
INSTRUÇÕES 

QUESTÕESMATÉRIA

Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Língua Portuguesa 01 a 10

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

Conhecimentos Específicos 26 a 50

CONCURSO PÚBLICO 09/2015 - EBSERH/CONCURSO NACIONAL
EDITAL Nº 03 – ÁREA ASSISTENCIAL

Nome do Candidato  Inscrição

ATENÇÃO     
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

Cargo

ENFERMEIRO - SAÚDE MENTAL

 Concurso Público
REF. EDITAL N° 03

NÍVEL SUPERIOR – MANHÃ

1. Na sua Folha de Respostas, confira seu nome, o número do 
seu documento e o número de sua inscrição. Além disso, não se 
esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas 
de impressão e de numeração, e se o cargo corresponde àquele 
para o qual você se inscreveu. Preencha os campos destinados 
à assinatura e ao número de inscrição. Qualquer divergência 
comunique ao  fiscal.

2. O único documento válido para avaliação da prova é a Folha 
de Respostas. Só é permitido o uso de caneta esferográfica 
transparente de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha 
de Respostas, que deve ser realizado da seguinte maneira: 

3. O prazo de realização da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo 
a marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos 
do início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário ou deixar definitivamente o local de aplicação. A retirada 
da sala de prova dos 3 (três) últimos candidatos só ocorrerá 
conjuntamente.

4. Ao término de sua prova, comunique ao fiscal, devolvendo-lhe 
a Folha de Respostas devidamente preenchida e assinada. O 
candidato  poderá  levar  consigo  o  Caderno de Questões,  
desde que aguarde em sala o prazo de realização da prova 
estabelecido em edital.  

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site 
do Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à 
aplicação da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir 
ruídos, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de 
guarda de pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das 
determinações constantes em Edital, no presente Caderno ou 
na Folha de Respostas, incorrerá na eliminação do candidato.



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no endereço eletrônico 
www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 

------------------------------------------------------------------------------ (destaque aqui) -----------------------------------------------------------------------------

Folha para anotação das respostas do candidato

Questão

Resp.
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

O perfil do empreendedor negro no Brasil

Juventude negra está seguindo uma mudança 
cultural que vê forma de protagonizar uma 

transformação de alto impacto social e econômico
 

A prática empreendedora vem crescendo no 
Brasil, sobretudo quando diz respeito à população 
negra. Atualmente a maioria dos empreendedores 
são mulheres que abriram seus negócios por 
oportunidade, contrariando a crença geral de que as 
pessoas das camadas com menor poder aquisitivo 
procuram abrir seus negócios mais por necessidade 
ou devido ao desemprego.

Praticamente metade dos empreendedores têm 
menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% 
deles estão empreendendo pela primeira vez e a 
maioria com ensino superior completo/incompleto.

Há uma sinalização de que a juventude negra 
está seguindo uma mudança cultural que ocorre 
de forma gradativa. Eles estão percebendo que 
o empreendedorismo pode ser uma forma de 
protagonizar uma transformação de alto impacto 
social e econômico.

A maioria dos negócios está na categoria MEI 
(Micro Empreendedor Individual), nos setores 
de comércio, serviço, moda/vestuário, estética e 
alimentação. Esses dados foram obtidos na Pesquisa 
Nacional Negro Empreendedor realizada pelo Baobá 
– Fundo de Igualdade Racial em parceira com o 
Instituto Feira Preta, em 2015. 

Segundo a pesquisa, historicamente, o ato de 
empreender sempre esteve presente no cotidiano 
de negros brasileiros. Muito antes da formação 
do conceito de afroempreendedorismo, o negro 
empreendia como forma de sobrevivência, por 
necessidade.

Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as 
fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar 
as suas habilidades e competências no que diz 
respeito à sua atitude empreendedora. Cada vez mais, 
apostando na criação, abertura e gerenciamento de 
seus próprios negócios.

Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, 
o empreendedor negro ainda enfrenta muitas 
dificuldades, como também sinaliza a pesquisa. 
Segundo o documento “são públicos os fatores 
que dificultam o crescimento e fortalecimento do 
empreendedorismo negro, em larga escala, no país 

e um dos principais entraves se deve ao racismo 
institucionalizado brasileiro”.

“Além deste, outras razões podem estar 
relacionadas às dificuldades vivenciadas pelos 
negros no momento de empreender. O economista 
Marcelo Paixão, em publicação eletrônica de 
2013 – Os empreendedores afro-brasileiros: um 
estudo exploratório a partir da MPE -, salienta que 
existem razões de ordem geral; que seriam a falta 
de planejamento e de capacitação administrativa/
gerencial, a informalidade, a aposta em negócios de 
pouco retorno, condições ocupacionais anteriores 
frágeis dentre outras”.

Em 2013, o Instituto Data Popular divulgou 
pesquisa apontando que os consumidores negros, 
boa parte localizados na chamada classe C, 
movimentaram cerca de R$713 bilhões ao ano. Mas 
o estudo também observou que existe demanda 
crescente e oferta insuficiente de produtos e serviços 
para atender o perfil de um novo consumidor negro.

Um exemplo de sucesso de empreendedorismo 
negro é a Feira Preta. Inicialmente realizada na 
Praça Benedito Calixto e reunindo cerca de 40 
empreendedores, a Feira Preta hoje se transformou 
no maior evento de cultura negra da América Latina.

Em treze edições, foram mais de 120 mil visitantes, 
que puderam acompanhar aproximadamente 500 
artistas e 600 expositores com diferentes linguagens, 
expressões e produtos. 

Texto adaptado. Fonte: http://www.cartacapital.com.br/sociedade/o-
-perfil-do-empreendedor-negro-no-brasil

QUESTÃO 01
De acordo com o texto, é correto afirmar que 

(A) a Feira Preta é uma evidência de que o 
empreendedorismo negro cresceu nos últimos 
anos.  

(B) a população branca não tem conseguido crescer 
como empreendedora, abrindo o seu próprio 
negócio.

(C) dos jovens que possuem curso superior ou 
ainda estão cursando um quarto deles já está 
empreendendo pela primeira vez.

(D) nos últimos anos o negro brasileiro tem descoberto 
que é empreendedor. Dessa forma, a pesquisa 
mostra que a ideia de empreendedorismo faz com 
que eles comecem a agir em busca de subsistência.

(E) a falta de experiência não significa dificuldade para 
o início do empreendimento. A maior dificuldade 
ainda é o racismo que o negro encontra na 
sociedade. 
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QUESTÃO 02
Assinale a alternativa cujo termo em destaque 
NÃO indica quantidade. 

(A) “...o empreendedor negro ainda enfrenta muitas 
dificuldades”

(B)  “Praticamente metade dos empreendedores têm 
menos de 40 anos”. 

(C) “Muito antes da formação do conceito de 
afroempreendedorismo”.

(D) “Praticamente metade dos empreendedores têm 
menos de 40 anos”.  

(E) “Em treze edições, foram mais de 120 mil 
visitantes...”. 

