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LÍNGUA PORTUGUESA 

Prezado (a) candidato (a)
Coloque seu número de inscrição e nome no quadro abaixo:

Nº de Inscrição Nome

INSTRUÇÃO: leia, atentamente, o texto a seguir e, com 
base nele, responda às questões de 01 a 10. Volte a ele 
sempre que julgar necessário.

Origem e significado do nome:

1.  O nome Ouro Preto foi adotado em 20 de maio de 
1823, quando a antiga Vila Rica foi elevada à cidade. 
“Ouro Preto” vem do ouro escuro, recoberto com uma 
camada de óxido de ferro, encontrado na cidade. O 
primeiro nome da cidade foi Vila Rica. Depois, foi Vila 
Rica de Albuquerque, por causa do Capitão General 
Antônio de Albuquerque Coelho Carvalho, então go-
vernador das capitanias de Minas e São Paulo. Foi D. 
João V quem mandou retirar o “Albuquerque” do nome 
e adotou o “Vila Rica de Nossa Senhora do Pilar”, para 
homenagear a padroeira da cidade.

2.  Ouro Preto nasceu sob o nome de Vila Rica, como 
resultado da épica aventura da colonização do interior 
brasileiro, que ocorreu no final do século XVII. Em 1698, 
saindo de Taubaté, São Paulo, a bandeira chefiada por 
Antônio Dias descortina o Itacolomi do alto da Serra do 
Ouro Preto, onde implanta a capela de São João. Ali, 
tem início o povoamento intenso do Vale do Tripui que, 
trinta anos depois, já possuía perto de 40 mil pessoas 
em mineração desordenada e sob a louca corrida pelo 
ouro de aluvião.

3.  Em 1711, dá-se o conflito emboaba, luta pela con-
quista de terras entre paulistas, portugueses e baianos. 
O Conde de Assumar, D. Pedro de Almeida, luta para 

implantar em Vila Rica a cobrança do quinto, devido à 
Coroa e assumir o comando do território, fazendo de 
Felipe dos Santos sua primeira vítima, em 1720.

4.  Vila Rica cresce e exaure-se o ouro, mas cria uma 
civilização ímpar, com esplendor nas artes, nas letras e 
na política.

5.  A Inconfidência Mineira é o apogeu do pensamento 
político e faz mártires entre padres, militares, poetas e 
servidores públicos, liderados por Tiradentes.

6.  Com a Independência, recebe o nome de Ouro Pre-
to e torna-se a capital de Minas até 1897. É instituí-
da Patrimônio da Memória Nacional a partir de 1933 e 
tombada pelo IPHAN em 1938. Em 1980 é considerado 
Patrimônio cultural  da Humanidade, pela UNESCO.

7.  O surgimento e apogeu da arte colonial em Minas 
Gerais - barroco mineiro - é um fenômeno inteiramen-
te ligado à exploração do ouro, acontecido no século 
XVIII, que veio criar uma cultura dotada de característi-
cas peculiares e uma singular visão do mundo.

8.  À medida que se expandia a atividade mineradora, 
o barroco explodia na riqueza de suas formas, na pom-
pa e no fausto de suas solenidades religiosas e festas 
públicas, vindo marcar, de maneira definitiva, a socie-
dade que se constituiu na região.

9.   Ouro Preto - hoje Patrimônio Histórico Mundial -  re-
presenta inquestionavelmente a síntese da arte colo-
nial mineira, não apenas pela expressão de sua histó-
ria, mas pelas excepcionalidade do acervo cultural que 
preservou.

Fonte: Secretaria de Cultura de Ouro Preto (texto adaptado)

QUESTÃO 01

O propósito comunicativo do texto: “ História de Ouro Pre-
to” é sobretudo o de

a) apresentar a cidade, contemplando nela aspectos  ge-
ográficos positivos e negativos.

b) divulgar atributos relacionados às histórias imaginá-
rias de Ouro Preto.

c) esclarecer sobre o significado e viagens de explora-
ção do ouro nas minas gerais.

d) informar de uma maneira objetiva  os fatos  históricos  
gradativos da cidade.
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QUESTÃO 02

Analise os seguintes trechos retirados do texto:

I. Ouro Preto nasceu sob o nome de Vila Rica, como 
resultado da épica aventura da colonização do interior 
brasileiro, que ocorreu no final do século XVII.

