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CONCURSO PÚBLICO 001/2018  

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS - SC  

MÉDICO PSIQUIATRA 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

  
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, 
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início.. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado, e o CADERNO DE  QUESTÕES.  

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO 
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Destaque aqui 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANOINHAS - SC – MÉDICO PSIQUIATRA.  
 
Marque aqui as suas respostas:  
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   27 28 29 30 

               

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40      

               

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Língua Portuguesa  
Matemática 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

05 
05 
10 
20 

Total de questões  40 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
1) Leia o fragmento a seguir, e assinale a alternativa 
correta:  
“Era uma boa moça, lépida, sem escrúpulos, um 
pouco tolhida pela austeridade do tempo, que lhe não 
permitia arrastar pelas ruas os seus estouvamentos e 
berlindas; luxuosa, impaciente, amiga de dinheiro e de 
rapazes.” 
O trecho acima pertence a obra chamada: 
a) Iracema  
b) Senhora 
c) O Cortiço 
d) A Moreninha 
e) Memórias póstumas de Brás Cubas 
 
2) Entre os nomes e características apresentados a 
seguir, assinale a alternativa em que todos os itens 
que estão associados ao Parnasianismo. 
a) Métrica regular com preferência pelo verso alexandrino; 
poucas figuras de linguagem. 
b) Olavo Bilac; Lírica Religiosa. 
c) Rima regular; Teoria determinista. 
d) Procura da palavra perfeita; Lima Barreto. 
e) Vocabulário rebuscado; Materialização do amor. 
 
3) Leia as orações abaixo, e assinale a alternativa 
CORRETA quanto a ortografia: 
I – Gostaria de saber o porquê de tanta alegria. 
II – Venha por que precisamos de você. 
III – Essa é a rua por que passamos. 
a) Todas as orações estão corretas. 
b) Estão corretas as orações I e III. 
c) Estão corretas as orações I e II. 
d) Estão corretas as orações II e III. 
e) Apenas a oração I está correta. 
 
4) Quanto aos processos de formação de palavras, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Ocorreu a derivação sufixal na palavra desamor. 
b) Ocorreu o hibridismo na palavra sociologia. 
c) O vocábulo reco-reco é uma onomatopeia. 
d) A derivação parassintética ocorreu na palavra 
avermelhar. 
e) Composição por justaposição ocorreu na palavra sexta-
feira. 
 
5) Assinale a alternativa em que a preposição 
estabelece relação de modo: 
a) A disciplina é o segredo para a vitória. 
b) O cachorro morreu de uma epidemia desconhecida. 
c) Fiz o trabalho conforme você sugeriu. 
d) Dormiu de bruços. 
e) Saí de casa bem cedo. 
 
MATEMÁTICA 

 
6) Um homem programou uma viagem com seu carro, 
e na programação havia duas paradas na estrada, uma 

quando estiver viajado 
𝟏

𝟑
 da viagem, e a segunda para 

quando tiver viajado mais 
𝟒

𝟗
 da viagem. Se a viagem 

total seria de 450 km, quantos quilômetros ele vai ter 
andado quando parar pela segunda vez? 
a) 350 km. 
b) 187,5 km. 

c) 200 km. 
d) 300 km. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
7) Estudando Probabilidade na prática, com um dado 
João fez a si mesmo a seguinte pergunta: Ao lançar 
dois dados, qual é a probabilidade de eu obter a soma 
dos dois dados igual a 9?  
É CORRETO afirmar que a resposta para a pergunta 
dele foi igual a: 
a) 1/6 ou 16,66%. 
b) 1/9 ou 11,11%. 
c) 2/9 ou 22,22%. 
d) 1/8 ou 12,50%. 
e) 1/18 ou 5,56%. 
 
8) Andar de avião é uma atividade que assusta alguns 
e encanta outros. Mas, até na aviação, a trigonometria 
está envolvida. Considere um avião que, ao decolar, 
levanta voo com uma angulação de 40º e, após 
percorrer 16 km com a mesma angulação, começa a 
voltar a inclinação nula, de 0º, para atingir então a 
altura de cruzeiro.  

Sabendo que 𝐬𝐢𝐧 𝟒𝟎° ≈ 𝟎, 𝟔𝟒 e 𝐬𝐢𝐧 𝟒𝟎° ≈ 𝟎, 𝟕𝟕 e também 
que, em todos os 20 km, o avião permaneceu na 
inclinação de 30º, a altura de cruzeiro é de, 
aproximadamente 
a) 8.000 metros. 
b) 12.257 metros. 
c) 13.426 metros. 
d) 10.284 metros. 
e) 11.863 metros. 
 