QUESTÃO 03
Em “A prática empreendedora vem crescendo 
no Brasil, sobretudo quando diz respeito à 
população negra”, a expressão em destaque 
pode ser substituída, sem prejuízo semântico, 
por

(A) contudo. 
(B) além disso. 
(C) mormente.
(D) somente.  
(E) inclusive. 

QUESTÃO 04
Assinale a alternativa que apresenta 
inadequação gramatical referente ao conteúdo 
exposto entre parênteses. 

(A) “Há uma sinalização de que a juventude negra 
está seguindo uma mudança cultural” (regência 
nominal).

(B) “A maioria dos negócios está na categoria MEI” 
(concordância verbal). 

(C) “...e um dos principais entraves se deve ao 
racismo institucionalizado brasileiro” (colocação 
pronominal).

(D) “ Hoje, o empreendedor negro ultrapassou as 
fronteiras da subsistência e tem buscado aprimorar 
as suas habilidades e competências no que diz 
respeito à sua atitude empreendedora” (crase).  

(E) “Praticamente metade dos empreendedores têm 
menos de 40 anos e, em relação aos jovens, 75% 
deles estão empreendendo” (concordância verbal).

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa cuja oração subordinada 
apresenta a mesma natureza da subordinada 
em “Mas o estudo também observou que existe 
demanda crescente e oferta insuficiente de 
produtos e serviços”.

(A) “Atualmente a maioria dos empreendedores 
são mulheres que abriram seus negócios por 
oportunidade”. 

(B) “Há uma sinalização de que a juventude negra 
está seguindo uma mudança cultural...”.

(C) “Juventude negra está seguindo uma mudança 
cultural que vê forma de protagonizar uma 
transformação de alto impacto social e econômico”.

(D) “Mesmo com a mudança do perfil empreendedor, 
o empreendedor negro ainda enfrenta muitas 
dificuldades, como também sinaliza a pesquisa”.  

(E) “O economista Marcelo Paixão, em publicação 
eletrônica de 2013 – Os empreendedores afro-
brasileiros: um estudo exploratório a partir da MPE 
-, salienta que existem razões de ordem geral”

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa correta quanto à regência 
(verbal ou nominal) e ao uso da crase ou falta 
dela no item em destaque nos textos a seguir.  

(A) “Antes de pedir qualquer perdão à Deus veja 
se, realmente, você mesmo já se perdoou !”  
― Marco Aurélio

Fonte: http://kdfrases.com/frase/106962

(B) Brasileiros conectados preferem a Internet à 
televisão

 Um relatório da Forrester diz que a adoção da 
internet no Brasil e no México alcançará 57% e 
48%, respectivamente, em 2016, subindo dos 
atuais patamares de 47% e 38% atualmente (...) 

Texto adaptado. Fonte: http://www.notopo.com/brasileiros-conectados
-preferem-a-internet-a-televisao/

(C)  (...) Logo, a lei eterna, que é a lei de Deus, não 
estão sujeitos todos os homens. (...)

Texto adaptado. Fonte: http://permanencia.org.br/drupal/node/1767.
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(D) Punição a pais por faltas à reuniões escolares pode ser agravada
 Senadores da Comissão de Educação, Cultura e Esporte (CE) divergiram, nesta terça-feira (18), sobre 

flexibilizar ou não as punições estabelecidas em projeto de lei. (...) 

Texto adaptado. Fonte: http://www12.senado.leg.br/noticias/materias/2015/08/18/punicao-a-pais-por-faltas-a-reunioes-escolares-pode-ser-agra-
vada

  

         
(E) 

Texto 02

Fonte: http://veredasdalingua.blogspot.com.br/2013/01/oracoes-subordinadas-adverbiais.html

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa correta quanto ao que se pode depreender das informações referentes ao texto.  

(A) “Pescoção” é um termo muitas vezes utilizado com o sentido de pancada desferida com a mão aberta contra 
uma pessoa. Leva o nome também de pescoçada. Se, no segundo quadrinho, o autor da tirinha tivesse 
utilizado o termo “pescoçada”, o efeito de sentido do terceiro quadrinho continuaria inalterado.

(B) A girafa sempre teve pescoço comprido. 
(C) Depois que Deus pediu para a girafa parar de falar, ela parou.
(D) Pelo terceiro quadrinho, é possível verificar a ambiguidade (sentido figurado e literal) do termo “pescoção”.  
(E) Não é possível nesse texto fazer qualquer inferência relacionada à origem do mundo escrita no livro bíblico 

de Gênesis. 

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma. 

(A)  o “ão” no termo “pescoção” indica grau aumentativo. Não é possível dizer, portanto, que houve flexão de 
gênero na palavra.

(B)  No primeiro quadrinho, “das espécies” é uma locução adjetiva que poderia ser substituída por seu adjetivo 
equivalente: “específica”.

(C) O termo “assim”, no terceiro quadrinho, remete ao que foi apresentado no segundo quadrinho.
(D) Sem prejuízo no efeito de sentido da tirinha, a expressão “eu te dou um pescoção” poderia ser substituída 

por “eu dou um pescoção em você”.
(E) O verbo avisar, no terceiro quadrinho, não está acompanhado de complemento, o que significa que ele é um 

verbo intransitivo.

  PROIBIDO        
ESTACIONAR  
  SUJEITO À 
  GUINCHO
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QUESTÃO 09
No período “Se você não parar, eu te dou um 
pescoção”, há, entre as orações, uma relação 
de ideias que expressa 

(A) concessão. 
(B) condição. 
(C) causa.
(D) finalidade.  
(E) proporção.

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa correta referente aos 
encontros das letras e dos sons que ocorrem 
na língua portuguesa. 

(A)  Na palavra “pesquisa” há, respectivamente, um 
encontro consonantal e um ditongo.

(B)  Em  “crescente” há, respectivamente, três 
encontros consonantais: “cr”, “sc” e “nt”. 

(C)  Há dígrafo na palavra “negro”.
(D)  Há dígrafo na palavra “empreender”.
(E)  Há dígrafo na palavra “igualdade”.

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 11
Em uma sala de aula, 55% dos alunos vão 
prestar vestibular para a área de exatas 
e desses alunos 36% para o curso de 
matemática. Qual é a porcentagem de alunos 
dessa sala de aula que vão prestar vestibular 
para matemática? 

(A) 1,98%. 
(B) 19,8%. 
(C) 20% . 
(D) 21,7%.
(E) 22,9%. 

QUESTÃO 12
Qual é a negação da frase “Todas as pessoas 
gostam de assistir televisão”?

(A) Existem pessoas que não gostam de assistir 
televisão.

(B) Existe apenas uma pessoa que não gosta de 
assistir televisão.

(C) Existe apenas uma pessoa que gosta de assistir 
televisão.

(D) Nenhuma pessoa gosta de assistir televisão.
(E) Nenhuma pessoa assiste televisão.

QUESTÃO 13
Carla recebeu de seu emprego o salário de R$ 
2500,00.  Desse valor, ela separou três quartos 
de quatro quintos para pagar as despesas de 
sua casa.  Qual é o valor do aluguel de Carla, 
sabendo que ele corresponde a 65% do valor 
que ela separou?