II. Em 1711, dá-se o conflito emboaba, luta pela conquis-
ta de terras entre paulistas, portugueses e baianos.

III. Vila Rica cresce e exaure-se o ouro, mas cria uma 
civilização ímpar, com esplendor nas artes, nas letras 
e na política.

IV. Ouro Preto - hoje Patrimônio Histórico Mundial - re-
presenta inquestionavelmente a síntese da arte colo-
nial mineira, não apenas pela expressão de sua his-
tória, mas pelas excepcionalidades do acervo cultural 
que preservou.

As frases em que o vocábulo ou expressão grifada pode 
ser retirada, sem que haja alteração de sentido no texto, 
são.

a) apenas as frases I e II.
b) apenas as frases II e III.
c) apenas as frases III e IV.
d) apenas as frases I e IV.

QUESTÃO 03

Para o desenvolvimento do texto, o articulador faz uso de 
vários recursos, EXCETO de

a) dados históricos.
b) inserção de discurso direto.
c) fatos relevantes para a formação histórica.
d) relato de acontecimentos.

QUESTÃO 04

Baseando-se na estruturação do texto, a CORRETA orde-
nação dos parágrafos se deu por meio de (da)

a) tempo e espaço, de maneira a contextualizar os fatos 
narrados.

b) contraste e paralelo, o que visa explicitar ideias não 
reveladas.

c) exemplificação, para dar suporte um ponto de vista 
apresentado, anteriormente.

d) apresentação de razões, uma vez que há vozes cre-
denciadas no contexto.

QUESTÃO 05

Em todas as alternativas, o termo sublinhado refere-se a 
uma palavra ou a uma expressão que o antecede no tex-
to, EXCETO:

a) “Ouro Preto” vem do ouro escuro, recoberto com uma 
camada de óxido de ferro, encontrado na cidade.

b) Foi D. João V quem mandou retirar o “Albuquerque” 
do nome e adotou o “Vila Rica de Nossa Senhora do 
Pilar”, para homenagear a padroeira da cidade.

c) Em 1980 é considerado Patrimônio cultural da Huma-
nidade, pela UNESCO.

d) Ouro Preto nasceu sob o nome de Vila Rica, como 
resultado da épica aventura da colonização do interior 
brasileiro, que ocorreu no final do século XVII.

QUESTÃO 06

A linguagem utilizada no contexto, sobre a origem e sig-
nificado do nome de Ouro Preto, no 1º §, pode  ser con-
siderada

a) conotada, uma vez que se articula em um contexto 
literário.

b) denotada, pois se assemelha a de um dicionário.
c) informal, porque há indícios de incorreções gramati-

cais.
d) prolixa, já que se articula em um contexto científico.

QUESTÃO 07

Assinale a alternativa em que a circunstância a que reme-
te o termo sublinhado está INCORRETAMENTE indicada 
entre colchetes.

a) À medida que se expandia a atividade mineradora, o 
barroco explodia na riqueza de suas formas, na pom-
pa e no fausto de suas solenidades religiosas e festas 
públicas, vindo marcar, de maneira definitiva, a socie-
dade que se constituiu na região. [TEMPO].

b) Foi D. João V quem mandou retirar o “Albuquerque” 
do nome e adotou a “Vila Rica de Nossa Senhora do 
Pilar”, para homenagear a padroeira da cidade. [FI-
NAL].

c) Vila Rica cresce e exaure-se o ouro, mas cria uma 
civilização ímpar, com esplendor nas artes, nas letras 
e na política. [ADVERSIDADE].

d) A Inconfidência Mineira é o apogeu do pensamento 
político e faz mártires entre padres, militares, poetas 
e servidores públicos, liderados por Tiradentes. [ADI-
TIVA].
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ESTATUTO DO SERVIDOR 

QUESTÃO 08

Releia o fragmento:

Foi D. João V quem mandou retirar o “Albuquerque” 
do nome e adotou o “Vila Rica de Nossa Senhora do 
Pilar”, para homenagear a padroeira da cidade.

