ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO-PI
TESTE SELETIVO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

(117) - PSICÓLOGO DO CAPS
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 30 (Trinta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está
completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Português
15

Legislação do SUS
05

Conhecimentos Específicos
10

02- A prova terá duração de 3 (três horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo
que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Teste Seletivo o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Teste Seletivo.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado
em ata e será automaticamente eliminado do Teste Seletivo.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.uniao2018@outlook.com
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

Mendigo

1

Eu estava diante de uma banca de jornais na Avenida, quando a mão do mendigo se estendeu. Dei-lhe uma

2

nota tão suja e tão amassada quanto ele. Guardou-a no bolso, agradeceu com um seco obrigado e começou

3

a ler as manchetes dos vespertinos. Depois me disse:

4

- Não acredito um pingo em jornalistas. São muito mentirosos. Mas tá certo: mentem para ganhar a vida. O

5

importante é o homem ganhar a vida, o resto é besteira.

6

Calou-se e continuou a ler as notícias eleitorais:

7

- O Brasil ainda não teve um governo que prestasse. Nem rei, nem presidente. Tudo uma cambada só.

8

Reconheceu algumas qualidades nessa ou naquela figura (aliás, com invulgar pertinência para um

9

mendigo), mas isso, a seu ver, não queria dizer nada:

10

- O problema é o fundo da coisa: o caso é que o homem não presta. Ora, se o homem não presta, todos os

11

futuros presidentes serão ruínas. A natureza humana é que é de barro ordinário. Meu pai, por exemplo, foi

12

um homem bastante bom. Mas não deu certo ser bom durante muito tempo: então ele virou ruim.

13

Suspeitando de que eu não estivesse convencido da sua teoria, passou a demonstrar para mim que também

14

ele era um sujeito ordinário como os outros:

15

- O senhor não vê? Estou aqui pedindo esmola, quando poderia estar trabalhando. Eu não tenho defeito

16

físico nenhum e até que não posso me queixar da saúde.

17

Tirei do bolso uma nota de cinquenta e lhe ofereci pela sua franqueza.

18

- Muito obrigado, moço, mas não vá pensar que eu vou tirar o senhor da minha teoria. Vai me desculpar,

19

mas o senhor também no fundo é igualzinho aos outros. Aliás, quer saber de uma coisa? Houve um homem

20

de fato bom. Chamava-se Jesus Cristo. Mas o senhor viu o que fizeram com ele?

PAULO MENDES CAMPOS.
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01) De acordo com as ideias do texto, marque a

alternativa incorreta:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

04) A conjunção destacada na frase: “Vai me

desculpar, mas o senhor também no fundo é
igualzinho aos outros” indica relação de:

(A) O mendigo não era analfabeto, pois lia as

notícias do jornal e sabia conversar sobre elas.
(B) Segundo o mendigo, ele não acredita nos
homens da imprensa porque eles mentem
muito.
(C) O pessimismo do mendigo era por ele ser um
homem solitário e com uma saúde frágil.
(D) Para o mendigo, o único homem que bom foi
Jesus Cristo.

(A) adversidade.

02) Leia as afirmações abaixo:

(A) Eu estava diante de uma banca de jornais na

I.

(B) O Brasil ainda não teve um homem que

(B) explicação.
(C) causa.
(D) concessão.
05) O verbo destacado encontra-se conjugado no

pretérito imperfeito do modo subjuntivo na
alternativa:

Avenida...
Ruínas e saúde seguem a regra de acentuação
dos hiatos tônicos.
II. Notícias e pertinência seguem a regra de
acentuação das paroxítonas terminadas em
ditongo, seguidos ou não de s.
III. As palavras aliás, só e até são acentuadas pela
regra das oxítonas terminadas em a, e, o,
seguidas ou não de s.
IV. Físico e ordinário são acentuadas pela regra
das proparoxítonas.
Estão corretas:
(A) I e II, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) I, II e IV, apenas.
(D) III e IV, apenas.
03) Na frase “Meu pai, por exemplo, foi um homem

bastante bom” a vírgula se justifica por separar:
(A) Aposto explicativo.
(B) Adjunto adverbial.
(C) Termo intercalado.
(D) Expressão explicativa.

