

III- O plano transpessoal se refere às distintas modalidades pelas quais os indivíduos e os grupos se
vinculam com as normas, leis e valores dos demais
macrogrupos, bem como aos papéis e funções que
eles desempenham no contexto sócio-político-cultural
no qual estão inseridos.

(E) na formação de papéis, o líder pode ser do tipo
autoritário, democrático, lassez-faire ou demagógico.

02. A desospitalização e o movimento de crítica e reforma
na psiquiatria introduziram novos elementos no campo
de negociação entre famílias e no campo da saúde
mental, obrigando as partes implicadas a rediscutirem
as bases de uma nova relação. Considere as afirmações
abaixo relacionadas às modalidades de cuidado aos
familiares.
I - As diferentes abordagens sistêmicas e psicodinâmicas contribuíram significativamente com suas
teorias e práticas para confirmar, apoiadas no
estatuto de ciência, a culpa da família na gênese
da doença mental.
II - As ideias do construcionismo social afetaram o
modo de ver o trabalho com as famílias, as quais
deixaram de existir independentemente do observador e começaram a ser abordadas como um
desenho social não flexível, composto por pessoas
que não compartilham significados.

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

04. A partir da Reforma Psiquiátrica, as transformações
na saúde mental operam em quatro campos: teóricoassistencial, técnico-assistencial, jurídico-político e
sociocultural. Com base nisso, assinale a alternativa
correta.

III- O modelo psicoeducativo tem por finalidade
essencial diminuir ou impedir recaídas, correlacionando vulnerabilidade individual com fatores
de estresse ambiental. Esse modelo resulta de
estudos indicando que pacientes que retornaram
ao convívio com familiares com alto grau de
envolvimento emocional apresentaram menor
taxa de recaídas no que se refere à reagudização
dos sintomas.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

Apenas I.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

I - No campo teórico-assistencial, tem-se construído
uma rede de novos serviços nos quais se enfatiza
a produção de saúde como produção de subjetividades.
II - O campo técnico-assitencial tem como proposta a
modernização e a humanização do hospital psiquiátrico e a ampliação de serviços hospitalares.
III- No campo jurídico-político, destacam-se transformações referentes à doença mental que possibilitam
o exercício dos direitos à cidadania, ao trabalho e
à inclusão social.
IV - No campo sociocultural, tem-se construído a imagem da instituição como um espaço de circulação,
e a imagem da pessoa com diagnóstico psiquiátrico
como cidadão que deve almejar contratualidade
social.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

FAURGS – HCPA – Edital 01/2010

Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.
PS 05 – ENFERMEIRO I – Psiquiatria

Pág. 3

05. Em relação às dimensões essenciais da atenção
psicossocial, considere as seguintes afirmações.

08. Sobre os distúrbios bipolares assinale com V (verdadeiro) ou F (falso) as afirmações abaixo.

I - As concepções do processo saúde-doença e dos
meios teórico-técnicos consideram a determinação e consistência psíquica e sociocultural dos
problemas, e também os conflitos e contradições
como constitutivos do sujeito e contingentes a sua
situação, não sendo necessariamente removidos
como efeito das ações terapêuticas.

( ) Os sintomas de depressão podem ser descritos
como alterações em quatro esferas de funcionamento: afetiva, comportamental, cognitiva e fisiológica.

II - A organização das relações intrainstitucionais
ocorre por meio da verticalização, havendo livre
trânsito do usuário e da população e, também,
divisão do trabalho interprofissional, integrada em
profundidade.

( ) O distúrbio bipolar I caracteriza-se por episódios
recorrentes de depressão maior, com a ocorrência
episódica de hipomania.

( ) Os sintomas de depressão moderada podem ser
incapacidade de sentir prazer, pensamento delirante, apatia e autoacusações.

( ) Os distúrbios bipolares caracterizam-se por oscilações do humor, partindo da mais profunda
depressão à extrema euforia.

III- As relações da instituição e de seus agentes com
a clientela e a população em geral caracterizam-se
por ações que visam à integralidade em extensão
(no território) e em profundidade (considerando
toda a complexidade das demandas), e não por
ações de atenção estratificada por níveis (primário,
secundário e terciário).

( ) O distúrbio distímico não apresenta sintomas
psicóticos, e a sua principal característica é o
humor deprimido.
A sequência correta de preenchimento dos parênteses,
de cima para baixo, é

Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas II.
Apenas I e II.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
I, II e III.

