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Quais países do Bric (Brasil, Rússia, Índia e China) têm mais futuro? Nas vantagens do Brasil, mencionam-se a nossa tolerância e o nosso pacifismo, bem como a capacidade de lidar com a diversidade e evitar
confrontações brutais. Tal argumento traz a inevitável lembrança do “homem cordial” de Sérgio Buarque de
Hollanda — de que muitos falam, alguns discordam e poucos leram. Não me atrevo a passar a limpo tal
encrenca. Mas o homem cordial pode inspirar um passeio pela história. Comparativamente, tivemos poucos
eventos traumáticos, sangrentos e que tivessem requerido decisões dramáticas (exceto para os pobres, de
pouca ressonância na nossa cultura). Dos piores episódios, sobressaem a Guerra do Paraguai e a de Canudos. Mas, em ambos os casos, o governo foi tragado passivamente, não tendo alternativa senão salvar seu
território.
Os Estados Unidos enfrentaram uma guerra sangrenta para alcançar sua independência. A nossa foi
assunto de família, resolvido com elegância. A Revolução Francesa abalou os alicerces da nação, dizimou a
aristocracia e, por décadas, deu emprego aos operadores de guilhotinas. Nossa república é fruto de uma
quartelada. Nos EUA, a liberação dos escravos precipitou uma das guerras civis mais brutais da história. Nela
perderam a vida 620 000 soldados (três vezes o Exército brasileiro de hoje). No Brasil, a escravidão acabou,
com uma penada, quando já estava moribunda. Nunca tivemos um presidente assassinado. Que lição de
civismo para os Estados Unidos!
Homem cordial? Sociedade cordial? Alguma coisa diferencia a nossa história, poupada dos cataclismos medonhos que causaram indizível sofrimento a outros países. Louvemos os deuses. Mas há o reverso da
medalha.
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O Estado brasileiro não precisou tomar decisões cruéis, de vida ou de morte ou diante de invasores
mais fortes.
Quem sabe, por falta de hecatombes, a história deixou de nos ensinar a tomar decisões duras e
penosas, as que cortam na carne, as que pisam nos calos de muitos. Em situações em que não há consenso, ficamos paralisados. Toleramos o intolerável quando não encontramos um desenlace de conciliação.
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Nossa sociedade, medrosa e indecisa, conviveu por meio século com a inflação. Deputados não ousam
punir colegas delinqüentes. Não fazemos as reformas econômicas profundas, como fizeram Argentina, Peru e
Chile. Assistimos impassíveis à nossa economia ser corroída pela China.
Será que é esse o preço de uma história mais plácida, que exigiu menos decisões dramáticas dos
grandes atores? Será que, por não havermos passado por situações de vida e morte, não aprendemos a
tomar decisões penosas? Nosso homem cordial prefere conviver com os problemas a enfrentá-los, quando as
soluções são conflitantes?
(Cláudio de Moura Castro, Veja – São Paulo, 11/10/2006, com adaptações)

01. Segundo o autor, o que diferencia a nossa história da
de outros países pressupõe, no Brasil, respectivamente,
os seguintes aspectos positivo e negativo:

02. De acordo com o texto, o fato de o Brasil ter sido poupado de “cataclismos medonhos” (L.17/18) deve ser visto como:

A) ausência de cataclismos / impotência diante dos
impasses

A) nada mais que uma benção dos deuses

B) ausência de tolerância / medo de cataclismos

B) uma recompensa por nossa cordialidade

C) busca de conciliação / paralisação diante do consenso

C) castigo merecido infligido a outros países

D) enfrentamento de grandes problemas / negação das
desigualdades seculares

D) uma “faca de dois gumes”
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03. Segundo o texto, o conceito de “homem cordial” (L.3),

07. “Nas vantagens do Brasil, mencionam-se a nossa tole-

de Sérgio Buarque de Hollanda, é:

rância e o nosso pacifismo ...” (L.1/2) — esse trecho pode
ser reescrito, segundo a norma culta, do seguinte modo:

A) aceito por unanimidade
A) Dentre as vantagens do Brasil, citam-se a nossa toleB) objeto de polêmica
rância e o nosso pacifismo...
C) pouco comentado
B) Entre as vantagens do Brasil, falam-se da nossa toleD) muito avançado para o seu tempo
rância e o nosso pacifismo...
04. No segmento “Quem sabe, por falta de hecatombes

C) Entre as vantagens do Brasil, acreditam-se na nossa

...”(L.22) — a palavra em destaque significa:

tolerância e o nosso pacifismo...