CARGO: PSICÓLOGO DO CAPS (117)

prestasse.
(C) ...até que não posso me queixar da saúde.
(D) Houve um homem de fato bom.
06) Assinale a alternativa correta em relação à

colocação do pronome oblíquo átono, de
acordo com a norma culta da língua:
(A) Me fizeram esperar por duas horas para

realizar o exame de sangue.
(B) Há políticos que decepcionam-nos.
(C) Daremos-lhe nova oportunidade.
(D) Pouco se sabe sobre a existência de vida em
outros planetas.
07) De acordo com as regras da norma culta, o

acento grave, indicador de crase,
empregado corretamente na alternativa:

foi

(A) Retornei à casa de meus pais.
(B) Ficaram frente à frente para discutir o

problema.
(C) Estamos dispostos à trabalhar no feriado.
(D) Recorreram à mim para resolver o assunto.
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08) Transpondo para a voz passiva a oração: “A

Prefeitura aceitou o seu projeto de reforma da
escola”, obtém-se a forma verbal:
(A) Aceitou-se.
(B) Era aceito.
(C) Teria sido aceitado.
(D) Foi aceito.
09) A oração cujo sujeito é inexistente (oração sem

sujeito) encontra-se na alternativa:
(A) No sábado, iremos ao baile de formatura de

meu irmão.
(B) Precisa-se de vendedores com experiência.
(C) Chegaram os atletas contratados pelo clube.
(D) Já faz seis meses que estive m Fortaleza.

14) Assinale a alternativa em que as sílabas tônicas

das
palavras
CORRETAMENTE:

estão

destacadas

(A) lindo, menino
(B) amigo, maneira
(C) regular, martelo
(D) noite, lâmpada
15) Marque a alternativa em que a palavra está

escrita de forma INCORRETA:
(A) Rebuliço.
(B) Tabuada.
(C) Abolição.
(D) Intupido.

10) O antônimo da palavra “atrapalhar” é:
(A) confundir
(B) auxiliar
(C) perturbar
(D) embaraçar
11) Os antônimos de bom e começar são

respectivamente:
(A) mal – acabar
(B) mal – reiniciar
(C) mau – terminar
(D) mau - iniciar
12) Assinale a forma correta de dividir as sílabas da

palavra “escoteiro”:
(A) es-co-tei-ro
(B) es-co-te-iro
(C) esco-tei-ro
(D) es-co-te-i-ro
13) Na palavra “remendados”, a sílaba tônica é:
(A) re
(B) da
(C) dos
(D) men

CARGO: PSICÓLOGO DO CAPS (117)
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LEGISLAÇÃO DO SUS
16) As Conferências de Saúde e os Conselhos de

Saúde terão sua organização e normas de
funcionamento definidas em:
(A) Projeto.
(B) Decreto de lei.
(C) Ata de reunião.
(D) Regimento próprio, aprovadas pelo respectivo

QUESTÕES DE 16 A 20
(C) As entidades filantrópicas e as com fins

lucrativos terão preferência para participar do
Sistema Único de Saúde (SUS).
(D) Aos
proprietários,
administradores
e
dirigentes de entidades ou serviços
contratados é vedado exercer cargo de chefia
ou função de confiança no Sistema Único de
Saúde (SUS).

conselho.
19) A destinação de recursos públicos para
17) À direção estadual do Sistema Único de Saúde

(SUS) compete:

auxílios ou subvenções às instituições privadas
com fins lucrativos é:

(A) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos

(A) Permitida.

serviços privados de saúde.
(B) Acompanhar, controlar e avaliar as redes
hierarquizadas do Sistema Único de Saúde
(SUS).
(C) Normatizar complementarmente as ações e
serviços públicos de saúde no seu âmbito de
atuação.
(D) Definir e coordenar os sistemas de redes
integradas de assistência de alta complexidade.

(B) Vedada.

18) Sobre

a participação complementar dos
serviços privados no Sistema Único de Saúde
(SUS), marque a alternativa incorreta:

(C) Amparada por lei.
(D) Obrigatória.
20) “É a garantia de atenção à saúde por parte do

sistema, a todo e qualquer cidadão. Com a
universalidade, o indivíduo passa a ter direito
de acesso a todos os serviços públicos de saúde,
assim como àqueles contratados pelo poder
público. Saúde é direito de cidadania e dever do
Governo: municipal, estadual e federal. “
O princípio do Sistema único de Saúde (SUS)
descrito acima é:

(A) Os critérios e valores para a remuneração de

(A) Universalidade.

serviços e os parâmetros de cobertura
assistencial serão estabelecidos pela direção
nacional do Sistema Único de Saúde (SUS),
aprovados no Conselho Nacional de Saúde.
(B) Na fixação dos critérios, valores, formas de
reajuste e de pagamento da remuneração
aludida neste artigo, a direção nacional do
Sistema Único de Saúde (SUS) deverá
fundamentar seu ato em demonstrativo
econômico-financeiro que garanta a efetiva
qualidade de execução dos serviços
contratados.

