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INSTRUÇÕES 

● Verifique se a numeração das questões e a paginação do caderno que contêm a
prova objetiva e a página para o preenchimento do gabarito, estão corretas.

● Quando autorizado pelo fiscal da FIOCRUZ, escreva, nos espaços apropriados (EM
TODAS AS PÁGINAS) do caderno de provas, seu número de inscrição.

● Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer as provas objetivas (conhecimentos
gerais e conhecimentos específicos), devendo controlar o tempo, pois não haverá
prorrogação desse prazo. Esse tempo inclui o preenchimento do gabarito.

● Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar seus cadernos
das provas e retirar-se da sala.

● Não será permitido levar os cadernos das provas objetivas.
● Você receberá uma folha avulsa de RASCUNHO, que poderá ser utilizada  para

marcar suas respostas, sendo permitido levá-la ao final.
● Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de

tinta preta, fabricada com material transparente.
● Não é permitida a utilização de nenhum tipo de aparelho eletrônico ou de

comunicação.
● Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas.
● Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação da prova na companhia de

um fiscal da FIOCRUZ.

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 

● Leia atentamente cada item e assinale sua resposta e preencha, com caneta
esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva na página para
preenchimento do gabarito.

● A maneira correta de assinalar a alternativa na página para preenchimento do
gabarito é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica de tinta preta, o espaço a ela
correspondente.

● Marque as respostas assim:

Número de inscrição: 

BOA PROVA! 
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Q.1 (0.25) - Segundo o Caderno de Atenção 
Básica, n. 34, o Projeto Terapêutico Singular (PTS) é 
um recurso importante na Saúde Mental. Nessa 
perspectiva leia o trecho abaixo: 
“O PTS pode ser definido como uma estratégia de 
cuidado que articula um conjunto de ações resultantes 
da discussão e da construção coletiva de uma equipe 
multidisciplinar e leva em conta as necessidades, as 
expectativas, as crenças e o contexto social da pessoa 
ou do coletivo para o qual está dirigido.” 
(BRASIL. Caderno da Atenção Básica – Saúde Mental 
nº 34 / MS, 2013) De acordo com o caderno citado, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) ( ) O PTS é um instrumento que deve ser 
elaborado em todos os casos de saúde mental na 
atenção primária, pois é um instrumento de avaliação 
das condições da saúde mental da pessoa. 
b) ( ) O PTS é um instrumento com etapas e 
fluxos já pré-estabelecidos que devem ser 
rigorosamente respeitados na sua aplicação visando a 
efetividade do instrumento e não precisa ser 
reavaliado. 
c) ( ) O PTS é uma estratégia que cada 
profissional de saúde pode usar à sua maneira, 
considerando a forma que prefere trabalhar dentro da 
sua profissão o que dispensa a discussão do caso em 
equipe. 
d) ( ) A utilização de um roteiro norteador pode 
ajudar na organização de um PTS, estabelecendo 
momentos sobrepostos, são eles: o diagnóstico 
situacional; a definição de objetivos e metas; a divisão 
de tarefas e responsabilidades e a reavaliação do PTS. 
e) ( ) Na etapa do diagnóstico situacional, deve-
se reunir os protocolos de tratamento do seu trans- 
torno e a grade de atividades que o paciente irá seguir. 
 