Infere-se que os articuladores destacados se referem à 
classe gramatical do (a)

a) pronome.
b) preposição.
c) conjunção.
d) artigo.

QUESTÃO 09

Classifica-se o texto como, predominantemente

a) instrucional, pois prescreve o fato, no qual ocorreu a 
temática.

b) descritivo, tendo em vista o caráter imagético das 
ideias expostas.

c) narrativo, uma vez que enfoca fatos com marcas de 
temporalidade.

d) opinativo, porque apresenta fatos e o articulador se 
apresenta em 1ª pessoa.

QUESTÃO 10

Baseando-se no emprego dos sinais de pontuação, anali-
se as informações a seguir:

I. As aspas no primeiro parágrafo foram utilizadas com o 
objetivo de acentuar o valor significativo das palavras.

II. O uso dos travessões no sétimo parágrafo denota ex-
plicação e tem a função análoga dos parênteses.

III. As vírgulas no quinto parágrafo foram, respectivamen-
te, utilizadas para enumerar substantivos comuns e 
separar um aposto. 

Marque a alternativa CORRETA.

a) as informações I, II e III estão corretas.
b) apenas as informações I e II estão corretas.
c) apenas as informações I e III estão corretas.
d) apenas a informação III está correta.

A PROVA EM QUESTÃO RETRATA ASPECTOS DA LEI 
COMPLEMENTAR MUNICIPAL 02/2000, O ESTATUTO 
DOS FUNCIONÁRIOS CIVIS DO MUNICÍPIO DE OURO 
PRETO/MG

QUESTÃO 11

Avalie e assinale o conceito CORRETO sobre o serviço 
público em Ouro Preto/MG:

a) é considerado servidor público a pessoa legalmente 
investida em cargo público e que presta serviços jun-
to aos poderes do Município de Ouro Preto, incluindo 
autarquias, mas não fundações e empresas públicas.

b) cargo público é a ocupação funcional unitária que pre-
vê direitos e obrigações expressas em lei.

c) os cargos públicos são acessíveis a todos os brasilei-
ros e estrangeiros, excetuados o de chefe do executi-
vo municipal e de guarda municipal, restrito a brasilei-
ro nato.

d) os cargos em comissão de recrutamento limitado ape-
nas serão providos por servidores efetivos, para atri-
buições de chefia, direção e assessoramento.

QUESTÃO 12 

Coloque (V) para as afirmativas Verdadeiras ou (F) para 
as afirmativas Falsas.

(     ) o estágio probatório para cargos públicos munici-
pais efetivos será de 2 anos consecutivos.

(     ) no estágio probatório serão avaliadas a produtivi-
dade, a disciplina e a capacidade de iniciativa do 
servidor, fora outros aspectos.

(     ) o chefe que inobservar as responsabilidades ati-
nentes ao estágio probatório de seus subordinados 
poderá ser destituído de sua função de chefia.

(     ) além de percorrer o estágio probatório, o profissio-
nal será estável se for considerado apto por uma 
comissão especial.

Marque a sequência CORRETA, na ordem de cima para 
baixo.

a)  F, V, V, V.
b)  F, F, V, F.
c)  V, V, V, V.
d)  V, F, F, V.
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PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS 

QUESTÃO 13

Analise as afirmativas abaixo.

I. a readaptação é a realocação de servidores públicos 
estáveis com problemas físicos ou psíquicos em ser-
viço compatível com sua vontade.

II. a readaptação é medida que visa aumentar a eficiên-
cia do serviço público, a partir do melhor emprego do 
servidor.

III. a readaptação será ato de ofício ou a pedido e não 
se operará, quando o servidor for incapaz de exercer 
outro cargo.