9) Considere duas retas Y1 e Y2 no plano xy, descritas 
por dois pontos apresentados no Quadro a seguir: 

Ponto/Reta  Y1 Y2 

1 (1; -3) (0; 4) 

2 (3; 1) (4; 0) 

Sobre as duas retas, avalie as seguintes proposições: 
I - A reta Y1 é uma reta decrescente e a reta Y2 é uma 
reta crescente. 
II - A reta Y1 não cruza o segundo quadrante e a reta 
Y2 não cruza o terceiro quadrante. 
III - O ponto de intersecção entre as retas Y1 e Y2 é (3; 
1). 
Das três proposições apresentadas, estão CORRETAS 
somente: 
a) A proposição I e III. 
b) A proposição III. 
c) A proposição II. 
d) As proposições II e III. 
e) Todas as proposições estão corretas. 
 
10) O estudo de matrizes se dá na Álgebra Linear pela 
possibilidade de utilização desse argumento 
matemático como representação de sistemas lineares. 

Uma matriz retangular do tipo 𝒎 𝒙 𝒏 pode ser 

considerada uma tabela de valores dispostos em 𝒎 

linhas e 𝒏 colunas. Como um elemento matemático, é 
possível realizar operações matemáticas entre 
matrizes e/ou entre matrizes e escalares (números). 
Considere as duas matrizes a seguir: 

𝐴 = [
2 4
1 7

] ; 𝐵 =  [
4 −3
8 −1

]  𝑒 𝐶 =  [
0 1
0 1

] 

Sobre as operações matemáticas envolvendo 
matrizes, é CORRETO afirmar que: 
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a) A matriz inversa de B é 𝐼 = [
−0,05 0,15
−0,40 0,20

] 

b) A matriz C é uma matriz do tipo Identidade. 

c) O resultado do produto entre a matriz A e B é [
8 −12
8 −7

]; 

d) O determinante da matriz C é igual a 1. 
e) A matriz A não é uma matriz invertível. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 

  
11) O relevo do Brasil tem formação muito antiga e 
resulta principalmente de atividades internas do 
planeta Terra e de vários ciclos climáticos. A erosão, 
por exemplo, foi provocada pela mudança constante 
de climas úmido, quente, semiárido e árido. Outros 
fenômenos da natureza (ventos e chuvas) também 
contribuíram no processo de erosão. 
O relevo brasileiro apresenta-se em:  
Assinale a alternativa CORRETA.  
a) Montanhas-  superfícies com elevação e aplainadas, 
marcadas por escarpas onde o processo de desgaste é 
superior ao de acúmulo de sedimentos. 
b) Planícies –  superfícies relativamente planas, onde o 
processo de deposição de sedimentos é superior ao de 
desgaste. 
c) Depressão Relativa  - região que fica abaixo do nível do 
mar.  
d)Depressão Absoluta– fica acima do nível do mar. A 
periférica paulista, por exemplo, é uma depressão relativa. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
12) Leia a noticia abaixo e complete a lacuna: 
Infestação de Aedes aegypti faz país decretar alerta 
vermelho na região metropolitana de Assunção 
Mosquito é transmissor da dengue, zika e 
chikungunya. No Brasil, quase metade dos municípios 
estão em alerta ou risco de surto para essas doenças. 
O Ministério da Saúde Pública e Bem-estar Social 
do _______ (Senepa) decretou alerta vermelho devido 
à proliferação do mosquito Aedes aegypti – 
transmissor da dengue, zika e chikungunya  para 
Assunção e outras cidades da região metropolitana. 
( Disponivel em : https://g1.globo.com/) 
a) Chile 
b) Paraguai 
c) Uruguai 
d) Brasil 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
13) Leia a noticia abaixo e complete a lacuna: 
Cientistas encontram novo planeta fora do sistema 
solar com satélite TESS, da Nasa 
O "caçador de planetas" faz sua terceira descoberta 
desde que começou a missão em abril de 2018. 
O satélite TESS, que desde abril de 2018 está em 
missão, encontrou um novo planeta fora do sistema 
solar. Batizado de_____++, ele está localizado a 53 
anos-luz da Terra, segundo divulgação feita pelos 
pesquisadores. 
( Disponivel em https://g1.globo.com/.Redação adaptada) 
 
a) HD 21749b 
b) Breus 908 
c) Plutex 567 
d) Nex 0876 
e) Nenhuma das alternativas.  
 