(B) Descentralização.

CARGO: PSICÓLOGO DO CAPS (117)

(C) Equidade.
(D) Integralidade.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Analise as afirmativas abaixo e assinale a

alternativa correta.
(A) A força psíquica que se opunha a tornar

consciente, a revelar um pensamento e o fazer
desaparecer da consciência, Freud denominou
repressão.
(B) Em 1900, no livro A Interpretação dos Sonhos,
Freud apresenta a primeira concepção sobre a
estrutura e o funcionamento da personalidade.
(C) O ego origina-se com o complexo de Édipo, a
partir do estabelecimento do equilíbrio entre
as exigências do id e as ordens do superego.
(D) Os mecanismo de defesa são processos
realizados pelo superego e são inconscientes.
Na formação reativa, o superego procura
afastar o desejo que vai em determinada
direção, e, para isso, o indivíduo adota uma
atitude oposta a este desejo.
22) Sobre a Psicopatologia e seus fenômenos,

analise as afirmativas abaixo e assinale a opção
correta.
I. Existem três fatores envolvidos na manifestação
das doenças mentais: o fator patogenético, o
fator patoplástico e o fator psicoplástico.
II. As vivências psicopatológicas podem ser
situadas em duas perspectivas fundamentais:
os transfundos das vivências psicopatológicas,
espécie de palco em que emergem os sinais e,
de outro lado, os sintomas estáveis, pouco
mutáveis e vinculados a personalidade do
paciente.
III. As funções psíquicas mais alteradas nos
transtornos
afetivos
são:
afetividade,
pensamento, atenção, orientação e vontade.
IV. A entrevista psicopatológica permite a
realização dos dois principais aspectos da
avaliação: a anamnese e o exame psíquico.

CARGO: PSICÓLOGO DO CAPS (117)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

QUESTÕES DE 21 A 30
V. O campo da psicopatologia inclui um grande
número de fenômenos humanos especiais,
associados ao que se denomino historicamente
de doença mental. São vivências, estados
mentais e padrões comportamentais que
apresentam, por um lado, uma especificidade
fisiológica e, por outro lado, conexões
psicológicas.
(A) Apenas as alternativas I e IV estão corretas.
(B) Apenas as alternativas II, III e V estão corretas.
(C) Apenas as alternativas III e V estão corretas.
(D) Apenas as alternativas I, IV e V estão corretas.
23) De acordo com a teoria do desenvolvimento de

Jean Piaget, é correto afirmar.
(A) No período Operações formais, em nível de

pensamento, a criança consegue estabelecer
corretamente as relações de causa e efeito e de
meio e fim; sequenciar idéias e eventos,
trabalhar com idéias sob dois pontos de vista,
simultaneamente; e formar o conceito de
número.
(B) No período Pré operatório, a criança conquista,
através da percepção e dos movimentos, todo o
universo que a cerca.
(C) No final do período Sensório Motor, a criança é
capaz de usar um instrumento como meio para
atingir um objeto.
(D) No período das Operações concretas, o livre
exercício da reflexão permite a criança,
inicialmente, submeter o mundo real aos
sistemas e teorias que o seu pensamento é
capaz de criar.
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24) Analise as afirmativas abaixo e assinale a opção

correta.

25) Sobre a história da loucura no Brasil, é correto

afirmar.