(A) R$ 1500,00.
(B) R$ 1350,00.
(C) R$ 1135,00.
(D) R$ 995,00.
(E) R$ 975,00.

QUESTÃO 14
Seis amigos formaram uma fila de acordo 
com a medida de suas alturas, sendo o 
primeiro o mais baixo dos amigos e o sexto 
o mais alto. Sendo assim, qual é a medida da 
altura do mais alto, sabendo que o primeiro 
mede 1,61 metros, o segundo mede 1,63 
metros, e a diferença entre as medidas das 
alturas é sempre a mesma?

(A) 1,67 metros.
(B) 1,69 metros.
(C) 1,71 metros.
(D) 1,73 metros.
(E) 1,75 metros.

QUESTÃO 15
Em uma pesquisa feita com um grupo de 160 
pessoas, descobriu-se que 60% gosta de 
chocolate ao leite e 40% gosta de chocolate 
amargo, mas não gosta de chocolate ao leite. 
Dos que gostam de chocolate ao leite, 25% 
também gosta de chocolate amargo. Desse 
grupo de 160 pessoas, o número de pessoas 
que gosta de chocolate amargo é de 

(A) 24.
(B) 64.
(C) 72.
(D) 88.
(E) 90.
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 16
De acordo com o que dispõe a Lei 12.550/11 
acerca da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares – EBSERH, assinale a alternativa 
correta. 

(A) A EBSERH tem personalidade jurídica de direito 
público e patrimônio próprio, sendo vinculada 
ao Ministério da Saúde, com prazo de duração 
indeterminado.

(B) É vedado à EBSERH criar subsidiárias para o 
desenvolvimento de qualquer das atividades 
inerentes ao seu objeto social.

(C) A EBSERH terá seu capital social integralmente 
sob a propriedade da União.

(D) A EBSERH terá por finalidade a prestação às 
instituições públicas federais de ensino ou 
instituições congêneres de serviços de apoio 
ao ensino no campo da saúde pública, sendo 
vedada a prestação de serviços gratuitos de 
assistência médico-hospitalar à comunidade.

(E) A integralização do capital social da EBSERH 
será realizada com recursos oriundos de 
dotações consignadas no orçamento da União, 
vedada a incorporação de qualquer outra espécie 
de bens e direitos suscetíveis de avaliação em 
dinheiro.

QUESTÃO 17
De acordo com o Estatuto Social da Empresa 
Brasileira de Serviços Hospitalares –
EBSERH, aprovado pelo Decreto nº 7.661, de 
28 de dezembro de 2011, tendo em vista as 
disposições referentes à Diretoria, assinale a 
alternativa correta.

(A) O Presidente e os Diretores da EBSERH serão 
nomeados dentre brasileiros com pelo menos 
dois anos de efetiva atividade profissional que 
exija conhecimentos na área de gestão, da 
atenção hospitalar e do ensino em saúde.

(B) A Diretoria reunir-se-á, ordinariamente, uma 
vez por semana e, extraordinariamente, sempre 
que convocada pelo Presidente da EBSERH, 
deliberando com a presença da maioria de seus 
membros.

(C) Compete à Diretoria autorizar a aquisição, 
alienação e oneração de bens móveis, inclusive 
valores mobiliários, podendo estabelecer 
normas, sendo vedada a delegação de poderes.

(D) Os contratos que a EBSERH celebrar ou em que 
vier a intervir e os atos que envolvam obrigações 
ou responsabilidades por parte da empresa 

serão assinados pelo Presidente, em conjunto 
com os oito Diretores.

(E) Os títulos ou documentos emitidos em 
decorrência de obrigações contratuais, bem 
como os cheques e outras obrigações de 
pagamento, serão assinados exclusivamente 
pelo Presidente, sendo vedada a delegação 
dessa atribuição.

QUESTÃO 18
De acordo com o Regimento Interno da 
EBSERH - 2ª revisão, a EBSERH será 
administrada por uma Diretoria Executiva 
composta:

(A) pelo Presidente e até seis Diretores, todos 
nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, 
pelo Presidente da República, por indicação do 
Ministro de Estado da Educação.

(B) pelo Presidente e até dois Diretores, todos 
nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, 
pelo Presidente da República, por indicação do 
Ministro de Estado da Saúde.

(C) pelo Presidente e até quatro Diretores, todos 
nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, 
pelo Presidente da República, por indicação do 
Ministro de Estado da Educação.

(D)  pelo Presidente e até quatro Diretores, todos 
nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo 
Ministro de Estado da Educação, por indicação 
do Presidente da República.

(E) pelo Presidente e até seis Diretores, todos 
nomeados e destituíveis, a qualquer tempo, pelo 
Ministro de Estado da Saúde, por indicação do 
Presidente da República.

QUESTÃO 19
De acordo com o que dispõe o Regimento 
Interno da EBSERH - 2ª revisão, o mandato 
dos membros do Conselho Fiscal

(A) será de um ano, contado a partir de 1º de janeiro 
do ano seguinte ao da publicação do ato de 
nomeação, podendo ser reconduzido por igual 
período.

(B) será de quatro anos, contados a partir de 1º de 
janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato 
de nomeação, vedada a recondução.

(C) será de quatro anos, contados a partir da data 
de publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período.

(D) será de dois anos, contados a partir de 1º de 
janeiro do ano seguinte ao da publicação do ato 
de nomeação, vedada a recondução.

(E) será de dois anos, contados a partir da data de 
publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período.
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L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 21
De acordo com o que dispõe a Constituição 
Federal, assinale a alternativa correta.

(A) A saúde compreende um conjunto integrado de 
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da 
sociedade, destinadas a assegurar os direitos 
relativos à seguridade social, à educação, à 
previdência e à assistência social.

(B) A seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social.

(C) A seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à educação e à 
assistência social.

(D) A assistência social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à educação, à 
previdência e à seguridade social.

(E) A previdência social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar 
os direitos relativos à saúde, à educação e à 
seguridade social.

QUESTÃO 22
De acordo com o que dispõe a Lei 8.142/90, 
acerca do Conselho de Saúde, assinale a 
alternativa correta.

(A) Tem caráter permanente e deliberativo.
(B) Reunir-se-á a cada quatro anos com a 

representação dos municípios para avaliar a 
situação da assistência social.

(C) Tem como função precípua avaliar a situação 
da saúde e da assistência social em âmbito 
estadual.

(D) É um órgão municipal formado somente quando 
convocado pelo Poder Executivo.

(E) É formado pela reunião dos Secretários de 
Saúde municipais e pelo Ministro da Saúde.

QUESTÃO 23
De acordo com o Decreto Presidencial nº. 
7.508, de 28 de junho de 2011, acerca da 
Relação Nacional de Ações e Serviços de 
Saúde – RENASES –, assinale a alternativa 
correta.

(A) Será acompanhada do Formulário Terapêutico 
Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, a 
dispensação e o uso dos seus medicamentos.