Assinale a alternativa CORRETA.

a)  as afirmativas I, II e III estão corretas.
b)  as afirmativas I, II e III estão incorretas.
c)  apenas uma afirmativa está correta.
d)  apenas uma afirmativa está incorreta.

QUESTÃO 14

Sobre as gratificações de servidores públicos do municí-
pio de Ouro Preto, é importante saber que

a) a gratificação de função é uma retribuição aos encar-
gos recebidos no exercício de chefia.

b) a gratificação natalina será de 1/12 por mês de exer-
cício no cargo e será paga até o 20º dia de dezem-
bro (50%) e no mês de aniversário do servidor (outros 
50%).

c) a gratificação de função é incorporada no salário do 
servidor decorridos 5 anos de recebimento alternado 
da gratificação. 

d) a gratificação natalina é incorporada proporcional-
mente aos meses trabalhados no salário do aposen-
tado do serviço público.

QUESTÃO 15

Sobre Licenças, o servidor de Ouro Preto:

a) na condição de gestante, terá 180 dias de afastamen-
to, remunerados a partir do 8 mês de gestação.

b) o servidor poderá tirar dois anos de licença remunera-
da para tratar de assuntos particulares, mas terá que 
pagar aos cofres públicos os valores de previdência 
social. Além disso, o prazo não contará para efeitos 
de quinquênio e  incorporação de gratificações.

c) o servidor poderá gozar de licença remunerada para 
tratamento de saúde de membro da família por 30 
dias, renováveis, de acordo com perícia médica que 
ateste a necessidade de afastamento.

d) será concedida licença remunerada proporcionalmen-
te ao tempo de serviço para acompanhar cônjuge que 
assumir mandato eletivo, durante o período do man-
dato, desde que o local de exercício seja fora do mu-
nicípio e inviabilize a prestação de serviço junto ao 
órgão do servidor.

QUESTÃO 16

“A terra parece que evapora tumultos; a água exala mo-
tins; o ouro toca desaforos; destilam liberdades aos ares; 
vomitam insolências as nuvens; influem desordens os as-
tros; o clima é tumba da paz e berço da rebelião; a nature-
za anda inquieta consigo, e amotinada lá dentro, é como 
no inferno”. Discurso histórico e político sobre a subleva-
ção que nas Minas houve em 1720. Belo Horizonte, Fun-
dação João Pinheiro, 1994, p.59.

O trecho acima é alusivo a que contexto revoltoso que 
teve por palco Ouro Preto: 

a) aos motins do São Francisco de 1736, ocasião em 
que ocorreram vários distúrbios em Ouro Preto.

b) à Revolta do Ano da Fumaça ocorrida em Ouro Preto, 
em 1833, que determinou a deposição do presidente 
Manoel Ignácio de Mello e Souza e de seu vice Ber-
nardo Pereira de Vasconcelos.

c) à Revolta de Felipe dos Santos ocorrida em Vila Rica 
e Vila do Carmo, ocasião em que era governador das 
Minas dom Pedro de Almeida Portugal. 

d) à Inconfidência Mineira de 1789, ocasião em que a 
cobrança da derrama se avizinhava e era grande a 
insatisfação popular em toda Ouro Preto.  
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QUESTÃO 17

No que se refere à colonização de Minas Gerais, observe 
as afirmações abaixo:

I. A Guerra dos Emboabas constitui-se em um capítulo 
importante da expansão colonizadora nas Minas, pois 
foi protagonizada por dois grupos litigantes. Um era 
composto por paulistas que reivindicavam o controle 
das minas de ouro, evocando a primazia da descober-
ta e, outro composto em sua maior parte por reinóis 

II. A partir da década de 1740, a produtividade das la-
vras regredia rapidamente, fazendo com que muitos 
mineradores solicitassem cartas de sesmarias, aban-
donando as antigas áreas mineradoras em direção à 
Zona da Mata e ao Sul de Minas. 