A) transformações da crosta terrestre

D) Dentre as vantagens do Brasil, aludem-se à nossa tolerância e o nosso pacifismo...

B) decisões dramáticas

08. “A nossa foi assunto de família, resolvido com elegân-

C) matanças desenfreadas

cia.” (L.10/11) — determina alteração semântica reescreD) grandes inundações

ver esse segmento do seguinte modo:

05. Em “Não me atrevo a passar a limpo tal encrenca.”

A) A nossa foi assunto resolvido em família, com elegância.

(L.4/5) — a expressão em destaque significa:

B) A nossa foi assunto resolvido com elegância, em família.
C) A nossa foi assunto elegante, resolvido em família.

A) corrigir

D) A nossa foi assunto elegantemente resolvido em família.

B) esclarecer
09. “Assistimos impassíveis à nossa economia ser corro-

C) reconhecer

ída pela China.” (L.27) — dentre as frases abaixo, aquela
D) respaldar
que contraria a norma culta, quanto à regência, é:
06. “Não me atrevo a passar a limpo tal encrenca. Mas o ho-

A) Os brasileiros assistiram ao desaquecimento de sua

mem cordial pode inspirar um passeio pela história.” (L.4/5) —

economia.

determina alteração semântica reescrever esses dois períodos

B) A sociedade assiste passivamente a corrosão de sua

do seguinte modo:

economia.

A) Ainda que não me atreva a passar a limpo tal encrenca,

C) Não nos assiste o direito de julgar os fatos de nossa
história.

o homem cordial pode inspirar um passeio pela história.

D) Os advogados assistem juridicamente seus clientes.
B) Mesmo que não me atreva a passar a limpo tal encrenca,
10. O radical do vocábulo cordial está presente na expres-

o homem cordial pode inspirar um passeio pela história.

são destacada em:
C) Embora não me atreva a passar a limpo tal encrenca, o
A) O Brasil colonial era submisso à Coroa Portuguesa.

homem cordial pode inspirar um passeio pela história.

B) O cortejo seguiu vagarosamente.
D) Porque não me atrevo a passar a limpo tal encrenca, o

C) Sabemos de cor todos os impostos que pagamos.

homem cordial pode inspirar um passeio pela história.

D) É preciso ter coragem para mudar.

2

NÍVEL SUPERIOR
FUNDO MUNICIPAL

DE

PSIQUIATRA (CAPS)

SAÚDE DE CANTAGALO

CONHECIMENTOS GERAIS
CONSIDERE A LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO
PONDA ÀS QUESTÕES DE N º 11 A 16.

DE

CANTAGALO E

RES-

15. Os servidores públicos constituem os recursos humanos dos Poderes Municipais, assim entendidos os que ocupam ou desempenham cargo, função ou emprego de natureza pública, com ou sem remuneração. Segundo o artigo
86, considera-se servidor público civil aquele que:

11. De acordo com o artigo 249, compete ao Sistema Único de Saúde desenvolver ações visando à segurança e à
saúde do trabalhador. Tais ações serão desenvolvidas,
dentre outros meios, através de:

A) assume, por designação do Prefeito, função políticoadministrativa não remunerada em empresas públicas, bem
como na Câmara Municipal
B) mantém vínculo empregatício com empresas públicas,
ou sociedades de economia mista, que sejam prestadoras
de serviços públicos

A) destinação de recursos a empresas privadas visando à
prevenção de acidentes de trabalho e de doenças profissionais

C) exerce temporariamente cargo ou função em confiança
na Administração direta ou nas autarquias e fundações de
direito público

B) incentivo ao uso de atestado de esterilização e de teste
de gravidez como condição para admissão ou permanência no trabalho

D) ocupa cargo de provimento efetivo, na Administração
direta ou nas autarquias e fundações de direito público,
bem como na Câmara Municipal

C) controle e fiscalização dos ambientes e processos de
trabalho nos órgãos ou empresas públicas e privadas, incluindo os departamentos médicos

16. Cabe ao Município prestar assistência social a quem
dela necessitar. Com a finalidade de suprir as deficiências
sociais da comunidade, o Município criará, na Sede e nos
Distritos, e em local de fácil acesso:

D) garantia do direito de recusa de trabalho em ambiente
sem controle adequado de riscos, cabendo à empresa a
decisão sobre a permanência no emprego

A) Centros Comunitários
B) Associações de Moradores
C) Instituições Religiosas
D) Delegacias Regionais

12. O artigo 63 enumera as infrações político-administrativas pelas quais responderão os Vereadores. Constitui infração político-administrativa dos Vereadores, dentre outras:

17. A partir de 1820, atraídos pelo clima, imigrantes europeus deixam Nova Friburgo e instalam-se na Cantagalo do
século XIX, desempenhando um importante papel na economia da região. O trabalho imigrante foi responsável:

A) fixar residência fora do Município
B) descumprir o orçamento aprovado para o exercício financeiro

A) pelo desenvolvimento da atividade pecuária
B) pelo incremento da implantação de novas lavouras de café
C) pelo progresso decorrente da exploração do ouro
D) pela fundação das primeiras instituições de ensino e
pesquisa

C) retardar a publicação de leis
D) deixar de atender às orientações do líder de seu partido

18. Atualmente, a principal riqueza mineral do Município
de Cantagalo são:

13. Segundo o artigo 262, o Poder Público Municipal assegurará, na promoção da educação pré-escolar e do ensino de 1º grau, a observância, dentre outros, do seguinte
princípio:

A) os calcários cristalinos
B) os veios auríferos
C) as areias monasíticas
D) as jazidas de petróleo

A) garantia de fiscalização e controle da pesquisa e da
veiculação do pensamento

19. O Rio Paraíba do Sul separa Cantagalo do Município
de Pirapetinga, este último localizado no Estado de:

B) estabelecimento de condições para o acesso à escola,
segundo a idade e o sexo
C) garantia de condições técnicas adequadas para o exercício do magistério

A) São Paulo
B) Rio de Janeiro
C) Minas Gerais
D) Espírito Santo

D) estabelecimento de concepção pedagógica única, em
detrimento da regionalização

20. O Brasão de Cantagalo é um dos símbolos do Município. Representados no segundo quartel do brasão, o livro e
a pena lembram:

14. Como estabelece o artigo 19, a concessão de licença
ao Prefeito, ao Vice-Prefeito e aos Vereadores constitui
competência exclusiva:

A) o importante escritor cantagalense João Guimarães
Rosa, autor de “Grande Sertão Veredas”

A) do Superior Tribunal de Justiça
B) da Câmara Municipal
C) da Administração Municipal
D) da Secretaria Municipal de Fazenda

C) o trabalho dos jesuítas, responsáveis por significativo
avanço cultural da região

B) o educador Arthur Nunes, responsável pela fundação da
primeira Escola do Município

D) a obra “Os Sertões”, do grande escritor cantagalense
Euclides da Cunha
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. A aplicação de eletroconvulsoterapia deve ser evitada,
sempre que possível, em pacientes com:

29. Como exemplo de medicamento que é excretado por
via urinária sem sofrer metabolização hepática, pode-se
citar o:

A) acidente vascular encefálico recente
B) doença de Parkinson
C) epilepsia refratária
D) síndrome neuroléptica maligna

A) diazepam
B) haloperidol
C) lítio
D) topiramato

22. A antropofagia é um comportamento caracteristicamente observado na seguinte síndrome ligada à cultura:

30. Quadro demencial associado a níveis flutuantes de
atenção, alucinações visuais recorrentes e sintomas
parkinsonianos sugere o diagnóstico da doença de:

A) koro
B) latah
C) taijin kyofusho
D) whitigo

A) Alzheimer
B) corpos de Lewy
C) Hallervorden-Spatz
D) Pick

23. O país com menor percentual de leitos psiquiátricos
em hospitais gerais é:
A) Brasil
B) Islândia
C) Suíça
D) Uruguai

31. A prega de Veraguth é um sinal fisionômico caracteristicamente observado nos quadros:

24. A ocorrência de hipotensão, bradicardia e síncope está
associada à fobia de:

A) ansiosos
B) depressivos
C) dissociativos
D) esquizofrênicos

A) alturas
B) animais
C) instrumentos cortantes
D) sangue

32. Como exemplo de um benzodiazepínico que é conjugado diretamente com o ácido glicurônico sem sofrer prévia desmetilação, pode-se citar o:
A) diazepam
B) clorazepam
C) halazepam
D) lorazepam

25. O mais importante fator de risco para esquizofrenia
identificado até o momento é:
A) desnutrição materna durante o terceiro trimestre da gravidez
B) nascimento durante o verão
C) parente de primeiro grau com quadro psicótico
D) uso de cocaína

33. Retardo mental em um indivíduo com face alongada,
orelhas grandes, baixa estatura e macroorquidia sugere o
diagnóstico de:

26. Teatralidade, sugestionabilidade e afetividade superficial são traços de personalidade característicos do transtorno de personalidade:

A) fenilcetonúria
B) galactosemia
C) síndrome do cromossoma X frágil
D) síndrome velocardiofacial