(B) Tem como função única efetuar a padronização 
de medicamentos indicados para atendimento 
de doenças ou de agravos no âmbito do SUS.

(C) Tem como função precípua estabelecer os 
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas 
em âmbito nacional, observadas as diretrizes 
pactuadas pela Comissão Intergestores Bipartite 
- CIB.

(D) Compreende todas as ações e serviços que o 
SUS oferece ao usuário para atendimento da 
integralidade da assistência à saúde.

(E) A cada quatro anos, o Ministério da Saúde 
consolidará e publicará as atualizações da 
RENASES.

QUESTÃO 24
De acordo com o que dispõe a Lei 8.080/90, 
entende-se por Vigilância Epidemiológica

(A) a formulação da política de medicamentos, 
equipamentos, imunobiológicos e outros insumos 
de interesse para a saúde e a participação na 
sua produção

(B) a participação na formulação da política e na 
execução de ações de saneamento básico.

(C) um conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou coletiva, 

QUESTÃO 20
De acordo com o Regimento Interno da 
EBSERH - 2ª revisão, o órgão permanente 
da EBSERH que tem a finalidade de oferecer 
consultoria e apoio à Diretoria Executiva e ao 
Conselho de Administração, além de avaliar 
e fazer sugestões em relação ao papel social 
da EBSERH, de acordo com seus objetivos 
específicos na sociedade, é

(A) a Comissão de Ética.
(B) o Comitê Interno de Gestão do REHUF 

(Programa Nacional de Reestruturação dos 
Hospitais Universitários Federais).

(C) a Ouvidoria Geral.
(D) o Conselho Consultivo.
(E) a Comissão de Controle Interno.
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C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O Scom a finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das doenças 
ou agravos.

(D) um conjunto de ações capaz de eliminar, 
diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir 
nos problemas sanitários decorrentes do meio 
ambiente, da produção e circulação de bens e 
da prestação de serviços de interesse da saúde.

(E) o controle de bens de consumo que, direta ou 
indiretamente, se relacionem com a saúde, 
compreendidas todas as etapas e processos, da 
produção ao consumo.

QUESTÃO 25
De acordo com o que dispõe a Resolução 
453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, 
as funções, como membro do Conselho de 
Saúde,

(A) são remuneradas por meio de função gratificada, 
com acréscimo de 20% sobre o subsidio do 
servidor, quando houver cumulação das funções 
de conselheiro e servidor.

(B) não são remuneradas em pecúnia, mas para 
cada dia de exercício da função serão acrescidos 
3 (três) dias ao período de férias do trabalhador.

(C) não são remuneradas em pecúnia, mas 
para cada dia de exercício da função serão 
acrescidos 5 (cinco) dias ao período de férias do 
trabalhador.

(D) são remuneradas por meio de função gratificada, 
com acréscimo de 10% sobre o subsídio do 
servidor, que deverá permanecer afastado de 
seu cargo, sendo vedada a cumulação das 
funções. 

(E) não serão remuneradas, considerando-se o 
seu exercício de relevância pública e, portanto, 
garante a dispensa do trabalho sem prejuízo 
para o conselheiro.

QUESTÃO 26
A relação terapêutica é uma interação entre 
duas pessoas (geralmente um cuidador e 
a pessoa que recebe os cuidados) na qual 
as interações de ambos os participantes 
contribuem para um clima de cura, promoção 
de crescimento e/ou prevenção de doenças. 
A seguir, são listadas algumas atitudes do 
enfermeiro para a pessoa com transtorno 
mental.

1.  estabelecer acordos e cumprir os 
combinados;

2.  proporcionar um ambiente tranquilo, 
retirando jornais e relógios do 
ambiente, para que o doente não se 
preocupe com o mundo externo;

3.  participar das atividades oferecidas ao 
paciente quando ele está relutante em 
ir sozinho;

4.  levar em consideração as preferências, 
solicitações e opiniões do paciente 
nas decisões sobre o seu tratamento;

5.  evitar um relacionamento próximo 
com os pacientes a fim de evitar que 
eles confundam o enfermeiro com 
um membro da família ou pessoa 
conhecida;

6.  assegurar ao paciente a 
confidencialidade, garantindo a ele 
que os assuntos discutidos somente 
poderão ser transmitidos à equipe de 
saúde e familiares.

7.  explicar de modo simples e claro as 
normas e rotinas da unidade, de maneira 
que os pacientes compreendam os 
motivos de tais regras;

Em relação a essas atitudes, assinale a 
alternativa correta.

(A)  1, 3 e 4 descrevem atitudes de um enfermeiro 
submisso e com dificuldades em manter a ordem 
e o controle.

(B)  5 e 6 reforçam a família como base do tratamento.
(C)  4 mostra uma atitude a ser evitada, uma vez que 

o paciente psiquiátrico não apresenta o juízo 
crítico preservado a ponto de tomar decisões.

(D)  2, 5 e 6 descrevem atitudes fundamentais na 
prática do enfermeiro psiquiátrico.

(E)  1, 3, 4 e 7 são atitudes que proporcionam um 
ambiente terapêutico, pautado na relação de 
confiança e respeito entre enfermeiro e paciente.
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QUESTÃO 27  
Crise é um evento repentino que ocorre 
na vida de uma pessoa, perturbando a 
homeostase e durante o qual os mecanismos 
usuais de enfrentamento não funcionam 
na resolução do problema. Com relação à 
assistência em situações de crise, assinale a 
alternativa correta.

(A)  A crise é uma situação de urgência que precisa 
ser resolvida com rapidez; portanto, não é 
indicada a identificação do evento que precipitou 
a crise.

(B)  É fundamental, no momento da crise, realizar 
uma avaliação psicológica detalhada, com o 
intuito de identificar aspectos da personalidade 
da pessoa.

(C)  O objetivo da intervenção em crise é a resolução 
imediata desta, oferecendo suporte e alívio dos 
sintomas imediatos, além garantir a segurança 
física dos envolvidos.

(D)  O objetivo principal é garantir a segurança 
física dos envolvidos e, para isso, é importante 
não manter o contato visual, para evitar o 
envolvimento pessoal.

(E)  A situação de crise requer, necessariamente, o 
uso de contenção mecânica e química, a fim de 
garantir a segurança dos envolvidos.

QUESTÃO 28
Sobre o contexto da Reforma Psiquiátrica 
(RP) em nível mundial, assinale a alternativa 
correta.

(A)  Após a 2ª Guerra Mundial, deu-se início à RP, que 
buscava melhorar a qualidade do atendimento 
aos ex-combatentes que desenvolveram 
transtornos mentais.

(B)  A RP teve como ponto de partida a reflexão 
sobre as práticas de tratamento às pessoas com 
transtorno mental que vinham sendo empregadas 
historicamente: o hospital psiquiátrico como 
local de exclusão e confinamento e práticas 
assistenciais que promoviam a punição e 
humilhação dos pacientes.