14) Leia a noticia abaixo 
Carboidratos são cruciais ou desnecessários? 
A BBC conversou com especialistas sobre os méritos 
de uma dieta com poucos carboidratos comparada a 
uma com muitos. 
Carboidratos são fonte crucial de fibra e energia ou 
um alimento que aumenta de forma prejudicial o nível 
de açúcar no nosso sangue? 
Estas biomoléculas formadas por átomos de carbono, 
hidrogênio e oxigênio são um dos três principais 
grupos de nutrientes que são encontrados em 
alimentos, junto com gorduras e proteínas. 
Com base nessa informação analise as afirmativas a 
seguir: 
I- Os carboidratos são nosso principal combustível. O 
corpo transforma o amido em açúcares e os absorve 
na corrente sanguínea, criando a glicose. Isso se 
converte em energia de que precisamos para manter 
nossos corpos e cérebros ativos para fazer tudo, 
desde respirar até fazer exercícios. 
II- Há evidências de que a fibra pode ajudar a reduzir o 
risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 e 
câncer de intestino.Grande parte da fibra que obtemos 
vem de carboidratos com amido, por isso, ao reduzir o 
consumo desses carboidratos, corremos o risco de 
ingerir pouca fibra. 
III-As fontes saudáveis de carboidratos (verduras, 
frutas e legumes) também são uma fonte importante 
de vitaminas e minerais, como cálcio, zinco, ferro e 
vitamina B.Eliminar os carboidratos significa reduzir 
também estes nutrientes essenciais. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas III. 
c)  I, II e III. 
d) Apenas II. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
15) Sobre os principais lagos e lagoas do estado de 
Santa Catarina assinale a alternativa INCORRET.: 
a) Lago do Peri 
b) Lagoa da Conceição 
c) Lagoinha Grande 
d) Lago Mirim 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
16) São principais pontos turísticos e culturais do 
estado de Santa Catarina EXCETO:  
a) Museu Etnográfico  
b) Casa de Vitor Meireles  
c) Museu de Arte Moderna  
d) Catedral de Lages 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
17) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna abaixo: 
A bandeira do estado de Santa Catarina foi 
reestabelecida em 29 de outubro de _________ através 
da lei estadual nº 975. 
a) 1953 
b) 1978 
c) 1963 
d) 1955 
e) Nenhuma das alternativas. 
  
18) “Sagremos num hino de estrelas e flores 
Num canto sublime de glórias e luz. 

http://g1.globo.com/bemestar/aedes-aegypti/
https://g1.globo.com/
https://g1.globo.com/.Redação%20adaptada)
https://g1.globo.com/.Redação%20adaptada)
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As festas que os livres frementes de ardores 
Celebram nas terras gigantes da Cruz!” 
Assinale a alternativa que apresenta quem compôs a 
letra do hino do município de Canoinhas - SC.  
a) José Brazilício de Souza  
b) Horácio Nunes Pires 
c) David Gomes Silva 
d) Roberto Cardoso Gomes 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
19) Leia o trecho abaixo e complete a lacuna  
Depois do período bélico do município de Canoinhas - 
SC alcançou uma fase de grande desenvolvimento, 
quando o município teve sua economia reativada pelo 
extrativismo vegetal da erva-mate e da madeira. Esse 
ciclo durou até meados de _________, quando a 
economia ervateira entrou em franca decadência. 
a) 1930 
b) 1945 
c) 1956 
d) 1963 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
20) Sobre a historia do município de Canoinhas – SC 
analise as afirmativas abaixo: 
I- Segundo a tradição, foi Paula Pereira o fundador do 
arraial, onde posteriormente chegaram imigrantes 
alemães e poloneses, procedentes das localidades 
catarinenses de São Bento. Joinville, Campo Alegre e 
Blumenau.  
II- Situado no território do Contestado, objeto de 
disputa entre Paraná e Santa Catarina. nos primeiros 
anos deste século, o povoado teve seu 
desenvolvimento prejudicado pelas agitações 
decorrentes do conflito.  
III- Contudo. alcançou sua emancipação 
administrativa. Em 1902, era criado pela Prefeitura do 
Município de Curitibanos o distrito de Santa Cruz de 
Canoinhas, e êste foi elevado em 1911, pela lei 
estadual n.º 907, à categoria de Município. com a 
denominação de Santa Cruz de Canoinhas. Em 1916, 
superada a crise do Contestado, o Município foi 
incorporado, em definitivo, ao Estado de Santa 
Catarina.  
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas III. 
c)  I, II e III. 
d) Apenas II. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