Q.2 (0.25) - Leia o trecho abaixo, retirado dos 
Cadernos de Atenção Básica, n. 34. 
“[...] os instrumentos de intervenção psicossocial na 
Atenção Básica constituem-se em importante 
estratégia para a produção do cuidado em saúde. Com 
uma oferta de tecnologias que contemplem 
necessidades e demandas que surgem do território, 
assim, um cardápio de ações em saúde mental para a 
atenção básica que dialogam com o conceito ampliado 
de saúde e com a integralidade do cuidado, são: 
I - As atividades de grupos 
II - Rede de suporte social” 
(BRASIL. Caderno da Atenção Básica – Saúde Mental 
nº 34 / MS, 2013) De acordo com o trecho lido, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) ( ) Aliados às atividades em grupos e a rede de 
suporte social os psicofármacos são um recurso entre 
outros para o tratamento em saúde mental, entretanto 
o seu uso só faz sentido quando dentro de um contexto 
de vínculo e escuta, assim a “troca de receitas” poderá 
implicar que o remédio representa uma solução rápida. 
b) ( ) Deve-se evitar a formação de grupos por 
tipologia de agravos ou sofrimento psíquico. Deve-se 
buscar a diversidade grupal, reconhecendo e fazendo-
se reconhecer os sujeitos como pertencentes a um 
território comum. 
c) ( ) Redes de suporte social se restringem 
apenas a rede formal de serviços de saúde existentes 
no território. 
d) ( ) Matriciamento intersetorial permanente se 
constitui em uma potência da produção de interse- 
torialidade e transversalidade de saberes. 
e) ( ) Investir em espaços de reuniões, fóruns, 
colegiados, espaços de educação permanente, rodas de 
conversa são fundamentais para a construção de 
estratégia de aproximação e cuidado com a população 
no território. 
 
Q.3 (0.25) - Segundo o livro Psicopatologia e 
Semiologia dos Transtornos Mentais, de Paulo Dalga- 
larrondo, assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) ( ) Todos os tipos de diagnósticos em 
transtorno mental são apenas um conjunto de 
alterações psíquicas de Consciência, Atenção, 
Orientação, Memória, inteligência e linguagem. 
b) ( ) As alucinações durante a intoxicação por 
uso de drogas não são iguais às do esquizofrênico. 
c) ( ) As alterações na psicomotricidade são 
sempre causadas pelo mesmo agente estressor sendo a 
alteração psicomotora mais rara é a agitação 
psicomotora. 
d) ( ) O uso de psicofármacos altera algumas 
funções psíquicas e não podem ser considerados em 
uma avaliação psicopatológica. 
e) ( ) As alterações de juízo de realidade são os 
delírios e as alucinações. 
 
Q.4 (0.25) - Considere a seguinte citação: “O 
conceito de normalidade em psicopatologia é questão 
de grande controvérsia.” (DALGALARRONDO, P. 
Psicopatologia e Semiologia dos Transtornos Mentais. 
Porto Alegre: Artes Médicas. 2000.) 
A partir dessa citação, avalie as seguintes afirmações 
segundo critérios de VERDADEIRO e FALSO: 
 
I – Não existe limite entre o normal e o 
patológico, logo, não há critérios de normalidade e 
nem do patológico. 
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II – O conceito de normalidade/anormalidade 
em psicopatologia não existe. 
III – A psiquiatria criou os critérios de 
normalidade e a psicopatologia é a ciência que estuda 
os critérios de doença. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA da primeira até a terceira afirmação: 
 
a) ( ) V, V, F. 
b) ( ) F, V, F. 
c) ( ) V, F, V. 
d) ( ) F, F, F. 
e) ( ) V, V, F. 
 
Q.5 (0.25) - A Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, 
define a responsabilidade do Estado quanto ao redi- 
recionamento do modelo assistencial em saúde 
mental. Neste sentido, por desenvolvimento da 
política de saúde mental, é INCORRETO afirmar que 
a assistência e a promoção de saúde aos portadores de 
transtornos mentais: 
 
a) ( ) Visa a reinserção social do paciente, com a 
participação social e familiar. 
b) ( ) Proíbe a internação de pessoas em 
instituições com características asilares. 
c) ( ) Define três tipos de internação psiquiátrica, 
a saber, a internação voluntária, a internação 
involuntária e a internação compulsória. 
d) ( ) Garante a alta planejada e a reabilitação 
psicossocial assistida. 
e) ( ) Compreende que atividades científicas 
devem ocorrer com o consentimento expresso do 
paciente ou de seu representante legal, sendo este 
dispensado no caso de atividades científicas para fins 
diagnósticos ou terapêuticos. 
 