(C)  A reflexão sobre as práticas de tratamento em 
psiquiatria culminou na deflagração da RP na 
década de 1970, iniciada nos Estados Unidos, 
com o objetivo de promover a desospitalização.

(D)  O Brasil foi um dos primeiros países a aderir às 
transformações da RP, utilizando como base a 
psiquiatria da Setorização (França).

(E)  O marco inicial da RP foi quando Philippe 
Pinel (psiquiatra francês) retirou os pacientes 
psiquiátricos de suas amarras e propôs o 
Tratamento Moral a eles, que consistia em 
corrigir os excessos passionais e desvios da 
norma ética.

QUESTÃO 29
Sobre a esquizofrenia paranoide, preencha 
as lacunas e assinale a alternativa correta. 
Esse transtorno de pensamento é 
caracterizado principalmente pela 
presença de ________________________ 
e __________________ relacionados 
geralmente a um único tema. O indivíduo 
geralmente apresenta-se tenso e 
_____________, podendo tornar-se 
______________ ao sentir-se ameaçado.

(A)  delírios religiosos e de influência / alucinações 
auditivas / reservado / emotivo

(B)  delírios de perseguição ou grandeza / 
alucinações visuais / comunicativo / agressivo

(C)  delírios somáticos e de perseguição / alucinações 
auditivas / comunicativo / sexualizado

(D)  delírios religiosos / alucinações cenestésicas / 
reservado / agressivo

(E)  delírios de perseguição ou referência / 
alucinações auditivas / reservado / agressivo

QUESTÃO 30
O enfermeiro admite na enfermaria 
psiquiátrica um paciente com diagnóstico de 
esquizofrenia paranoide. Durante o contato, o 
paciente inclina a cabeça para o lado, para de 
falar e ouve atentamente. Após esta atitude, 
verbaliza que o FBI está querendo prendê-lo, 
pois ele detém o conhecimento da cura para 
o câncer. O enfermeiro percebe também que 
o paciente olha o tempo todo para os lados 
e para trás e procura se esconder atrás das 
portas. Em alguns momentos, o paciente 
repete a palavra “descancerizar” (curar o 
câncer, em sua percepção). A partir dessas 
observações, o enfermeiro afirma que o 
paciente apresenta

(A)  alucinações auditivas, delírios religiosos e de 
grandeza, comportamento violento e ecolalia.

(B)  delírios auditivos, alucinações persecutórias e 
neologismo.

(C)  alucinações visuais e auditivas, delírios de 
grandeza, comportamento suicida e ecopraxia.

(D)  alucinações auditivas, delírio de perseguição 
e de grandeza, comportamento paranoide e 
neologismo.

(E)  alucinações auditivas, delírio de perseguição, 
comportamento violento e neologismo.
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QUESTÃO 31
Considerando a assistência a pessoas com 
transtornos mentais, assinale a alternativa 
que relaciona corretamente o diagnóstico 
de enfermagem  para um comportamento 
esperado.

(A)  Risco de violência, autodirigida ou aos outros, 
caracterizado por lentificação psicomotora, 
impulsividade e recusa em iniciar o sono.

(B)  Processos de pensamento alterados, 
caracterizado por presença de delírios e 
interpretação distorcida do ambiente.

(C)  Sensopercepção alterada, caracterizada por 
presença de delírios e heteroagressividade.

(D)  Interação social prejudicada, caracterizada por 
alucinações visuais e auditivas.

(E)  Insônia, caracterizada por incapacidade de 
estabelecer relações satisfatórias, manipulação 
de pessoas e situações.

QUESTÃO 32
Assinale a alternativa que descreve alguns 
dos principais sinais e sintomas e as 
intervenções da enfermagem para a Síndrome 
Neuroléptica Maligna (SNM).

(A)  Taquicardia, taquipneia, picos de hipertensão 
arterial, febre muito alta, rigidez muscular 
grave e deterioração do estado mental; as 
intervenções incluem a monitorização de 
sinais vitais periodicamente, avaliação do grau 
de rigidez muscular e nível de consciência e 
suspensão imediata do antipsicóticos.

(B)  Tremores francos, hipertensão arterial severa 
e deterioração do nível de consciência; as 
intervenções incluem monitorizar os sinais vitais 
periodicamente, aumentar a ingesta hídrica, 
realizar contenção mecânica e suspender a 
medicação antipsicótica imediatamente.

(C)  Taquicardia, febre muito alta, dispneia e rigidez 
muscular intensa; as intervenções incluem a 
administração de antitérmicos e oxigenoterapia 
e avaliação da rigidez e nível de consciência 
e acionar o médico para suspensão do 
antipsicótico.

(D)  Febre muito alta, rigidez muscular, taquicardia e 
taquipneia, que ocasionam uma hiperatividade 
do sistema nervoso central; as intervenções 
incluem administrar medicamentos sintomáticos, 
incluindo benzodiazepínicos para diminuir a 
agitação psicomotora; não se deve suspender o 
antipsicótico de maneira brusca.

(E)  Deterioração do sistema nervoso central, 
agitação psicomotora e crises convulsivas; as 
intervenções incluem garantir a segurança física 

do paciente, monitorização dos sinais vitais e 
realização de eletroencefalograma; deve-se 
retirar o antipsicótico de maneira gradual.

QUESTÃO 33
Uma pessoa portadora de esquizofrenia 
paranoide tem prescrição médica de 
clorpromazina 25 mg a cada 08 horas; 
haloperidol 5 mg a cada 08 horas e 
prometazina 25 mg a cada 08 horas. Quanto 
aos medicamentos prescritos, é correto 
afirmar que

(A)  clorpromazina e haloperidol são usados para 
diminuir os sintomas psicóticos e a prometazina 
para evitar uma reação alérgica dos outros 
medicamentos.

(B)  clorpromazina e haloperidol são usados para 
diminuir os sintomas psicóticos e a prometazina 
para neutralizar os efeitos adversos do 
haloperidol.

(C)  clorpromazina é usada para crises hipertensivas; 
haloperidol para diminuir os sintomas psicóticos 
e a prometazina para potencializar os efeitos do 
haloperidol.

(D)  clorpromazina e haloperidol são usados para 
diminuir a agitação psicomotora e a prometazina 
para auxiliar na sedação.

(E)  clorpromazina e haloperidol são usados para 
melhorar a interação social e a prometazina para 
neutralizar os efeitos adversos do haloperidol.
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QUESTÃO 34
A Portaria n.º 3.088 de 23 de dezembro de 
2011 institui a Rede de Atenção Psicossocial 
(RAPS) para pessoas com sofrimento ou 
transtorno mental e com necessidades 
decorrentes do uso de crack, álcool  e outras 
drogas, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS). É/são componente(s) da RAPS:

(A)  a atenção básica em saúde, formada pelos 
pontos de ação: unidades básicas de saúde, 
consultórios de rua e ambulatórios de saúde 
mental, entre outros.

(B)  a atenção psicossocial especializada, formada 
pelos pontos de ação: centros de atenção 
psicossocial e consultórios de rua.