  
21) A identificação de sinais iniciais de problemas 
relacionados ao Transtorno do Espectro Autista (TEA) 
possibilita a instauração imediata de intervenções 
extremamente importantes, uma vez que os resultados 
positivos em resposta a terapias são tão mais 
significativos quanto mais precocemente instituídos. 
Existem indicadores de desenvolvimento e sinais de 
alerta que podem ser observados do nascimento até 
os 6 meses de idade. A respeito desses indicadores, 
marque a alternativa incorreta. 
 
a) A criança com TEA pode prestar mais atenção a 
pessoas do que a objetos. 

b) A criança com TEA pode tender ao silêncio e/ou a gritos 
aleatórios. 
c) Ausência ou raridade de comportamentos exploratórios 
pode ser um indicador de TEA. 
d) A criança com TEA pode ter um choro indistinto nas 
diferentes ocasiões e pode ter frequentes crises de choro 
duradouro, sem ligação aparente a evento ou pessoa. 
e) A criança com TEA pode ignorar ou apresentar pouca 
resposta aos sons de fala. 
 
22) TDAH (transtorno do déficit de 
atenção/hiperatividade) é um distúrbio neurobiológico 
crônico que se caracteriza por desatenção, 
desassossego e impulsividade. Esses sinais devem 
obrigatoriamente manifestar-se na infância, mas 
podem perdurar por toda a vida, se não forem 
devidamente reconhecidos e tratados. O distúrbio 
afeta de 3% a 5% das crianças em idade escolar e sua 
prevalência é maior entre os meninos. Assinale a 
alternativa INCORRETA, sobre os sinais do Distúrbio 
TDAH: 
a) A dificuldade para manter o foco nas atividades 
propostas e a agitação motora que caracterizam a 
síndrome podem prejudicar o aproveitamento escolar e ser 
responsável por rótulos depreciativos, que não 
correspondem ao potencial psicopedagógico dessas 
crianças. 
b) TDAH não é uma doença nova. Já foi descrita em 
meados do século 19 e sua frequência é igual em todo o 
mundo. 
c) Em todas as faixas etárias, portadores do transtorno 
estão sujeitos a desenvolver comorbidades. 
d) Na adolescência, o risco maior está no uso abusivo do 
álcool e de outras drogas. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
23) Assinale a alternativa CORRETA:O retardo mental 
é classificado nos seguintes graus: 
a) Retardo mental leve: representa a grande maioria dos 
casos de retardo mental, correspondendo a algo em torno 
de 75 a 85% de todos os casos. Na maioria das vezes, só 
é identificável na idade escolar, quando as dificuldades do 
indivíduo retardado podem ser percebidas. Até então, na 
faixa de zero a cinco anos, o retardo pode passar 
despercebido e a criança comumente é tratada como 
normal, já que suas limitações sensório-motoras são 
mínimas, permitindo o desenvolvimento da fala, da marcha 
e o controle de esfíncteres. 
b) Retardo mental moderado: corresponde a cerca de três 
a quatro por cento (3 a 4%) dos casos. O quadro 
apresentado por esses indivíduos pode ser visto como um 
agravamento do quadro apresentado pelos portadores de 
retardo moderado, o que possibilita uma precocidade 
ainda maior no diagnóstico. Em geral, não alcançam uma 
comunicação verbal satisfatória na infância, época em que 
apresentam um fraco desenvolvimento da atividade 
motora. O rendimento escolar não ultrapassa os 
ensinamentos correspondentes a uma fase pré-escolar e, 
na idade adulta, conseguem realizar apenas tarefas 
bastante simples, ainda assim sob supervisão direta, 
necessitando até mesmo serem vestidos e auxiliados em 
sua alimentação e higiene corporal. 