III. O principal porto fornecedor de escravos para as Mi-
nas era o de Salvador. André João Antonil no livro Cul-
tura e Opulência do Brasil por suas drogas e Minas 
fala-nos do movimento frenético dos comboios de es-
cravos em direção ao rio São Francisco, por ser essa 
a principal via de penetração às Minas. 

IV. A Comarca mais densamente povoada da Capitania 
de Minas Gerais era a do Rio das Velhas. É o que 
pode ser visto em um mapa de população elaborado 
no ano de 1776. 

Marque a alternativa CORRETA.

a)  somente as afirmações I, II e IV estão corretas.
b)  somente as afirmações II, III e IV estão corretas.
c)  somente as afirmações I, II, III estão corretas.
d)  somente as afirmações I, II, III e IV estão corretas. 

QUESTÃO 18

Com o discurso de, mais uma vez, proteger o interesse 
nacional, o governo decidiu elevar o preço dos carros 
e caminhões importados. Num país que tem uma das 
maiores cargas tributárias do mundo – quase 40% de 
tudo que é produzido por cidadão e empresas vai parar 
nos cofres públicos –, as autoridades optaram por redu-
zir as escolhas do consumidor, em vez de estimular a 
economia local.

Revista Veja, “Vai ficar mais caro”, edição 2235, 21/09/2011

Sobre o cenário acima descrito, coloque (V) para as afir-
mativas Verdadeiras ou (F) para as afirmativas Falsas 
nas afirmativas abaixo:

(     ) o aumento será de 30 pontos percentuais no im-
posto sobre produtos industrializados de veículos 
produzidos no exterior ou que sejam montados no 
Brasil mas não atendam a critérios mínimos de con-
teúdo nacional.

(     ) o argumento central da ação do governo em au-
mentar a taxação sobre veículos importados de pa-
íses como China e Coréia é proteção de empregos 
na indústria automobilística brasileira.

(     ) a falta de competitividade da indústria brasileira 
devido à várias razões, dentre elas a infraestrutura 
deficitária  do país, não foram tratadas pelo gover-
no que se silenciou acerca delas.

(     ) países com os quais o Brasil tem acordo de co-
mércio como Argentina, México, Uruguai pagarão 
integralmente as novas tarifas, ainda que as peças 
sejam fabricadas nesses mesmos países. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, na or-
dem de cima para baixo.

a)  V – V – F – F.
b)  V – V – V – F.
c)  F – F – F – V.
d)  F – F – V – V.

QUESTÃO 19

Nos exemplos abaixo estão apontados biomas existentes 
no Brasil, EXCETO:

a) mata atlântica.
b) cerrado.
c) pampa.
d) floresta temperada.

QUESTÃO 20

Relacione a segunda coluna com a primeira, no que se 
refere às regiões de conflito no mundo contemporâneo.

COLUNA 1 COLUNA 2
1.  Esse conflito se arrasta desde os 

anos 1950, dentro do contexto da 
Guerra Fria. Ao término da conten-
da, o país acabou dividido em Norte 
e Sul. No Sul a presença dos Esta-
dos Unidos é notória, assim como 
no Norte acontece com a da China.

2.  A primavera dos povos árabes. Fi-
caram assim intitulados os movi-
mentos que depuseram governan-
tes que ficaram a frente do governo 
em seus países durante décadas.  

3.  Conflito de cunho eminentemente 
religioso, colocando em campos 
opostos hinduístas e islamitas. As 
tensões entre esses dois países se 
agravam mais pelo fato de ambos 
deterem a tecnologia para o fabrico 
da bomba atômica. 

4.  A invasão desse país esteve asso-
ciada ao desdobramento do 11 de 
setembro de 2001. Os Talibãs então 
no poder nesse país asiático foram 
taxados como os planejadores do 
ataque aos Estados Unidos.