06. A esquizofrenia causa alterações no processo do
pensamento, na percepção, no afeto e deteriora o
funcionamento social. Assinale a alternativa que lista
os sinais e os sintomas característicos da esquizofrenia.

09. Sobre o do transtorno de personalidade borderline,
está INCORRETO afirmar que são sinais e sintomas
(A) conduta dramática, delírios de grandeza, comportamento manipulativo.
(B) relacionamentos superficiais, tentativa de suicídio,
conduta dramática.

(A) Comportamento catatônico, fala desorganizada,
impulsividade.

(C) comportamento extrovertido, tentativa de suicídio,
dificuldade de manter relacionamento de longa
duração.

(B) Apatia, desagregação, hiperatividade.
(C) Embotamento afetivo, comportamento desorganizado, humor expansivo.

(D) instabilidade afetiva, impulsividade, relacionamentos
intensos.

(D) Fala desorganizada, hiperatividade, abulia.

(E) instabilidade afetiva, conduta sedutora, relacionamentos intensos.

(E) Delírios, alucinações, embotamento afetivo.

07. Um homem de 44 anos, com diagnóstico de esquizofrenia, chega à internação psiquiátrica, retraído, atento ao ambiente, com afeto embotado e relata para a
enfermeira que alguém está tentando enviar uma
mensagem através da televisão para ele. O relato do
paciente sobre a tentativa de envio de mensagem através da televisão é um delírio de
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V – V – F – F – V.
V – F – F – V – V.
F – F – V – V – F.
F – V – V – F – V.
F – V – V – V – F.

10. Os efeitos colaterais mais comuns da fluoxetina são

perseguição.
prejuízo.
somatização.
referência.
grandeza.

(A) boca seca, sedação, gosto amargo, cefaléia.
(B) astenia, boca seca, cefaléia, fraqueza.
(C) anorexia, ansiedade, cefaléia, inquietude.
(D) dor epigátrica, hipotensão postural, sonolência,
sedação.
(E) diminuição da atenção, fadiga, impulsividade, irritabilidade.
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11. Assinale a alternativa que apresenta características
definidoras do diagnóstico de enfermagem “interação
social prejudicada”.

12. No que diz respeito aos diagnósticos de enfermagem
e aos seus conceitos, relacione o bloco superior ao
inferior.

(A) Tristeza; capacidade diminuída ou incapacidade
para se comunicar sem contato olho no olho;
estado de bem-estar alterado.

(1) Alteração na nutrição para menos do que o corpo
necessita.
(2) Déficit no autocuidado: alimentação.

(B) Retardo ou dificuldade no desempenho de habilidades; alteração no crescimento físico; tristeza.

(3) Distúrbio do padrão do sono.

(C) Desconforto verbalizado ou observado em situações
sociais; ausência de apoio significativo de outros;
incapacidade para se apresentar em público.

(5) Negação ineficaz.

(4) Déficit no autocuidado: banho e/ou higiene.

( ) Estado consciente ou inconsciente no qual o indivíduo tenta negar o conhecimento ou o significado
de um evento para reduzir a ansiedade ou o medo,
prejudicando a sua saúde.

(D) Depressão; diminuição do nível da consciência;
disfunção interativa com seu grupo etário, família
e outros.

( ) Estado no qual o indivíduo apresenta um prejuízo
da capacidade de se alimentar.

(E) Desconforto verbalizado ou observado em situações
sociais; disfunção interativa com seu grupo etário,
família e outros; relato de familiares de mudança
no estilo ou padrão de interação.

( ) Estado no qual o indivíduo está apresentando
uma ingestão de nutrientes insuficiente para
atender às necessidades metabólicas diárias.
( ) Estado no qual o indivíduo experimenta capacidade prejudicada ou incapacidade para realizar
ou complementar, por si mesmo, atividades de
aplicar água, ensaboar, esfregar e secar o próprio
corpo.
( ) Estado em que o indivíduo experimenta descontinuidade no período de sono noturno, causando
desconforto ou interferindo no estilo de vida
desejado.
A sequência numérica correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5
5
1
3
5

–
–
–
–
–

1
2
3
5
1

–
–
–
–
–

4
1
5
4
2

–
–
–
–
–

3
4
4
2
4

–
–
–
–
–

2.
3.
2.
1.
3.