(C)  a atenção de urgência e emergência, formada 
pelos pontos de ação: SAMU 192, Sala de 
Estabilização, UPA 24 horas, portas hospitalares 
de atenção à urgência/pronto-socorro, Unidades 
Básicas de Saúde, entre outros.

(D)  a atenção hospitalar, formada pelos pontos de 
atenção: enfermaria especializada em Hospital 
Geral e hospitais psiquiátricos que ainda 
permanecem cadastrados pelos SUS, até o seu 
fechamento.

(E)  as estratégias de desinstitucionalização 
(Serviços Residenciais Terapêuticos) e de 
reabilitação psicossocial (consultórios de rua).

QUESTÃO 35
Sobre os transtornos de ansiedade, é correto 
afirmar que

(A)  o transtorno obsessivo compulsivo é marcado 
pela presença obrigatória de obsessões e 
compulsões, ainda que a pessoa reconheça 
esses atos como excessivos e irracionais, 
além de fadiga fácil e constante, dificuldade de 
concentração, tensão muscular e problemas de 
sono.

(B)  o transtorno de ansiedade generalizada é 
caracterizado por ansiedade e preocupações 
crônicas, irrealistas e excessivas, inquietação, 
agitação ou nervosismo, quadro esse identificado 
como um ataque de pânico.

(C)  as fobias são medos marcados pela presença ou 
antecipação de um objeto ou situação específica, 
que provoca geralmente uma resposta imediata 
de ansiedade ou ataque de pânico; assim, o 
enfermeiro deve propiciar o contato da pessoa 
com o objeto que desencadeia a fobia, a fim de 
diminuir gradativamente esse medo.

(D)  o transtorno obsessivo compulsivo é marcado 
pela presença obrigatória de obsessões 
(padrões comportamentais ou atitudes 
indesejáveis e repetitivas, como rezar, limpar, 

trancar, cuja intenção é reduzir a ansiedade) e 
compulsões (ideias, pensamentos ou impulsos 
mentais indesejáveis e persistentes que geram 
uma ansiedade ou angústia significativa, como 
pensamentos sobre contaminação, ordem e 
simetria, entre outros).

(E)  o transtorno de pânico é caracterizado por 
ataques de pânico recorrentes, que surgem 
de maneira repentina e se caracterizam por 
apreensão intensa, medo ou terror, associados 
a sentimentos de ameaça iminente e grande 
desconforto físico.

QUESTÃO 36
Com relação à assistência para a pessoa com 
Transtorno Obsessivo Compulsivo (TOC) 
que lava as mãos compulsivamente, qual das 
seguintes alternativas NÃO é indicada que o 
enfermeiro realize?

(A)  Manter sempre o banheiro fechado para que a 
pessoa não tenha como lavar as mãos.

(B)  Explicar o comportamento à pessoa portadora 
de transtorno, uma vez que parece não 
compreender sua inadequação.

(C)  Oferecer atividades terapêuticas manuais e 
lúdicas, que auxiliem na mudança do foco da 
obsessão.

(D)  Acompanhar a pessoa nas atividades de higiene, 
auxiliando na realização do comportamento de 
maneira não-compulsiva.

(E)  Estimular a interação social.

QUESTÃO 37
Uma das classes de fármacos que pode ser 
utilizada para o tratamento dos transtornos 
de ansiedade são os benzodiazepínicos, 
como Alprazolam, Clonazepam e Diazepam. 
Em relação aos efeitos comuns dos 
benzodiazepínicos em situações habituais, 
analise as assertivas e assinale a  alternativa 
que aponta as corretas.

I.  Boca seca e aumento do apetite.

II.  Depressão do Sistema Nervoso 
Central (SNC), que vai de sonolência à 
depressão respiratória.

III.  Fraqueza, náuseas, vômitos, dores 
abdominais e diarreia.

IV.  Risco de tolerância e dependência.

V.  Insônia e agitação psicomotora.
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VI.  Alucinações e alterações do 
pensamento.

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

QUESTÃO 38
Ao prestar assistência a uma pessoa com 
depressão, um enfermeiro identifica os 
seguintes diagnósticos de enfermagem: risco 
de suicídio, baixa autoestima, isolamento 
social/interação social prejudicada, nutrição 
alterada: ingestão menor que as necessidades 
do organismo e déficit no autocuidado 
(higiene e arrumação). Assinale a alternativa 
que apresenta a justificativa correta para 
a elaboração desses diagnósticos pelo 
enfermeiro.

(A)  O enfermeiro deve pensar em risco de suicídio 
devido ao humor rebaixado, sentimentos de 
impotência e inutilidade, disponibilidade de 
meios e delírios místicos.

(B)  O diagnóstico de baixa autoestima é elaborado 
por causa da expressão de desamparo, 
inutilidade, culpa e vergonha, hipersensibilidade 
a ofensas e críticas, visão otimista sobre o 
mundo e excesso de comunicação.

(C)  Isolamento social/interação social prejudicada 
ocorre quando o indivíduo é colocado em local 
particular e tranquilo, que proporcione uma 
reflexão sobre sua vida.

(D)  Caso a pessoa apresente perda de peso, 
diminuição do tônus muscular e turgor, palidez 
cutânea, fraqueza e recusa em se alimentar, 
o enfermeiro deve elaborar o diagnóstico de 
nutrição alterada: menor que as necessidades 
do organismo.

(E)  O diagnóstico de déficit para o autocuidado 
(higiene e arrumação) deve estar presente, 
para pessoas que, além da depressão, tenham 
também um déficit cognitivo.

QUESTÃO 39
Assinale a alternativa correta sobre os 
medicamentos utilizados para tratamento 
dos transtornos de humor.

(A)  São exemplos de medicamentos inibidores 
seletivos de receptação de serotonina (ISRS) a 
Venlafaxina e a Duloxetina.

(B)  São exemplos de inibidores seletivos da 
receptação de serotonina-norepinefrina (ISRSN) 

a Fluoxetina, o Citalopram, a Sertralina e a 
Paroxetina.

(C)  São exemplos de antidepressivos tricíclicos: 
Amitriptilina, Imipramina e a Nortriptilina.

(D)  As combinações psicoterapêuticas (associação 
de diferentes classes medicamentosas) não 
podem ser utilizadas para o tratamento de 
transtornos de ansiedade.

(E)  São exemplos de medicamentos inibidores 
seletivos de receptação de serotonina (ISRS) a 
Olanzapina e a Fluoxetina

QUESTÃO 40
Um paciente  com  transtorno  depressivo maior 
tem a prescrição médica de sertralina 50 mg, 
2 vezes/dia. Após quatro dias em utilização 
do medicamento, o paciente pergunta ao 
enfermeiro porque o medicamento ainda não 
o fez sentir-se melhor. Qual das alternativas 
a seguir apresenta a melhor explicação que o 
enfermeiro pode fornecer ao paciente?

(A)  O enfermeiro deve explicar que a ansiedade em 
melhorar rapidamente é devido ao diagnóstico 
de depressão.

(B)  O enfermeiro deve explicar que esse tipo de 
medicamento demora aproximadamente duas 
semanas para iniciar a melhora dos sintomas 
depressivos.