Q.6 (0.25) - A Lei 10.216, de 6 de abril de 2001, 
reconhece os direitos das pessoas portadoras de 
transtornos mentais. Também define em quais 
condições devem ocorrer a assistência e a promoção 
de saúde aquelas pessoas. Neste sentido, no texto da 
Lei podemos afirmar CORRETAMENTE o seguinte: 
a) ( ) A garantia de direitos sem qualquer forma 
de discriminação, como previsto constitucional- 
mente. 
b) ( ) A informação sobre quais direitos estão 
garantidos às pessoas portadoras de transtorno mentais 
e a definição desta informação como sigilosa e de 
acesso restrito a essas pessoas. 
c) ( ) Como o laudo médico circunstanciado é a 
principal diferença entre as três modalidades de 
internação psiquiátrica estabelecida em lei. 

d) ( ) Orientações sobre as internações apenas no 
que diz respeito ao tempo, desde a admissão até o 
momento de alta. 
e) ( ) A inexistência de quaisquer observações 
sobre intercorrências clínicas, pois estas ficariam a 
cargo das equipes de saúde. 
 
Q.7 (0.25) - Na Lei 10.2016, NÃO existe 
deliberação sobre: 
a) ( ) A proteção e os direitos das pessoas 
portadoras de transtornos mentais. 
b) ( ) O redirecionamento do modelo assistencial 
em saúde mental. 
c) ( ) A definição de política específica de alta 
planejada e reabilitação psicossocial assistida. 
d) ( ) A reinserção social do paciente. 
e) ( ) Recursos financeiros para a construção dos 
serviços comunitários de saúde mental. 
 
Q.8 (0.25) - Sobre as equipes que constituem os 
Centros de Atenção Psicossocial Álcool e outras 
Drogas é CORRETO afirmar: 
 
a) ( ) São multidisciplinares e multiprofissionais, 
dispondo de médicos, enfermeiros e outros profissi- 
onais de nível superior e médio. 
b) ( ) São multiprofissionais, mas não são 
multidisciplinares, pois todos os profissionais têm em 
comum formação convergente ao campo da saúde 
mental. 
c) ( ) São multidisciplinares e multiprofissionais, 
tendo o objetivo de produzir diagnósticos rápidos e 
promover intervenções eficientes para a solução do 
uso de substâncias psicoativas entre os usuários. 
d) ( ) São interprofissionais, dispondo de 
trabalhadores altamente especializados e objetivando 
que as competências de uns preencham as lacunas de 
outros. 
e) ( ) São interprofissionais, podendo os 
profissionais desempenharem várias funções 
diferentes da sua formação porque o cotidiano do 
trabalho exige flexibilidade na execução das tarefas 
necessárias para a manutenção do serviço de saúde. 
 
Q.9 (0.25) - Uma abordagem DIVERGENTE com 
os princípios da Reforma Psiquiátrica, em caso de 
manejo de uma situação de crise, tem como 
características: 
 
a) ( ) o acolhimento e a escuta do usuário em seu 
sofrimento. 
b) ( ) a escuta do usuário e o cuidado pactuado 
entre os profissionais envolvidos. 
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c) ( ) o acolhimento do usuário e a garantia do 
direito ao cuidado por meio de serviços adequados. 
d) ( ) a garantia da autonomia do usuário e a 
escuta somente do diagnóstico médico 
e) ( ) a mediação de conflitos eventualmente 
provocados pela crise e a salvaguarda dos direitos 
individuais do usuário. 
 