(A) O acolhimento, quando na unidade básica, é

(A) A década de 1950 foi o marco divisório entre

sempre feito por um profissional de Saúde
Mental. Após a primeira abordagem, o técnico
que acolheu poderá necessitar do apoio
imediato de um outro profissional, ou tomar
ele próprio as primeiras decisões quanto às
condutas a serem adotadas.
(B) Chegando à equipe de Saúde Mental, esteja ela
na unidade básica, no CAPS, no ambulatório
especializado, etc, o paciente será atendido por
um profissional de nível superior desta equipe.
Independentemente de sua formação –
psicólogo, psiquiatra, assistente social, etc –
este será o técnico de referência do paciente. É
da alçada do técnico de referência estabelecer
e sustentar o vínculo com o paciente, traçar as
linhas de seu projeto terapêutico individual,
definir com ele a freqüência dos atendimentos
e do comparecimento ao serviço, fazer os
contatos com a família, e com outras pessoas do
seu espaço social, sempre quando necessário.
Os recursos terapêuticos indicados pelo
técnico de referência podem também ser
disponibilizados por meio de outros
profissionais, como: prescrição médica para o
uso de medicamentos, oficinas de arte
conduzidas por agentes culturais, etc.
(C) Muitas unidades básicas não possuem uma
equipe de Saúde Mental pois, para a
organização do Projeto de Saúde Mental as
unidades precisam de recursos financeiros e
humanos disponíveis suficientes. E a lotação ou
não da equipe de Saúde Mental numa unidade
básica depende desses aspectos.
(D) As enfermarias psiquiátricas em hospitais
gerais reproduzem o mesmo modelo
assistencial dos hospitais psiquiátricos: são
locais fechados, isolados, cujo atendimento
volta-se basicamente para a supressão dos
sintomas. O que quer dizer que os leitos em
hospital geral são uma alternativa a ser
descartada.

uma assistência eminentemente destinada ao
doente mental indigente e uma nova fase, a
partir da qual se estendeu a cobertura à massa
de trabalhadores e seus dependentes. Foram os
governos dessa época em diante que
consolidaram a articulação entre internação
asilar e privatização da assistência, com a
crescente contratação de leitos nas clínicas e
hospitais psiquiátricos conveniados, que
floresceram rapidamente para atender a
demanda. As internações passaram a ser feitas
não apenas em hospitais públicos (que, dadas
as suas precárias condições, permaneceram
reservados aos indivíduos sem vínculos com a
previdência social), mas em instituições
privadas, que eram remuneradas pelo setor
público para isso.
(B) A loucura só vem a ser objeto de intervenção
por parte do Estado com o advento da
República, em 1889, depois de ter sido
socialmente ignorada por quase muitos anos.
Nesse período de modernização e consolidação
da nação brasileira como um país
independente, passa-se a ver os loucos como
resíduos da sociedade e uma ameaça à ordem
pública. Aos loucos que apresentassem
comportamento agressivo não mais se
permitia continuar vagando nas ruas,
principalmente
quando
sua
situação
socioeconômica era desfavorável, e seu destino
passou a ser os porões das Santas Casas de
Misericórdia, onde permaneciam amarrados e
vivendo sob péssimas condições de higiene e
cuidado.
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(C) No início do século XX, tem início um período

que se caracteriza pelo redimensionamento
das políticas de controle social, cuja rigidez e
abrangência
eram
produzidas
pelo
reconhecimento e pela legitimidade dos novos
parâmetros definidores da ordem, do
progresso, da modernidade e da civilização.
Asilo de alienados, quartel de polícia, hospital
psiquiátrico, hospício, asilo de mendicidade e
casa de correção tinham como função principal
realizar a exclusão social do louco, garantindo
que ele não ficasse perambulando pela rua, à
vista dos passantes, o que era incompatível
como nosso pretenso grau de civilidade.
(D) A década de 1920 é marcada pela ampliação e
o aprofundamento da influência dos princípios
eugênicos no âmbito da psiquiatria brasileira,
que sem romper com os referenciais
organicistas, passaria a caracterizar-se, cada
vez mais, pela presença de perspectivas
preventistas.
26) Sobre a Reforma Psiquiátrica Brasileira é