13. Considere as afirmações acerca do distúrbio de déficit
de atenção e da hiperatividade na criança.
I - A criança apresenta um padrão persistente de
desatenção e/ou hiperatividade-impulsividade.
II - A criança tem grande distraibilidade e é incapaz
de conter os estímulos.
III- Os distúrbios são frequentemente reconhecidos
quando a criança entra para a escola.
IV - A criança apresenta uma atividade motora excessiva, e os movimentos são ao acaso e impulsivos.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Apenas II.
Apenas I e IV.
Apenas III e IV.
I, II, III e IV.
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14. A bioética é o estudo sistemático das dimensões
morais das ciências da vida e atenção à saúde. Considere as afirmações abaixo sobre as múltiplas abordagens da bioética.
I - A bioética não se utiliza simplesmente dos conhecimentos de outras ciências, mas cria um espaço
de diálogo interdisciplinar.

16. Uma crise, enquanto situação que produz um desequilíbrio psicológico em uma pessoa que enfrenta
uma circunstância perigosa, constitui, para ela, um
problema importante do qual, no momento, não pode fugir, e que não pode resolver com seus recursos
habituais de resolução de problemas. No que diz
respeito aos tipos de crises existentes e às suas
definições, relacione o bloco superior ao inferior.

II - A bioética estimula novos patamares de discussão
e reflexão que podem vir a possibilitar soluções
adequadas.

(1)
(2)
(3)
(4)

III- Para a bioética, a memória é um dos fundamentos
da interdisciplinariedade e deve ser vista como
um processo de contínua reconstrução.

( ) São precipitadas por fatores externos inesperados
sobre os quais o indivíduo tem pouco ou nenhum
controle, sentindo-se emocionalmente derrotado e
dominado.

Quais estão corretas?
Apenas III.
Apenas IV.
Apenas I e II.
Apenas II e III.
I, II, III e IV.

( ) São respostas agudas a fatores de estresse externo.
( ) Ocorrem em reposta a situações que desencadeiam emoções relacionadas a conflitos não
resolvidos na vida da pessoa.
A sequência numérica correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é

15. No que diz respeito às fases de intervenção em uma
crise, relacione o bloco superior ao inferior.
(1)
(2)
(3)
(4)

de transição de vida esperadas.
decorrentes de um estresse traumático.
disposicionais.
de maturação.

( ) São normais no ciclo de vida, mas o indivíduo
pode sentir-se sem controle sobre elas.

IV - A bioética tem uma abordagem sistemática, não
se limitando a solucionar problemas isolados.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Crises
Crises
Crises
Crises

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Avaliação.
Planejamento da intervenção terapêutica.
Intervenção.
Análise final da resolução da crise.

( ) Solicitar ao indivíduo que descreva o evento que
precipitou a crise.
( ) Proceder uma abordagem orientada para a
realidade.
( ) Estabelecer objetivos para a resolução da crise.
( ) Determinar se o objetivo explicitado foi atingido.

1
1
2
3
3

–
–
–
–
–

2
3
3
2
1

–
–
–
–
–

3
4
4
4
2

–
–
–
–
–

4.
2.
1.
1.
4.

17. O feedback é um método de comunicação para ajudar
o paciente a considerar uma modificação de comportamento, fornecendo-lhe informações de como é
percebido pelos outros. Considere as afirmações
abaixo sobre critérios necessários para a realização de um feedback benéfico para o paciente.

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

I - Deve ser dirigido a um comportamento que ele
possa modificar.
II - Deve comunicar informações e não dar conselhos.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1
1
2
2
2

–
–
–
–
–

3
2
3
4
1

–
–
–
–
–

2
4
4
3
3

–
–
–
–
–

4.
3.
1.
1.
4.

III- Deve ser uma avaliação focalizada no paciente.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

FAURGS – HCPA – Edital 01/2010

Apenas I.
Apenas III.
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I, II e III.
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18. Em relação a indicações e efeitos colaterais mais
comuns das medicações abaixo, relacione o bloco
superior ao inferior.
(1) Olanzapina
(2) Ácido Valproico
(3) Biperideno

21. Um paciente procura atendimento em uma internação
psiquiátrica apresentando sintomas de delírios de grandeza, delírios místicos; pensamento acelerado; história
de agressão com familiares; inquietude. Quais os
diagnósticos de enfermagem para esse paciente?
(A) Conforto alterado – processo de pensamento
alterado.

( ) Esquizofrenias e transtornos esquizoafetivos, transtorno afetivo bipolar na fase maníaca – aumento
de peso sedação, sonolência.

(B) Risco de automutilação – risco para violência.