Q.10 (0.25) - Os serviços disponibilizados nos 
Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) NÃO são: 
 
a) ( ) territoriais, porque estão imbricados às 
dinâmicas locais dos pontos urbanos em que se situam. 
b) ( ) comunitários, porque estão imersos no 
conjunto de relações entre os moradores dos pontos 
urbanos em que se situam. 
c) ( ) intersetoriais, porque estão articulados a 
outras redes de atenção à saúde que constituem o SUS. 
d) ( ) asilares, porque operam com o intuito de 
salvaguardar a integridade física e psíquica dos seus 
usuários. 
e) ( ) substitutivos, pois oferecem um modelo de 
cuidado que se opõe à lógica manicomial do isola- 
mento. 
 
Q.11 (0.25) - Clínica e cuidado parecem estar 
sempre relacionadas. Etimologicamente, a origem da 
palavra clínica contribuiu para a imagem do 
profissional de saúde, geralmente um médico, e do 
paciente e para a relação estabelecida entre eles – 
alguém se dedica aos cuidados para com outra pessoa, 
geralmente em um leito. Algumas críticas 
estabelecidas ao longo do século XX apontaram para 
uma falsa simetria entre clínica e cuidado. A partir da 
perspectiva crítica do cuidado em saúde mental, 
considere a afirmação a seguir: 
“Na desconstrução manicomial e na clínica 
antimanicomial trata-se, de saída, de pôr as pessoas de 
pé.” 
(LANCETTI, Antônio. Clínica Peripatética. Coleção 
Políticas do Desejo. São Paulo: Hucitec, 2007) 
Com base nesta afirmação, leia as asserções abaixo: 
 
I - Refere-se a uma perspectiva pensada a partir 
da realidade de pessoas e assumindo-as como 
protagonistas de seu próprio cuidado. 
II – Refere-se a uma perspectiva pensada, junto 
às pessoas e em seus territórios. 
III – Trata-se de adoção de medidas que, mesmo 
territoriais e criativas, devem ser prescritas por 
profissionais especializados e de acordo com um 
protocolo. 
É CORRETO o que se afirma em: 
 

a) ( ) I e II. 
b) ( ) I e III. 
c) ( ) II e III. 
d) ( ) Apenas I. 
e) ( ) Apenas II. 
 
Q.12 (0.25) - No livro “Clínica Peripatética”, 
Antonio Lancetti aborda a criação de uma práxis, cujas 
bases se deram a partir de diferentes referências, 
combinadas ao longo de diversas experiências 
municipais de atenção a saúde. Neste sentido, a partir 
do livro citado, a única referência NÃO adotada pelo 
autor é: 
 
a) (  ) A experiência da desinstitucionalização da 
reforma psiquiátrica. 
b) (  ) O acompanhamento terapêutico. 
c) ( ) O trabalho de articulação entre saúde 
mental e o Programa Saúde da Família. 
d) ( ) Elementos da fase inicial da Psicanálise, 
quando o próprio Freud experimentou atender de 
modo diferente. 
e) (  ) Anamnese estruturada e realizada por 
profissional especialista. 
 
Q.13 (0.25) - É CORRETO afirmar sobre a 
formação oferecida pelas Residências 
Multiprofissionais em Saúde Mental: 
 