correto afirmar.
(A) O início do processo de Reforma Psiquiátrica

no Brasil é contemporâneo da eclosão do
“movimento sanitário”, nos anos 70, em favor
da mudança dos modelos de atenção e gestão
nas práticas de saúde, defesa da saúde coletiva,
equidade na oferta dos serviços, e
protagonismo dos trabalhadores e usuários
dos serviços de saúde nos processos de gestão
e produção de tecnologias de cuidado.
(B) No início dos anos 1980 costuma ser
identificado como o de início efetivo do
movimento social pelos direitos dos pacientes
psiquiátricos em nosso país. O Movimento dos
Trabalhadores em Saúde Mental (MTSM),
movimento plural formado por trabalhadores
integrantes
do
movimento
sanitário,
associações de familiares, sindicalistas,
membros de associações de profissionais e
pessoas com longo histórico de internações
psiquiátricas, surge em 1981. É, sobretudo,
este Movimento, através de variados campos
de luta, que passa a protagonizar e a construir
CARGO: PSICÓLOGO DO CAPS (117)
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a partir deste período a denúncia da violência
dos manicômios, da mercantilização da
loucura, da hegemonia de uma rede privada de
assistência e a construir coletivamente uma
crítica ao chamado saber psiquiátrico e ao
modelo hospitalocêntrico na assistência às
pessoas com transtornos mentais.
(C) No ano de 1990, dá entrada no Congresso
Nacional a Lei do deputado Paulo Delgado
(PT/MG), que propõe a regulamentação dos
direitos da pessoa com transtornos mentais e a
extinção progressiva dos manicômios no país.
É o início das lutas do movimento da Reforma
Psiquiátrica nos campos legislativo e
normativo.
(D) O
marco institucional da assistência
psiquiátrica brasileira foi a criação do Hospital
Psiquiátrico Pedro II, em 1952, na cidade do
Rio de Janeiro.
27) A Lei no 10.216/2001, dispõe sobre a proteção

e os direitos das pessoas portadoras de
transtornos mentais e redireciona o modelo
assistencial em saúde mental. Sobre esse tema,
analise as afirmativas abaixo e assinale a
alternativa correta.
I. É responsabilidade do Governo Federal o
desenvolvimento da política de saúde mental,
do Estado a assistência e ao Município a
promoção de ações de saúde aos portadores de
transtornos mentais, com a devida participação
da sociedade e da família, a qual será prestada
em estabelecimento de saúde mental, assim
entendidas as instituições ou unidades que
ofereçam assistência em saúde aos portadores
de transtornos mentais.
II. A internação psiquiátrica somente será
realizada
mediante
laudo
médico
circunstanciado que caracterize os seus
motivos e o tratamento em regime de
internação será estruturado de forma a
oferecer assistência integral à pessoa
portadora de transtornos mentais, incluindo
serviços médicos, de assistência social,
psicológicos, ocupacionais, de lazer, e outros.
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III. A pessoa que solicita voluntariamente sua
internação, ou que a consente, deve assinar, no
momento da admissão, uma declaração de que
optou por esse regime de tratamento. O
término da internação voluntária dar-se-á por
solicitação escrita do paciente ou por
determinação do médico assistente.
IV. A internação psiquiátrica involuntária deverá,
no prazo de vinte e quatro horas, ser
comunicada ao Ministério Público Estadual
pelo responsável técnico do estabelecimento
no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo
procedimento ser adotado quando da
respectiva alta. O término da internação
involuntária
dar-se-á
apenas
quando
estabelecido pelo especialista responsável pelo
tratamento.
V. Evasão, transferência, acidente, intercorrência
clínica grave e falecimento serão comunicados
pela direção do estabelecimento de saúde
mental aos familiares, ou ao representante
legal do paciente, bem como à autoridade
sanitária responsável, no prazo máximo de
doze horas da data da ocorrência.
(A) Apenas a afirmativa V está correta.
(B) Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas.
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
(D) Apenas as afirmativas II, III, IV e V estão

corretas.
28) Sobre o processo de Psicodiagnóstico, é

correto afirmar.
(A) O Psicodiagnóstico tem como expectativa o

alcance da confirmação, o mais profunda e
completamente possível da personalidade do
paciente ou do grupo familiar.
(B) O foco da atenção durante o processo de
psicodiagnóstico deve estar em torno do
instrumento de avaliação, pois a escolha de um
instrumento inadequado pode comprometer o
resultado do processo, e não exclusivamente na
pessoa examinada.
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(C) Ao conduzir um processo de psicodiagnóstico,