(C)  O enfermeiro pode orientar o paciente a focar-se 
nos aspectos do tratamento que têm dado certo, 
ao invés de preocupar-se com aquilo que ainda 
não está bom.

(D)  O enfermeiro deve dizer ao paciente que 
irá informar ao médico, já que os sintomas 
depressivos ainda não diminuíram.

(E)  O enfermeiro pode explicar que para que o 
medicamento possa iniciar seu efeito esperado, 
é preciso que o paciente colabore, participando 
de atividades de recreação.
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QUESTÃO 41
Paciente do sexo feminino, 54 anos, com 
histórico de transtorno afetivo bipolar 
(TAB), dá entrada na unidade de emergência 
psiquiátrica e é admitida pelo enfermeiro do 
turno do dia. Ela se mostra agitada, andando 
de um lado para o outro, falando muito alto 
e rápido, gargalhando e exibindo-se aos 
homens do local. Encontra-se vestida com 
roupa provocante que revela partes do seu 
corpo, além de maquiagem exagerada para 
o momento. O discurso é repetitivo, porém 
eloquente e envolvente. Está acompanhada 
por sua filha, que conta que a mãe deixou 
de tomar os remédios, acreditando que não 
precisava mais deles. Também diz que a mãe 
se alimenta pouco e não dorme há alguns 
dias, apresentando perda de peso visível. 
Considerando o quadro apresentado pela 
paciente, é correto o enfermeiro passar o 
plantão para o enfermeiro do turno da noite 
da seguinte maneira:

(A)  “paciente em episódio maníaco de TAB, 
apresentando agitação psicomotora, delírios 
de grandeza, aumento da libido, sem uso de 
medicamentos em casa. Apresenta dificuldade 
para iniciar o sono e perda de apetite. Para 
esse quadro, elaborei os seguintes diagnósticos 
de enfermagem: risco de lesão relacionada à 
hiperatividade, nutrição alterada: menor que 
as necessidades do organismo e distúrbio do 
padrão de sono”.

(B)  “paciente em episódio depressivo de TAB, 
apresentando hipotimia, afeto embotado, 
agitação psicomotora e aumento da libido. 
Apresenta insônia e anorexia. Os diagnósticos 
de enfermagem que elaborei são: nutrição 
alterada: menor que as necessidades do 
organismo e distúrbio do padrão de sono”.

(C)  “paciente em episódio maníaco de TAB, 
eutímica, porém com agitação psicomotora, 
taquilalia e logorreia. Apresenta diminuição do 
sono e da alimentação, ausência do juízo crítico 
e delírios de grandeza. Para tanto, elaborei 
esses diagnósticos de enfermagem: risco de 
lesão relacionada à hiperatividade e padrão de 
sexualidade ineficaz”.

(D)  “paciente em episódio maníaco de TAB, 
apresentando hipertimia, agitação psicomotora, 
taquilalia e logorreia, com aumento da libido 
e da sexualidade. Não estava utilizando 
medicamentos em casa, estava sem dormir 
e sem comer. Para esse quadro, elaborei 
os seguintes diagnósticos de enfermagem: 
enfrentamento ineficaz e isolamento social”.

(E)  “paciente em episódio maníaco de TAB, 
apresentando hipertimia, agitação psicomotora, 
taquilalia e logorreia, com aumento da libido 
e sexualidade, sem uso de medicamentos 
em casa. Apresenta insônia e hiporexia, 
com emagrecimento. Os diagnósticos de  
enfermagem que elaborei são: risco de lesão 
relacionada à hiperatividade, nutrição alterada: 
menor que as necessidades do organismo e 
distúrbio do padrão de sono”.

QUESTÃO 42
“O uso de benzodiazepínicos (BZD) não deve 
ser prolongado, a fim de se evitar o risco de 
dependência”. Essa afirmação está 

(A)  correta, pois os sintomas ansiosos geralmente 
melhoram mais rápido que outros sintomas; 
assim, o uso prolongado não é justificado.

(B)  incorreta, pois o uso dos medicamentos deve 
ser contínuo, dependendo da gravidade da 
doença; o risco de dependência não precisa ser 
prioridade no tratamento.

(C)  correta, pois essa classe de fármacos tem 
a dependência física como um dos efeitos 
adversos; além de evitar o uso prolongado, 
deve-se diminuir gradativamente a dose, para 
evitar a síndrome de abstinência.

(D)  incorreta, pois o risco de dependência acontece 
somente se o medicamento for administrado em 
doses muito altas.

(E)  correta, pois essa classe de fármacos tem 
a dependência física como um dos efeitos 
adversos; assim, o BZD deve ser retirado de 
uma vez, o mais rápido possível, para evitar que 
a dependência se instale.

QUESTÃO 43
São critérios diagnósticos para o transtorno 
de identidade dissociativa (TID), antigamente 
conhecido como distúrbio de personalidade 
múltipla, EXCETO

(A)  presença de dois ou mais estados de 
personalidade diferentes, cada um com seu 
padrão relativamente persistente de percepção 
da realidade.

(B)  os diferentes estados de personalidade, de 
maneira recorrente, assumem o controle do 
comportamento do indivíduo.

(C)  quando um dos estados de personalidade 
assume o controle, há a incapacidade de 
recordar informações pessoais importantes e 
muito significativas da personalidade primária.

(D)  o indivíduo vivencia os vários estados de 
personalidade concomitantemente, tornando 
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tarefa difícil para o avaliador diferenciar o TID 
do transtorno afetivo bipolar.

(E)  o TID não pode ser resultado fisiológico direto 
do uso de substância psicoativa ou de condição 
clínica geral (crises convulsivas parciais, por 
exemplo).

QUESTÃO 44
Sobre os transtornos somatoformes, 
preencha as lacunas e assinale a alternativa 
correta. 
O transtorno de somatização é uma síndrome 
de diversos __________________ que não 
podem ser explicados por _______________ e 
que estão associados a __________________ 
e a uma procura insistente pelos serviços 
de saúde. Geralmente os transtornos 
de somatização são acompanhados 
pela _____________, caracterizada pela 
interpretação irrealista de sintomas físicos, 
que leva à _______________ de ter uma 
doença grave.

(A)  sintomas físicos / exames e história clínica / 
estresse emocional / hipocondria / preocupação

(B)  sintomas físicos / exames laboratoriais / estresse 
emocional / mania / preocupação

(C)  sintomas psíquicos / exames de imagem / 
estresse emocional / depressão / preocupação

(D)  sintomas físicos / exames e história clínica / 
estresse emocional / hipocondria / confirmação

(E)  sintomas físicos / exames e história clínica / 
cansaço físico / histeria / preocupação

QUESTÃO 45
O transtorno de personalidade borderline 
é caracterizado por um padrão de 
relacionamentos intensos e caóticos, com 
instabilidade afetiva e atitudes flutuantes 
em direção a outras pessoas. Considerando 
essas informações, assinale a alternativa que 
apresenta comportamentos esperados para 
uma pessoa com transtorno de personalidade 
borderline e as atitudes mais adequadas do 
enfermeiro frente a esses comportamentos.