a) ( ) Ser parte de uma estratégia de Educação 
Permanente que se utiliza da realidade dos serviços de 
forma reflexiva para a formação, no sentido de 
preservar cenários e práticas que garantam cuidado 
integral aos usuários transferindo para o território o 
conhecimento produzido em seu processo. 
b) ( ) Dar aportes interdisciplinares aos/às 
profissionais, no sentido de permitir a construção e 
afirmação de identidades profissionais que respeitem 
as especificidades das suas competências, com o 
objetivo de aprofundar a especialização de cada 
trabalhador/a para a coordenação organizada da 
dinâmica de trabalho em equipe. 
c) ( ) Constituir-se como um espaço coletivo e 
reflexivo de formação no qual o sentido das práticas 
de cuidado parta de experiências vividas no território. 
d) ( ) Incorporar elementos políticos, culturais e 
organizacionais que participam da prática clínica 
ampliada em saúde mental, tendo a psicanálise como 
referência organizadora do tipo de clínica ensinada. 
e) ( ) Convergir o mais amplamente possível as 
articulações entre traços intrapsíquicos, contextos de 
vida, autonomia dos/as usuários/as com suas 
possibilidades de tratamento medicamentoso. 
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Q.14 (0.25) - Considere os seguintes trechos, 
retirados de dois artigos da lista de referências obriga- 
tórias deste processo seletivo, que discutem a atuação 
profissional em saúde mental: 
Trecho 1 
“A transição do tratamento asilar para os cuidados na 
comunidade traz, em seu bojo, o aumento da 
complexidade das ações a serem realizadas pelos 
profissionais, incluindo: a ampliação e pluralidade da 
clínica, o protagonismo e a corresponsabilizacão pela 
gestão do processo de trabalho. É necessário 
investimento nas relações que se produzem nos 
territórios onde os serviços se localizam e onde os 
usuários habitam e constroem marcas sociais, culturais 
e políticas.” 
(ONOCKO-CAMPOS, Rosana; EMERICH, Bruno 
Ferrari; RICCI, Ellen Cristina. Residência 
Multiprofissional em Saúde Mental: suporte teórico 
para o percurso formativo. Interface- Comunicação, 
Saúde, Educação, v. 23, 2019.) 
Trecho 2 
“O cuidado psicossocial nos Caps requer uma trama 
delicada, em que a clínica e a gestão do trabalho em 
equipe, embora operem sob lógicas próprias, formam 
um mesmo tecido assistência. Imerso nesse cotidiano 
marcado por encontros e desencontros, o trabalho em 
equipe na saúde mental demanda tempos distintos de 
compreensão, integração e intervenção, e mesmo de 
sustentação do ‘não saber o que fazer’, seja no início 
ou ao longo dos processos de atendimentos de casos 
mais complexos que não respondem aos investimentos 
da equipe.” 
(OLIVEIRA, G.M e DALTRO, M.R. ‘Coringas do 
cuidado’: o exercício da interprofissionalida de no 
contexto da saúde mental In: Saúde em Debate v. 44 
n. Especial 3– Retratos da Reforma Psiquiátrica 
Brasileira. 2020.) 
Com base nos trechos, leia as asserções abaixo: 
 
I – O cuidado em saúde mental é garantido, em 
parte, por meio da dinâmica do trabalho cotidiano 
entre várias modalidades profissionais, em um 
contexto no qual uma especialidade complementa a 
ação de outras especialidades, sem hierarquizações de 
poder. 
II – A gestão do trabalho em equipe em saúde 
mental depende de um exercício clínico hierarquizado 
que identifica em cada caso um problema específico e 
busca sua solução nos territórios em que os serviços 
estão inseridos. 
III – As ações dos profissionais de saúde mental 
são orientadas pela prática de uma clínica ampliada, 
constituída por elementos culturais e políticos, que 

demanda interdisciplinaridade e reconhece seus 
limites no que diz respeito ao cuidado dos usuários. 
É CORRETO o que se afirma em: 
 
a) ( ) I e II. 
b) ( ) I e III. 
c) ( ) II e III. 
d) ( ) Apenas I. 
e) ( ) Apenas II. 
 