(     )  Norte da África 
e Oriente 
Médio 

(     )  Índia e 
Paquistão 

(     )  Península 
coreana 

(     )  Afeganistão

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA, na or-
dem de cima para baixo.

a)  2, 3, 1, 4.
b)  2, 1, 4, 3.
c)  1, 3, 2, 4.
d)  3, 2, 1, 4.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – MéDICO ESPECIAlISTA PSIquIATRIA

QUESTÃO 21

Segundo a CID-10, a demência é uma síndrome devida 
a uma doença cerebral, usualmente de natureza crônica 
ou progressiva. A respeito da classificação desse quadro, 
pode-se afirmar corretamente, EXCETO: 

a)  apresenta comprometimento de numerosas funções 
corticais superiores, tais como memória, pensamento, 
orientação, compreensão, cálculos, aprendizagem, 
linguagem e julgamento. 

b)  apresenta acentuada obnubilação da consciência. 
c)  o comprometimento das funções cognitivas é por ve-

zes precedido de deterioração do controle emocional, 
do comportamento social ou da motivação.

d)  a síndrome ocorre na doença de Alzheimer, em do-
enças cerebrovasculares e outras afecções que atrin-
gem primária ou secundariamente o cérebro. 

QUESTÃO 22

Em “Psicofarmacologia. Bases Neurocientíficas e Aplica-
ções Práticas”, Stephen Stahl afirma que “adicção” e “de-
pendência” são frequentemente confundidas. 

A respeito da discussão proposta por Stahl, pode-se afir-
mar CORRETAMENTE que

a)  o termo “dependência” é frequentemente usado por 
não especialistas em psicofarmacologia quando que-
rem se referir a “adicção”.

b)  define-se “adicção” como um estado fisiológico de 
neuroadaptação produzido pela administração repe-
tida da droga, que exige administração contínua para 
evitar o aparecimento da síndrome de abstinência. 

c)  por “dependência” devemos entender o padrão de 
comportamento de abuso caracterizado por envolvi-
mento excessivo com o uso da droga (uso compul-
sivo), no qual o indivíduo assegura-se do suprimento 
e apresenta grande tendência a recaída após a inter-
rupção. 

d)  o paciente com transtorno de pânico que para sub-
tamente o benzodiazepínico e apresenta ataque de 
pânico de rebote pode ser incorretamente acusado de 
ser “adicto” aos benzodiazepínicos.

QUESTÃO 23

A “Lei Federal no 8080”, de 19 de setembro de 1990,  re-
gula, em todo o território nacional, as ações e serviços 
de saúde, executados isolada ou conjuntamente, em ca-
ráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou 
jurídicas de direito Público ou privado. Segundo essa Lei, 

quanto à competência da Direção Estadual do Sistema 
Único de Saúde (SUS) é correto afirmar, EXCETO:

a) colaborar com a União na execução da vigilância sa-
nitária de portos, aeroportos e fronteiras.

b) planejar, organizar, controlar e avaliar as ações e os 
serviços de saúde e gerir e executar os serviços pú-
blicos de saúde.

c) em caráter suplementar, formular, executar, acompa-
nhar e avaliar a política de insumos e equipamentos 
para a saúde.

d) participar, junto com os órgãos afins, do controle dos 
agravos do meio ambiente que tenham repercussão 
na saúde humana.

QUESTÃO 24

De acordo com Henry Ey et al., no “Manual de Psiquiatria”, 
o obsessivo encontra uma solução de “compromisso” que 
constitui sua neurose. Estabelece uma forma especial de 
relação mágica com o mundo. Conforme esse livro, são 
traços essenciais do “caráter obsessivo”, EXCETO:

a)  tendências ao escrúpulo, à abulia e às dúvidas.
b)  timidez e inibição nos contatos sociais.
c)  distúrbios da sexualidade (apragmatismo, impotência, 

frigidez).
d)  dificuldade para a introspecção, superficialidade da 

auto-análise. 

QUESTÃO 25

A “Portaria Nº 95” do Ministério da Saúde, de 26 de ja-
neiro de 2001, Capítulo II.3 - Do Processo de Controle, 
Avaliação e Regulação da Assistência prevê o fortaleci-
mento das funções de controle e avaliação dos gestores 
do SUS. As funções de controle e avaliação devem ser 
coerentes com os processos de planejamento, progra-
mação e alocação de recursos em saúde tendo em vista 
sua importância para a revisão de prioridades e diretrizes, 
contribuindo para o alcance de melhores resultados em 
termos de impacto na saúde da população. 