A) ansiosa
B) associal
C) anancástica
D) histriônica

34. O principal mecanismo de ação dos benzodiazepínicos
consiste na modulação da afinidade seletiva dos receptores:

27. O termo demência precoce foi criado por:

A) gabaérgicos
B) glutamatérgicos
C) noradrenérgicos
D) serotoninérgicos

A) Bleuler
B) Kraepelin
C) Morel
D) Pinel
28. Hiperprolactinemia é um efeito adverso comumente
associado ao uso de:

35. Segundo a Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, para
a realização de uma internação psiquiátrica, é necessário
que seus motivos estejam caracterizados em:

A) clozapina
B) olanzapina
C) quetiapina
D) sulpirida

A) laudo biopsicossocial detalhado
B) laudo médico circunstanciado
C) laudo multidisciplinar minucioso
D) laudo psicológico aprofundado
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36. O eixo três da DSM-IV-TR descreve:

44. Segundo a portaria n° 2.197/GM, de 14 de outubro de
2004, o Programa de Atenção Integral a Usuários de Álcool e outras Drogas, a ser desenvolvido de forma articulada
pelo Ministério da Saúde e pelas Secretarias de Saúde
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, baseia-se na lógica da:

A) estressores psicossociais e ambientais aos quais o
paciente encontra-se exposto
B) nível de funcionamento psicossocial atual e durante o
último ano
C) condições médicas gerais relevantes para o diagnóstico e tratamento do paciente
D) retardo mental, transtornos de personalidade, traços
anormais de personalidade e mecanismos de defesa

A) abstinência absoluta
B) redução de danos
C) responsabilidade individual
D) responsabilidade social

37. O tratamento da encefalopatia de Wernicke requer a
administração de:

45. O sistema de imputabilidade penal adotado no Código
Penal brasileiro é de fundamento:

A) ácido ascórbico
B) niacina
C) piridoxina
D) tiamina

A) biológico
B) biopsicológico
C) psicológico
D) psicossocial

38. Reações distônicas e parkinsonismo semelhantes aos
induzidos por neurolépticos podem também ser causados por:

46. A prática intensiva de ballet é um fator de risco significativo em mulheres jovens para o desenvolvimento de:

A) penicilina benzatina
B) cimetidina
C) metoclopramida
D) quinidina

A) anorexia nervosa
B) dependência de drogas
C) transtorno obsessivo-compulsivo
D) transtorno de personalidade bordeline

39. A duração mediana de um episódio maníaco não tratado é:

47. Segundo a Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, a
internação, em qualquer de suas modalidades, só será
indicada quando:

A) duas semanas
B) um mês
C) quatro meses
D) nove meses.

A) a família ou o responsável pelo paciente assim o demandarem

40. Um efeito adverso potencialmente fatal da clozapina é a:

B) o paciente padecer de doenças físicas comórbidas

A) agranulocitose
B) anemia aplástica
C) reação leucemóide
D) trombocitopenia

C) o paciente representar um risco para si, para sua família ou para a comunidade

41. Ganho de peso, hiperlipidemia e descompensação do
diabetes são efeitos adversos associados ao uso de:

48. Segundo a Lei nº 10.216, de 06 de abril de 2001, o
tratamento de pessoas portadoras de transtornos mentais
visará, como finalidade permanente, a:

D) os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes

A) olanzapina
B) risperidona
C) quetiapina
D) ziprazidona

A) normalização do comportamento do paciente
B) reinserção social do paciente em seu meio
C) restauração completa do bem estar mental, físico e social
do paciente

42. Segundo o disposto pela Lei nº 10.708, de 31 de julho
de 2003, para a obtenção do auxílio-reabilitação
psicossocial para pacientes acometidos de transtornos
mentais egressos de internações é requisito indispensável que a internação psiquiátrica tenha tido
comprovadamente uma duração igual ou superior a:

D) supressão da periculosidade do paciente
49. A mortalidade na anorexia nervosa é desproporcionalmente
aumentada em pacientes que padecem da seguinte condição comórbida:

A) seis meses
B) um ano
C) dois anos
D) cinco anos

A) anemia carencial
B) diabetes mellitus tipo I
C) parotidite
D) úlcera péptica

43. Acolhimento noturno nos feriados e nos finais de semana, para eventual repouso e/ou observação, são atividades desenvolvidas nos:

50. O sintoma mais comum da síndrome da abstinência
da cafeína é:

A) CAPS I
B) CAPS II
C) CAPSad II
D) CAPS III

A) agitação psicomotora
B) apetite aumentado
C) cefaléia
D) insônia
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