Q.15 (0.25) - Está CORRETO afirmar que um 
usuário em situação de crise, decorrente do uso de 
substâncias ou não, tem seus direitos garantidos e 
dispõe de cuidado adequado quando o atendimento 
ocorre da seguinte forma: 
a) ( ) os profissionais envolvidos no cuidado 
pactuam uma sequência de consensos sobre as 
medidas possíveis de serem tomadas no momento da 
crise do usuário, preconizando o acionamento dos 
Centros de Atenção Psicossociais (CAPS) locais para 
ordenar a busca de rede de apoio, quando necessária. 
b) ( ) o corpo do usuário é examinado e sua 
narrativa é escutada com o objetivo de preservar a 
integridade física e psíquica do indivíduo, priorizando 
a administração de medicamentos que visem à redução 
rápida do sofrimento gerado pela desorganização dos 
afetos. 
c) ( ) o Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência (SAMU) participa de forma eficiente, 
realizando ações possíveis de restabelecimento das 
condições físicas do usuário e avaliando a pertinência 
clínica de internação. 
d) ( ) a rede de saúde local é acionada, 
disponibilizando serviços especializados e 
profissionais aptos a agir com habilidade no manejo da 
crise psiquiátrica, seguindo somente protocolos 
internacionais de atuação clínica. 
e) ( ) o CAPS atua como ponto articulador da 
rede de cuidado, e seus profissionais agem para 
acionar o serviço de saúde que possa oferecer 
condições adequadas de acolhimento e tratamento 
longitudinal, mesmo que em Hospitais Gerais. 
 
Q.16 (0.25) - Considere a afirmação a seguir: 
“Dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 
portadoras de transtornos mentais e redireciona o 
modelo assistencial em saúde mental.” 
Com base nesta afirmação, leia os trechos abaixo: 
I - Refere-se a lei 10.216, de 6 de abril de 2001, 
conhecida como Lei Paulo Delgado ou lei da Reforma 
Psiquiátrica. 
II – Por redirecionamento do modelo, refere-se 
aos serviços comunitários, criados pelo texto em 
questão. 
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III – No referido texto, são reconhecidos como 
direitos da pessoa portadora de transtorno mental o 
acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, a 
garantia de sigilo e a proteção contra qualquer forma 
de abuso e exploração, entre outros. 
É CORRETO o que se afirma em: 
 
a) ( ) I e II. 
b) ( ) I e III. 
c) ( ) II e III. 
d) ( ) Apenas I. 
e) ( ) Apenas II. 
 
Q.17 (0.25) - O Guia estratégico para o cuidado de 
pessoas com necessidades relacionadas ao consumo de 
álcool e outras drogas (conhecido como GUIA AD) 
publicado pelo Ministério da Saúde em 2015, propõe 
o seguinte: 
“As intervenções devem ter como norte a questão do 
uso abusivo de substâncias psicoativas enquanto um 
fenômeno complexo, que requer respostas 
intersetoriais; a redução de danos como estratégia e 
diretriz de gestão de cuidado; a preconização de ações 
voltadas para promoção da saúde, prevenção, 
tratamento e reabilitação social, com foco em superar 
o senso comum sobre os usuários de drogas e o 
fortalecimento da autonomia dos usuários para o 
exercício de sua cidadania e coesão social.” 
Diante da afirmação acima, assinale alternativa que 
DIVERGE das intervenções/perspectivas propostas 
no GUIA AD: 
 
a) ( ) as vulnerabilidades sociais, que são 
dinâmicas, imprimem tendências nos fatores de risco 
e de proteção e precisam ser compreendidas no 
mapeamento das ações de prevenção adequadas aos 
diferentes contextos, mas, isoladas, as 
vulnerabilidades sociais não dão conta de explicar e de 
responder à complexidade. 
b) ( ) a intersetorialidade, no campo da 
prevenção, é como motor da efetividade das 
intervenções. Se compreendermos o uso abusivo de 
álcool e outras drogas como um fenômeno constituído 
e determinado por múltiplos fatores, as ações 
necessitam contemplar essa pluralidade de saberes e 
fazeres. 
c) ( ) a avaliação contínua das ações de 
prevenção deve ser uma diretriz contínua dos 
territórios e pode ser feita nas parcerias com 
universidades e institutos de pesquisas. 
d) ( ) as intervenções reducionistas, focadas 
apenas na droga e na dependência química e tendo a 
abstinência como único resultado, não têm efetividade 
terapêutica. 

e) ( ) a Redução de Danos é uma estratégia difícil 
de ser aplicada por não reconhecer os usuários em suas 
singularidades e propor ações em massa, acabando por 
aumentar as vulnerabilidades de risco social. 
 