(A)  Recusa em permanecer sozinho em um 
ambiente, afirmando que é solitário demais. O 
enfermeiro deve estimular a interação social 
com os demais pacientes.

(B)  Cortar os pulsos com lâminas, logo após ter 
discutido o projeto terapêutico com a equipe. 
O enfermeiro deve realizar o atendimento de 
urgência e, após, conversar com o paciente 
sobre tal comportamento.

(C)  Cumprir as normas e rotinas do setor. O 

enfermeiro deve estimular que o paciente 
verbalize suas vontades.

(D)  Manipular os funcionários do setor para que 
satisfaçam suas vontades. O enfermeiro deve 
estimular os funcionários a ignorarem o paciente.

(E)  Descumprir as normas e rotinas do setor. O 
enfermeiro deve estabelecer contratos de 
convivência e aplicar punições em casos de 
descumprimento.

QUESTÃO 46
Assinale a alternativa que apresenta 
informações corretas sobre a interconsulta 
psiquiátrica em hospital geral. 

(A)  A interconsulta tem como objetivo principal 
realizar o diagnóstico de transtorno mental, a fim 
de aliviar a equipe de saúde solicitante.

(B)  A interconsulta psiquiátrica tem como objetivo 
principal realizar pesquisas com pacientes 
psiquiátricos internados em hospital geral.

(C)  A interconsulta preocupa-se com os aspectos da 
doença mental que podem auxiliar na melhora 
da doença física.

(D)  A interconsulta psiquiátrica promove a 
assistência psicossocial do paciente e trabalha 
a relação dele com a equipe solicitante, 
esclarecendo dúvidas quanto ao diagnóstico.

(E)  A interconsulta psiquiátrica é atividade privativa 
do médico psiquiatra ou residente em medicina 
psiquiátrica.
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QUESTÃO 47
Um paciente dá entrada no pronto-socorro, 
trazido pelo SAMU, após tentativa de suicídio 
com ferimentos profundos em ambos os 
pulsos, realizados por faca de cozinha e 
com grande perda de sangue. Ele apresenta-
se calmo, com afeto embotado, pouco 
comunicativo e sem manter contato visual. 
Assinale a alternativa em que a assistência 
de enfermagem em situação de urgência 
psiquiátrica está descrita de maneira mais 
adequada.

(A)  Monitorizar pressão arterial, frequência cardíaca 
e respiratória, avaliar o nível de consciência, 
manter comunicação frequente e manter objetos 
cortantes fora do alcance.

(B)  Conversar com o paciente, a fim de identificar a 
permanência das ideias suicidas.

(C)  Monitorizar os sinais vitais e nível de consciência, 
realizar curativo compressivo e contenção 
mecânica no leito.

(D)  Realizar a contenção mecânica no leito e, 
somente após, colher a história do incidente.

(E)  Monitorizar os sinais vitais, avaliar o nível de 
consciência, evitar manter contato ocular e 
garantir a segurança do paciente.

QUESTÃO 48
Uma paciente está internada em uma 
enfermaria psiquiátrica de um hospital 
geral, devido à tentativa de afogamento 
de seu filho recém-nascido de apenas 4 
dias de vida. Em determinado momento, a 
enfermeira responsável pelo setor se recusa 
a solicitar a dieta à paciente, alegando que 
a mesma encontra-se em isolamento social, 
não desejando alimentar-se. A enfermeira, 
também, ao avaliar as mamas da paciente, 
percebe a presença de ingurgitamento, edema 
e dor, porém não prescreve nenhum cuidado, 
dizendo que esses sinais irão desaparecer  
em breve. A paciente culmina por apresentar 
febre e dor intensa, necessitando de cuidados 
de urgência. A equipe de saúde demonstrou 
preocupação ao saber que a enfermeira agiu 
dessa forma por não aceitar a atitude da 
paciente para com o filho. Sobre a conduta 
da enfermeira, é correto afirmar que

(A)  ela agiu corretamente, pois deve estar atenta 
aos aspectos cognitivos e comportamentais, já 
que nessa situação, o ingurgitamento mamário 
e nutrição não são prioridades.

(B)  é um direito do profissional distanciar-se de 
pacientes com os quais não houve empatia.

(C)  trata-se de um caso de negligência (não oferecer 

alimentação) e imperícia (não prestar assistência 
quanto ao ingurgitamento das mamas).

(D)  a profissional apresentou atitudes repreensíveis 
que devem, porém,  ser compreendidas pela 
equipe de saúde, uma vez que a paciente 
realizou um ato de extrema crueldade.

(E)  apenas será considerado um caso de negligência 
e imperícia se a família realizar uma denúncia 
ao Conselho Regional de Enfermagem.

QUESTÃO 49
Analise as alternativas a seguir sobre 
a comunicação terapêutica e assinale a 
alternativa INCORRETA.

(A)  Em todas as comunicações interpessoais, o 
emissor e o receptor trazem condições pessoais 
preexistentes que influenciam a mensagem 
transmitida e a forma como ela é interpretada.

(B)  O enfermeiro, ao desenvolver a comunicação 
terapêutica, deve observar os gestos e 
expressões faciais do paciente, pois esses 
transmitem várias informações significativas à 
interação pessoal.

(C)  A comunicação terapêutica inclui técnicas 
verbais e não verbais com o objetivo de promover 
acolhimento e mudanças interpessoais.

(D)  O feedback é uma técnica de comunicação que 
proporciona que o receptor reflita sobre suas 
atitudes e pensamentos.

(E)  A comunicação não verbal oferece significado 
a alguns gestos e padrões de comportamento, 
que são menos importantes que a comunicação 
verbal durante uma interação terapêutica.

QUESTÃO 50
Um enfermeiro está desenvolvendo o 
processo de enfermagem para cuidar de 
uma pessoa com transtorno de pensamento. 
Assinale a alternativa que descreve uma ação 
que faz parte do histórico de enfermagem 
e uma ação que faz parte da evolução de 
enfermagem, respectivamente.

(A)  Registrar os relatos da família do paciente sobre 
os sintomas positivos e negativos do transtorno 
mental; identificar o diagnóstico de enfermagem: 
risco de autolesão. 

(B)  Promover a interação social com os outros 
pacientes; avaliar se as intervenções de 
enfermagem foram apropriadas para se obter o 
resultado esperado.

(C)  Identificar o diagnóstico de enfermagem: risco 
de autolesão; estabelecer um contrato de 
convivência entre o paciente e a equipe de 
saúde.
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(D)  Registrar os relatos da família do paciente 
sobre os sintomas positivos e negativos do 
transtorno mental; avaliar se as intervenções de 
enfermagem foram apropriadas para se obter o 
resultado esperado.

(E)  Registrar os relatos da família do paciente sobre 
os sintomas positivos e negativos do transtorno 
mental; priorizar a manutenção de um ambiente 
seguro para os pacientes e a equipe de saúde.