é necessário que o psicólogo considere em sua
análise os condicionantes históricos, sociais e
fisiológicos e seus efeitos no psiquismo. A
atenção do psicólogo a estes fatores e sua
consideração a este respeito, ao apresentar os
resultados, visa a favorecer tanto a prestação
de intervenções sobre o indivíduo avaliado,
com também possibilitar modificações dos
próprios condicionantes, os quais se fazem
presentes desde a formulação da demanda até
a conclusão do processo.
(D) É importante que o profissional, ao conduzir o
processo psicodiagnóstico, busque considerar
o sujeito em exame como um ser mutável e
dinâmico, situado em um mundo maior que o
da
consulta
psicológica,
sendo
multideterminado e atuando ativamente sobre
sua realidade.
29) Sobre o Projeto Terapêutico Singular (PTS), é

correto afirmar.
(A) Fazer um Projeto Terapêutico Singular deve

ser um processo de construção coletiva
envolvendo, necessariamente, o profissional/
equipe de saúde e o(s) usuário(s) em torno de
uma situação de interesse comum. Deve haver
uma formação de compromisso, como modo de
responsabilização, entre os sujeitos no PTS.
(B) Formular e operar um PTS demanda a
realização
de
quatro
movimentos,
necessariamente sobrepostos e articulados:
avaliação, problematização, coprodução de
projeto e reavaliação do processo.
(C) O PTS pode ser considerado como suficiente
para provocar mudanças significativas nos
modelos de atenção e de gestão. Mas, não se
trata de solução para a prática prescritiva das
equipes e da medicalização da sociedade.
(D) A definição de profissionais de referência anula
a necessidade de definir responsáveis a cada
uma das ações desenhadas no PTS. Esses
profissionais são responsáveis pela pactuação
de prazos para execução, definição de papéis e
a definição de momentos de reavaliação do
caso em equipe.
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30) Sobre os Transtornos da Personalidade, é

correto afirmar.
(A) Um

aspecto fundamental relativo ao
tratamento dos Transtornos da Personalidade
é o reconhecimento de que não há
possibilidades de tratamentos efetivos, a fim
impedir que o estigma prejudique o acesso dos
pacientes
às
abordagens
terapêuticas
disponíveis. Desta forma, reforça-se a
necessidade de engajamento do paciente e que
o mesmo execute um papel ativo em seu
tratamento para que, com isso, resultados mais
favoráveis sejam atingidos. O campo de
pesquisa em Transtornos da Personalidade
tem evidenciado que os tratamentos
farmacológicos são mais benéficos, sendo
considerado o tratamento de primeira linha.
(B) NoTranstorno da Personalidade Esquizotípica,
existe um distanciamento das relações sociais e
uma faixa restrita de expressão emocional em
contextos interpessoais, que se manifesta no
início da idade adulta e está presente em uma
variedade de contexto. Não deseja nem gosta
de relacionamentos íntimos, incluindo fazer
parte de uma família, quase sempre opta por
atividades solitárias, manifesta pouco, se
algum, interesse em ter experiências sexuais
com um parceiro, tem prazer em poucas
atividades, se alguma, não tem amigos íntimos
ou confidentes, outros que não parentes em
primeiro grau, mostra-se indiferente a elogios
ou críticas e demonstra frieza emocional,
distanciamento ou embotamento afetivo.
(C) As desordens da personalidade podem ser
consideradas entre os transtornos mentais
mais complicados de diagnosticar e tratar. O
diagnóstico é dificultado em parte pela própria
natureza dos sintomas, pouco diferenciados e
com fronteiras menos nítidas com a
normalidade, e pela necessidade de uma
avaliação longitudinal e em vários contextos.
Além disso, muitas das características
consideradas para o diagnóstico são
egossintônicas, ou seja, o indivíduo tem um
insight limitado da natureza de suas
dificuldades. Sendo assim, em geral, não
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identifica ou não se incomoda com o que
considera componentes de “seu jeito de ser”, e
por isso não há iniciativa para procurar ou há
resistência para uma avaliação clínica e
tratamento especializado.
(D) Um transtorno da personalidade (TP) pode ser
caracterizado como “padrão persistente de
experiência
interna,
fisiológica
e
comportamental
que
se
desvia
acentuadamente das expectativas da cultura do
indivíduo, é difuso e inflexível, começa na
infância ou início da adolescência, é instável ao
longo do tempo e leva a sofrimento ou
prejuízo”. É comum que pessoas com TP
tenham um repertório limitado de emoções,
atitudes e comportamentos para lidar com os
problemas e estresse da vida cotidiana,
apresentando respostas desadaptativas que
levam ao sofrimento e/ou prejuízos a si ou aos
outros.
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