De acordo com o disposto nessa Lei, o fortalecimento das 
funções deve se dar principalmente, nas seguintes dimen-
sões, EXCETO: 

a) avaliação da organização do sistema e do modelo de 
gestão.

b) relação com os prestadores de serviços.
c) qualidade da assistência e satisfação dos usuários.
d) impactos sobre os profissionais de saúde, funcioná-

rios do SUS.
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QUESTÃO 26

De acordo com Kaplan et al., no “Compêndio de Psiquia-
tria” a anorexia nervosa é caracterizada por uma profunda 
perturbação da imagem corporal e busca da magreza, fre-
quentemente ao ponto da inanição. A respeito da etiolo-
gia da anorexia, conforme esses autores, pode-se afirmar 
corretamente, EXCETO:

a)  existem algumas evidências de maiores taxas de con-
cordância em gêmeos monozigóticos do que em gê-
meos dizigóticos.

b)  as irmãs de pacientes com anorexia nervosa tendem 
a ser acometidas, mas isto pode refletir mais influên-
cias ambientais do que fatores genéticos.

c) para o diagnóstico diferencial leva-se em conta, a 
ocorrência, na depressão, de hipercortisolemia jun-
to à não-supressão pela dexametasona, o que está 
ausente  na anorexia nervosa, apesar das crises de 
choro e dos “sentimentos” de depressão presentes na 
anorexia. 

d)  do ponto de vista neuroquímico, uma atividade dimi-
nuída de noradrenalina é sugerida por uma diminui-
ção do 3-metóxi-4-hidrofrnilglicol (MHPG) na urina e 
no líquor (LCR).

QUESTÃO 27

Segundo a “Lei Federal no 8080”, de 19 de setembro de 
1990, além de outras atribuições,  nos termos da lei, ao 
Sistema Único de Saúde compete, EXCETO:

a)  definir políticas econômicas visando a melhoria do fi-
nanciamento da saúde a médio e longo prazo.

b)  controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e subs-
tâncias de interesse para a saúde e participar da pro-
dução de medicamentos, equipamentos, imunobioló-
gicos, hemoderivados e outros insumos;

c)  incrementar em sua área de atuação o desenvolvi-
mento científico e tecnológico;

d)  fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o 
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e 
águas para consumo humano;

QUESTÃO 28

A CID-10 define os transtornos de personalidade e do 
comportamento como a expressão característica da ma-
neira de viver do indivíduo e do seu modo de estabelecer 
relações consigo próprio e com os outros. De acordo com 
essa classificação, enumere os parênteses a baixo rela-
cionando as denominações às descrições de tipos dife-
rentes de transtornos específicos de personalidade:

1.  personalidade paranóica
2.  personalidade esquizóide
3.  personalidade dissocial
4.  personalidade anancástica 

(    )  caracterizado por um sentimento de dúvida, perfec-
cionismo, escrupolosidade, verificações e preocu-
pação com pormenores, obstinação, prudência e 
rigidez excessiva.

(    )  caracterizado por um retraimento dos contatos so-
ciais, afetivos ou outros, preferência pela fantasia, 
atividades solitárias e a reserva introspectiva, e 
uma incapacidade de expressar seus sentimentos 
e expressar prazer. 

(    )  caracterizado por uma sensibilidade excessiva face 
às contrariedades, recusa de perdoar os insultos, 
caráter desconfiado, tendência a distorcer os fatos 
interpretando as ações imparciais ou amigáveis 
dos outros como hostis ou desprezo.  

(    )  caracterizado por uma desprezo das obrigações 
sociais, falta de empatia para com os outros. Há 
um desvio considerável entre o comportamento e 
as normas sociais. 