c) Retardo mental grave ou severo: corresponde a 
aproximadamente 10% de todos os casos de indivíduos 
retardados e, na maioria dos casos, é possível a 
descoberta de uma causa biológica. Apesar de a maioria 
de seus portadores conseguir desenvolver recursos de 
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comunicação durante os primeiros anos da infância, este 
desenvolvimento ocorre de forma mais lenta e mais 
limitada do que nos casos de retardo leve, o que 
proporciona um diagnóstico mais precoce. Observa-se 
também uma lentidão e limitação no desenvolvimento dos 
cuidados pessoais e da atividade motora, sendo ainda 
comum a ocorrência de transtornos neurológicos, o que 
exige uma supervisão de terceiros que pode se prolongar 
por toda a vida. 
d) Retardo mental profundo: corresponde a cerca de um a 
dois por cento (1 a 2%) dos casos. Seus portadores 
necessitam de supervisão constante e definitiva, devido às 
enormes limitações que apresentam em funções 
elementares, como mobilidade e comunicação, não 
conseguindo nem mesmo realizar as necessidades 
fisiológicas. A maioria deles sofre de alguma doença 
neurológica responsável pelo retardo. Muitos deles são 
imóveis, incapazes de entender o que lhes é solicitado e 
comunicam-se de forma bastante rudimentar. Estima-se 
que o QI dos indivíduos com este nível de retardo esteja 
acima de 20. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
24) Os transtornos de personalidade podem ser 
classificados em 8 tipos: Paranóide, Esquizóide, 
Antissocial, Emocionalmente instável (Impulsivo, 
Borderline), Histriônico, Obsessivo-Compulsivo, 
Evitativo e Dependente. 
Assinale a alternativa Correta sobre o Transtorno da 
Personalidade Histriônico:  
a) Transtorno da Personalidade Histriônica: Pessoas com 
transtorno da personalidade histriônica são instáveis nos 
relacionamentos pessoais, na autoimagem e na 
afetividade. São muito impulsivos e fazem grandes 
esforços para evitar serem abandonados, seja na 
realidade ou na imaginação. Os relacionamentos pessoais 
são intensos e pouco estáveis, alternando períodos de 
idealização e desvalorização. 
b) Transtorno da Personalidade Histriônica: Apresentam 
emotividade exagerada e buscam constantemente a 
atenção dos outros. Quando não são o centro das 
atenções, sentem desconforto. O comportamento em 
relação aos outros é frequentemente inadequado, muitas 
vezes sedutor ou provocante sexualmente, usando 
constantemente a beleza e o corpo para chamar a 
atenção. 
c) Transtorno da Personalidade Histriônica: manifestam 
comportamentos ou fantasias de grandeza, com 
necessidade excessiva de serem admirados. São pessoas 
com ideias grandiosas acerca delas mesmas, consideram-
se importantes e querem ser reconhecidos, exagerando as 
suas realizações e talentos. 
d) Transtorno da Personalidade Histriônica: Pessoas com 
esse transtorno têm uma necessidade excessiva de serem 
cuidadas em todos os aspectos, levando a um 
comportamento submisso e com medo de separação. 
Precisam que os outros assumam o controle sobre as 
áreas mais importantes da sua vida. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
25) A esquizofrenia é um transtorno psiquiátrico 
complexo caracterizado por uma alteração cerebral 
que dificulta o correto julgamento sobre a realidade, a 
produção de pensamentos simbólicos e abstratos e a 
elaboração de respostas emocionais complexas. 
Assinale a alternativa CORRETA sobre esquizofrenia: 