Q.18 (0.25) - Entre as abordagens propostas no 
Guia estratégico para o cuidado de pessoas com 
necessidades relacionadas ao consumo de álcool e 
outras drogas (conhecido como GUIA AD) ESTÃO 
INCLUÍDAS: 
I - A aproximação com o Sistema de Justiça, 
considerada importante para qualificar a atuação desse 
sistema, de modo que seus profissionais, ao serem 
acionados, colaborem com o circuito de produção de 
cuidados planejado, seja na saúde ou em outro sistema 
social, bem como nos ambientes intrafamiliar e 
comunitário. 
II - nos setores de políticas públicas, termos 
como principais interlocutores a assistência social, 
educação, trabalho e emprego e habitação. 
III- assumir a estratégia do compartilhamento do 
cuidado entre as políticas públicas existentes. 
IV- Ministério Público Federal, Ministérios 
Públicos Estaduais, Defensorias Públicas e membros 
do Poder Judiciário como instituições fundamentais no 
debate sobre a garantia da atenção psicossocial no 
cuidado na RAPS. 
É CORRETO o que se afirma em: 
 
a) ( ) I e II. 
b) ( ) I, II e IV. 
c) ( ) III e IV. 
d) ( ) II e III. 
e) ( ) I, II, III, IV. 
 
Q.19 (0.25) - Sobre o livro Saúde Mental e Atenção 
Psicossocial, de Paulo Amarante, assinale a alternativa 
CORRETA sobre os conceitos de saúde mental e de 
atenção psicossocial: 
a) ( ) A atenção psicossocial nasceu de um 
modelo biomédico com sua principal característica um 
sistema terapêutico baseado na hospitalização. 
b) ( ) O conjunto de estratégias e princípios no 
campo da saúde mental e atenção psicossocial no 
Brasil é responsável por um novo cenário político em 
que há um efetivo processo de participação social. 
c) ( ) A inserção social para as pessoas com 
transtornos mentais é limitada por razões diagnósticas 
psiquiátricas; consequentemente, as práticas de 
cuidado também são limitadas. 
d) ( ) A atenção psicossocial propõe um novo 
modelo de cuidar do sofrimento psíquico por meio do 
acesso a grupos terapêuticos em espaços fechados, 
como os hospitais. 
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e) ( ) A autonomia do usuário deve ser 
respeitada, mas todo usuário deve ter um curador 
reconhecido por lei. 
 
Q.20 (0.25) - Considerando a trajetória de vida de 
pessoas com demandas relacionadas ao consumo de 
álcool e outras drogas, é CORRETO afirmar o 
seguinte: 
 
a) ( ) São trajetórias de vida que demonstram o 
enfraquecimento de laços sociais relevantes para o 
valor social das pessoas. 
b) ( ) São pessoas que não buscaram lugar no 
mercado de trabalho e, por isso, aderiram ao consumo 
problemático de álcool e outras drogas. 
c) ( ) Os CAPS AD reconhecem as trajetórias de 
vida das pessoas que fazem uso problemático de álcool 
e outras drogas e oferecem grupos terapêuticos para 
elaboração de diagnósticos psiquiátricos que 
permitam duas opções de tratamento: a internação 
e/ou a administração medicação. 
d) ( ) As trajetórias de vida de pessoas que estão 
em situação similar às chamadas “cracolândias” 
exigem o recolhimento involuntário desses indivíduos, 
sob a tutela do Estado, para que seus laços sociais e 
afetivos sejam restabelecidos. 
e) ( ) O uso problemático de álcool e outras 
drogas leva o indivíduo a uma situação de degradação 
que o leva à prática de atos compulsivos para 
permanecer fazendo uso das substâncias, o que 
justifica sua periculosidade. 
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