( ) Epilepsia e episódios de mania aguda – aumento
de peso, náuseas, diarréia, queda de cabelo,
sedação e tremores finos.

(D) Processo de pensamento alterado – risco para
violência.

( ) Antiparkinsonismo, reações distônicas agudas –
boca seca, constipação, visão borrada.
A sequência numérica correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1
2
3
3
1

–
–
–
–
–

2
3
2
1
3

–
–
–
–
–

(C) Confusão crônica – desobediência.

(E) Ansiedade – intolerância à atividade.

22. Os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) começaram a surgir nas cidades brasileiras na década de
1980. Em relação a esses centros, assinale a alternativa correta.

3.
1.
1.
2.
2.

(A) Os CAPS I são serviços de menor porte e dão
cobertura a municípios com menos de 20.000
habitantes.

19. O encaminhamento para Eletroconvulsoterapia (ECT)
deve ter base em uma combinação de fatores que inclui
diagnóstico, tipo e gravidade de sintomas e história
de tratamento prévio.

(C) Os CAPS II são serviços de médio porte e dão
cobertura a municípios com mais de 50.000 habitantes.
(D) Os CAPSad, especializados no atendimento de
pessoas que fazem uso prejudicial de álcool e
de outras drogas, têm capacidade para realizar
o acompanhamento de cerca de 1000 pessoas
por mês.

Qual a contraindicação para esse tratamento?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(B) Os CAPS devem ser complementares ao hospital
psiquiátrico, prestando atendimento de base
ambulatorial para pessoas com transtornos leves.

Gravidez.
Pressão intracraniana aumentada.
Esquizofrenia.
Idade avançada.
Uso de medicamentos.

(E) Os CAPSi, especializados no atendimento de crianças e adolescentes com transtornos mentais, devem
funcionar durante 24 horas, em todos dias da
semana e feriados.

20. Quanto aos objetivos a serem atingidos pelo pacientes
através do cuidado de enfermagem, no transtorno
obsessivo-compulsivo, assinale a alternativa INCORRETA.
(A) Executar independentemente as atividades da vida
diária.
(B) Demonstrar estratégias de ajustes mais adaptativas
para lidar com estresse.
(C) Manter a ansiedade em um nível controlável, sem
recorrer ao uso de comportamento ritualístico.
(D) Compreender a relação entre ansiedade e comportamento ritualístico.
(E) Evitar verbalizar situações específicas que, em épocas
anteriores, provocaram ansiedade e ocasionaram
a busca de alívio por meio de rituais.

FAURGS – HCPA – Edital 01/2010

PS 05 – ENFERMEIRO I – Psiquiatria
Pág. 7

23. Considere as afirmações abaixo acerca da Reforma
Psiquiátrica no Brasil.

25. Considere as afirmações abaixo acerca do suicídio.

I - O II Congresso Nacional do Movimento dos
Trabalhadores de Saúde Mental (MTSM) ocorreu
em 1987, em Bauru (SP).
II - A I Conferência Nacional de Saúde Mental ocorreu
em 1987, no Rio de Janeiro.
III- Na década de 1990, passam a entrar em vigor no
país as primeiras normas federais regulamentando
a implantação de serviços de atenção diária.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I - Tentativas de suicídio são atos intencionais de
autoagressão que resultam em morte.
II - As tentativas de suicídio são três vezes mais comuns
em homens com idade abaixo dos 35 anos.
III- Na maioria dos países, o suicídio situa-se entre as
dez mais comuns causas de morte na população
geral.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e II.
I, II e III.

Apenas
Apenas
Apenas
Apenas
Apenas

I.
II.
III.
I e III.
II e III.

24. Considere as afirmações abaixo acerca da política para
usuários de álcool e de outras drogas.
I - Em 2002, o Ministério da Saúde passa a implementar o Programa Nacional de Atenção Comunitária Integrada aos Usuários de Álcool e de outras
Drogas.
II - O paradigma da redução de danos se situa como
estratégia que visa a reduzir os danos causados
pelo abuso de drogas lícitas e ilícitas, tendo como
exigência a abstinência do usuário.
III- Os CAPSad – Centros de Atenção Psicossocial
para atendimento de pacientes que fazem uso
prejudicial de álcool e de outras drogas, passam a
ser implantados sobretudo em grades regiões
metropolitanas e em municípios de fronteira.
Quais estão corretas?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas II.
Apenas III.
Apenas I e III.
I, II e III.
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