a) Ao contrário do que a maioria das pessoas pensam, a 
esquizofrenia é um distúrbio de múltiplas personalidades. 
b) É uma doença crônica, complexa e que exige 
tratamento por toda a vida. 
c) A esquizofrenia é uma doença mental que acomete 
aproximadamente 10% da população mundial. 
d) Normalmente, o transtorno aparece na adolescência e 
no final da vida adulta. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
26) Assinale a alternativa INCORRETA, sobre alguns 
tipos de esquizofrenia: 
a) Esquizofrenia paranoide: com predomínio de 
alucinações e delírios. 
b) Esquizofrenia heberfrênica ou desorganizada: com 
predominante pensamento e discurso desconexo. 
c) Esquizofrenia catatônica: em que o paciente apresente 
mais alterações posturais, com posições bizarras mantidas 
por longos períodos e resistência passiva e ativa a 
tentativas de mudar a posição do indivíduo. 
d) Esquizofrenia simples: em que a pessoa, sem ter 
delírios, alucinações ou outras alterações mais floridas, 
progressivamente ia perdendo sua afetividade, capacidade 
de interagir com pessoas, ocorrendo um progressivo 
prejuízo de seu desempenho social e ocupacional, por 
vezes levando os indivíduos afetados a uma vida de sem-
teto e vagando pelas ruas. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
27) Os transtornos psicóticos agudos e transitórios 
têm como características básicas:  
Analise as afirmativas 
I- Início agudo, com mais de 2 semanas, com a 
transição de um estado sem sintomas psicóticos para 
um estado francamente psicótico. 
II- Presença de síndromes características, incluindo-
se: (a) estados polimórficos (sintomas variáveis que 
se modificam rapidamente) característicos de 
psicoses agudas descritas em diversos países e (b) 
sintomas característicos da esquizofrenia.  
III- Presença ou ausência de estresse agudo durante 
as 2 semanas que antecedem o início dos sintomas 
psicóticos. 
IV- Recuperação completa após 1 a 3 semanas de 
evolução.  
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) II e IV. 
d) III e IV. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
28) De acordo com o código de ética médica, Capítulo 
IX SIGILO PROFISSIONAL. É vedado ao médico: 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do 
exercício de sua profissão, salvo por motivo justo, dever 
legal ou consentimento, por escrito, do paciente.  
Parágrafo único. Permanece essa proibição: a) mesmo 
que o fato seja de conhecimento público ou o paciente 
tenha falecido; b) quando de seu depoimento como 
testemunha. Nessa hipótese, o médico comparecerá 
perante a autoridade e declarará seu impedimento; c) na 
investigação de suspeita de crime, o médico estará 
impedido de revelar segredo que possa expor o paciente a 
processo penal. 
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b) Exercer a Medicina sem ser discriminado por questões 
de religião, etnia, sexo, nacionalidade, cor, orientação 
sexual, idade, condição social, opinião política ou de 
qualquer outra natureza. 
c) Indicar o procedimento adequado ao paciente, 
observadas as práticas cientificamente reconhecidas e 
respeitada a legislação vigente. 
d) Apontar falhas em normas, contratos e práticas internas 
das instituições em que trabalhe quando as julgar indignas 
do exercício da profissão ou prejudiciais a si mesmo, ao 
paciente ou a terceiros, devendo dirigir-se, nesses casos, 
aos órgãos competentes e, obrigatoriamente, à comissão 
de ética e ao Conselho Regional de Medicina de sua 
jurisdição. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
29) De acordo com o código de ética médica, Capítulo 
VII  
RELAÇÃO ENTRE MÉDICOS. É vedado ao médico: 
Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Usar de sua posição hierárquica para impedir, por 
motivo de crença religiosa, convicção filosófica, política, 
interesse econômico ou qualquer outro, que não técnico-
científico ou ético, que as instalações e os demais 
recursos da instituição sob sua direção, sejam utilizados 
por outros médicos no exercício da profissão , 
particularmente se forem os únicos existentes no local. 
b) Assumir emprego, cargo ou função para suceder 
médico demitido ou afastado em represália à atitude de 
defesa de movimentos legítimos da categoria ou da 
aplicação deste Código. 
c) Assumir condutas contrárias a movimentos legítimos da 
categoria médica com a finalidade de obter vantagens. 
d) Indicar o procedimento adequado ao paciente, 
observadas as práticas cientificamente reconhecidas e 
respeitada a legislação vigente. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
30) De acordo com o código de ética médica, Capítulo 
I PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS 
Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A Medicina é uma profissão a serviço da saúde do ser 
humano e da coletividade e será exercida sem 
discriminação de nenhuma natureza. 
b) Para exercer a Medicina com honra e dignidade, o 
médico necessita ter boas condições de trabalho e ser 
remunerado de forma justa. 
c) Ao médico cabe zelar e trabalhar pelo perfeito 
desempenho ético da Medicina, bem como pelo prestígio e 
bom conceito da profissão. 
d) Consultar, diagnosticar ou prescrever por qualquer meio 
de comunicação de massa. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
31) A “Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde” traz 
informações para que você conheça seus direitos na 
hora de procurar atendimento de saúde. Ela reúne os 
seis princípios básicos de cidadania que asseguram 
ao brasileiro o ingresso digno nos sistemas de saúde, 
seja ele público ou privado. Assinale a alternativa 
INCORRETA, sobre algumas das informações contidas 
na Carta dos direitos dos usuários do Sistema Único 
de Saúde (SUS): 

a) Todo cidadão tem direito ao acesso ordenado e 
organizado aos sistemas de saúde. 
b) Todo cidadão tem direito a tratamento adequado e 
afetivo para seu problema. 
c) Todo cidadão também tem responsabilidades para que 
seu trata- mento aconteça da forma adequada. 
d) Todo cidadão tem direito ao comprometimento dos 
gestores da saúde para que os princípios anteriores sejam 
cumpridos. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
32) De acordo com a 2.LEI Nº 8.080, DE 19 DE 
SETEMBRO DE 1990 – Lei Orgânica da Saúde 080, de 
19 de setembro de 1990, Capítulo I - Dos Objetivos e 
Atribuições 
Art. 6º. Estão incluídas ainda no campo de atuação do 
Sistema Único de Saúde (SUS):  
I-  a participação na formulação da política e na execução 
de ações de saneamento básico; 
II- a ordenação da formação de recursos humanos na área 
de saúde; 
III- a identificação e divulgação dos fatores condicionantes 
e determinantes da saúde;  
IV- a assistência às pessoas por intermédio de ações de 
promoção, proteção e recuperação da saúde, com a 
realização integrada das ações assistenciais e das 
atividades preventivas.  
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) I e IV. 
d) II e IV. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
33) De acordo com a 2.LEI Nº 8.080, DE 19 DE 
SETEMBRO DE 1990 – Lei Orgânica da Saúde 080, de 
19 de setembro de 1990, Capítulo II - Dos Princípios e 
Diretrizes. Art. 7º.As ações e serviços públicos de 
saúde e os serviços privados contratados ou 
conveniados que integram o Sistema Único de Saúde 
(SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 
previstas no art. 198 da Constituição Federal, 
obedecendo ainda aos seguintes princípios:  
I- universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência;  
II- integralidade de assistência, entendida como 
conjunto articulado e contínuo das ações e serviços 
preventivos e curativos, individuais e coletivos, 
exigidos para cada caso em todos os níveis de 
complexidade do sistema;  
III- definição das instâncias e mecanismos de controle, 
avaliação e de fiscalização das ações e serviços de 
saúde;  
IV- acompanhamento, avaliação e divulgação do nível 
de saúde da população e das condições ambientais;  
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) I e IV. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) I e II. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
34) Estudos epidemiológicos elaborados em países da 
América Latina identificam que, do mesmo modo que 
nos países desenvolvidos, as substâncias psicoativas 
mais consumidas são o álcool e o tabaco. Dentre as 
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ilícitas, no entanto, quais são os solventes  mais 
consumidos.  
a) Loredo-Silva e col.19, 1977; Sarinana e col.26, 1982; 
Medina-Mora e Castro21, 1984; Maya-Sanches e Zavala20, 
1986; Pelaez e col.24, 1989; Aquilar2, 1989). 
b) Loredo-Silva e col.19, 1977; Sabarine e col.26, 1982; 
Medina-Mora e Castro21, 1984; Maya-Sanches e Zavala20, 
1986; Pelaez e col.24, 1989; Aguilar2, 1989). 
c) Loredo-Silva e col.19, 1977; couto e col.26, 1982; 
Medina-Mora e Castro21, 1984; Maya-Sanches e Zavala20, 
1986; Pelaez e col.24, 1989; Aquilar2, 1989). 
d) Martine -Silva e col.19, 1977; Sarinana e col.26, 1982; 
Medina-Mora e Farias21, 1984; Maya-Sanches e Zavala20, 
1986; Pelaez e col.24, 1989; Aquilar2, 1989). 
e) Nenhumas das alternativas . 
 
35) Assinale os principais fatores  cognitivos que 
indicam risco para uma primeira tentativa ou 
recorrência do comportamento suicido nesta 
população (Kuczynsky, 2003): 
a) Desesperança. 
b) Menor potencial para geração de soluções alternativas 
para situações problemáticas interpessoais e menor 
flexibilidade para enfrentar situações problemáticas. 
c) Estilo de atribuição disfuncional (considerar eventos 
negativos como de sua responsabilidade, duradouros ou 
de impacto sobre todos os aspectos de sua vida) - 
frequente associação com quadros depressivos de longa 
evolução. 
d) Fatores Socioculturais: sucesso escolar (cobrança dos 
pais), mudanças sociais abruptas, acesso fácil a armas de 
fogo. 
e) Todas as alternativas corretas . 
 
36) Os adolescentes estão continuamente expostos a 
comportamentos de risco, dentre eles o uso de 
substâncias psicoativas. O que seria esses 
comportamentos : 
I. São diversos os meios de contínua exposição a 
esses fatores, por exemplo, campanhas publicitárias 
de álcool pelos meios de comunicação, internet, redes 
sociais, publicidade do tabaco, influência dos amigos 
e celebridades, dentre outros. 
II. As causas que levam o adolescente a se envolver 
com o tabaco, álcool e outras drogas são 
extremamente complexas, e estudos têm apontado 
que estes riscos são reduzidos na presença de 
famílias que exercem seu papel de proteção, 
monitorando e apoiando os adolescentes. 
III. A família agrega um conjunto de valores, crenças, 
conhecimentos e práticas que podem influenciar 
práticas que promovem a saúde de seus membros, ou, 
ao contrário, aumentam a vulnerabilidade dos mesmos 
para doenças. 
IV. Os amigos são uma grande influência para que 
aconteça esses comportamentos. 
V. A prevenção de condutas de risco se faz na medida 
em que os pais ou responsáveis se envolvem no 
monitoramento das atividades dos adolescentes e 
estabelecem laços de afeto, ambiência de diálogo e 
acolhimento das demandas dos jovens. 
Assinale a alternativa CORRETA. 
a) I e II. 
b) II, III e IV. 
c) I, II, III e IV . 
d) III e IV.  
e) Todas as alternativas estão corretas  

 
37) A sexualidade humana vai muito além da relação 
sexual em si, embora faça parte. Ela engloba inúmeros 
fatores que variam de acordo com as vivências e 
experiências de cada pessoa. Passa pela influência 
social, cultural, religiosa e da educação. Também está 
associada a fatores biológicos que podem ser 
anatômicos e fisiológicos, específicos do homem, da 
mulher e ainda individuais. Os transtornos da 
sexualidade são divididos em 3 grandes grupos: 
Disfunções Sexuais, Disforia de Gênero, Transtornos 
Parafínicos. Assinale a alternativa INCORRETA, sobre 
a disforia de Gênero: 
a) Disforia da Infância. 
b) Disforia da adolescência. 
c) Disforia do Adulto. 
d) Disforia Compulsão sexual. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
38) Os transtornos da seção "Transtornos 
Amnésticos" caracterizam-se por uma perturbação da 
memória devido aos efeitos fisiológicos diretos de 
uma condição médica geral ou devido a efeitos 
persistentes de uma substância (isto é, droga de 
abuso, medicamento ou exposição a toxinas). Os 
transtornos desta seção compartilham a apresentação 
sintomática comum de comprometimento da memória, 
mas são diferenciados com base em sua etiologia. As 
características diagnósticas relacionadas adiante 
envolvem o seguinte: 
I- Os indivíduos com um transtorno amnéstico não 
apresentam comprometimento em sua capacidade de 
aprender novas informações ou seja capazes de 
recordar informações aprendidas anteriormente ou 
eventos passados.  
II- A perturbação da memória deve ser suficientemente 
severa para causar prejuízo acentuado no 
funcionamento social ou ocupacional e deve 
representar um declínio significativo a partir de um 
nível anterior de funcionamento. 
III- A perturbação da memória deve ocorrer 
exclusivamente durante o curso de um delirium ou de 
uma demência.  
IV- Dependendo da área cerebral específica afetada, os 
déficits podem estar relacionados, 
predominantemente, a estímulos verbais ou visuais. 
Assinale a alternativa CORRETA, sobre as 
características diagnosticas: 
a) II e IV. 
b) I e III. 
c) III e IV. 
d) I e IV. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
39) Um doss medicamentos mais usados para o 
tratamento de transtorno de ansiedade generalizada 
são: 
a) Alenthus XR. 
b) Dapsona   40 Dicloxacilina. 
c) Ftalilsulfatiazol. 
d) Vancomicina. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
40) O delirium, também chamado de Delirium 
Tremens, é um estado de confusão mental que surge 
abruptamente, e causa alterações da consciência, 
atenção, comportamento, memória, pensamento, 
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orientação ou outra área da cognição, provocando um 
comportamento que costuma alternar entre sonolência 
excessiva e agitação. Assinale a alternativa CORRETA, 
sobre Delirium:  
a) Também conhecido como Estado Confusional Agudo, o 
delirium não está relacionado a alterações na atividade do 
cérebro, e costuma afetar, principalmente, idosos 
internados ou com algum tipo de demência, como a 
doença de Alzheimer. 
b) Para tratar o delirium é recomendado, inicialmente, 
corrigir os fatores que podem estar desencadeando esta 
situação. 
c) Nos casos mais graves, o médico também poderá 
indicar o uso de medicamentos antipsicóticos, como 
Colpatrin., Butenafina.  
d) É importante lembrar que o "Delirium" não é diferente 
do "Delírio". 
e) Nenhuma das alternativas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