Marque a alternativa com a sequência CORRETA, na 
ordem de cima para baixo.

a) 1 – 3 – 4 – 2 
b) 4 – 2 – 1 – 3
c) 4 – 1 – 3 – 2
d) 2 – 3 – 1 - 4

QUESTÃO 29

De acordo com a “Lei Federal no 8.142”, de 28 de dezem-
bro de 1990,  os recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) serão repassados de forma regular e automática 
para os Municípios, Estados e Distrito Federal. A respeito 
dessa dinâmica de financiamento do SUS, pode-se afir-
mar corretamente, EXCETO: 

a) as despesas de custeio e de capital do Ministério da 
Saúde, seus órgãos e entidades, da administração 
direta e indireta serão financiados pelos recursos do 
FNS.

b) deixarão de receber recursos do FNS os municípios 
que possuírem contrapartida de recursos para a saú-
de no respectivo orçamento.

c) os recursos do FNS podem ser direcionados para in-
vestimentos previstos em lei orçamentária, de iniciati-
va do Poder Legislativo e aprovados pelo Congresso 
Nacional.

d)  os recursos do FNS serão utilizados, também, para 
cobertura das ações e serviços de saúde a serem 
implementados pelos Municípios, Estados e Distrito 
Federal.
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QUESTÃO 30

Segundo Stephen Stahl, em “Psicofarmacologia: bases 
neurocientíficas e aplicações práticas”, até pouco tempo 
sabia-se muito pouco sobre o que acontecia à depressão 
se não fosse tratada. Atualmente, acredita-se que a maio-
ria dos episódios não tratados de depressão duram de 6 
a 24 meses. 

A respeito do tratamento da depressão com antidepressi-
vos, conforme Stahl, pode-se afirmar CORRETAMENTE 
que

a)  “remissão” é a denominação usada quando o pacien-
te deprimido experimentou pelo menos 50% de redu-
ção dos sintomas, avaliados por uma escala psiqui-
átrica padronizada, com a Escala de Hamilton para 
Avaliação da Depressão.

b)  “recuperação” é a denominação usada quando a ava-
liação indica que o paciente não está apenas melhor, 
está verdadeiramente bem, isto é, se esse estado 
perdurar por 6 a 12 meses.

c)  “resposta” é a denominação usada quando pratica-
mente todos os sintomas desaparecem, e não apenas 
50% deles.

d)  “recorrência” é a denominação usada quando o pa-
ciente piorar antes de haver recuperação completa 
ou antes de a recuperação ter se transformado em 
remissão.

QUESTÃO 31

De acordo com a “Lei Federal no 10.741”, de 01 de outubro 
de 2003, que dispõe sobre o Estatuto do Idoso e dá outras 
providências, É assegurada a atenção integral à saúde do 
idoso, por intermédio do Sistema Único de Saúde – SUS, 
garantindo-lhe o acesso universal e igualitário, em con-
junto articulado e contínuo das ações e serviços, para a 
prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde. 
Considerando essa Lei, analise as afirmativas abaixo:

I. Ao idoso internado é assegurado o direito a acompa-
nhante do mesmo sexo do idoso internado, devendo 
o órgão de saúde proporcionar as condições adequa-
das para a sua permanência em tempo integral, se-
gundo o critério médico.

II. As instituições de saúde que não atenderem aos cri-
térios mínimos para o atendimento às necessidades 
do idoso, devem encaminhar o idoso para instituições 
que possuam capacitação dos profissionais.

III. É vedada a discriminação do idoso nos planos de saú-
de pela cobrança de valores diferenciados em razão 
da idade.

Considerando os direitos estabelecidos na “Lei Federal 
no 10.741”, marque a alternativa CORRETA:

a) Estão corretas apenas as afirmativas I e II.
b) Estão corretas apenas as afirmativas I, II e III.
c) Estão corretas apenas as afirmativas I e III.
d) Está correta apenas a afirmativas III.

QUESTÃO 32

Para Kaplan et al., no “Compêndio de Psiquiatria”, a dis-
função fundamental nos transtornos dissociativos consis-
te na perda do estado unitário de consciência, o indivíduo 
sente a falta desta identidade ou uma confusão envolven-
do sua identidade, ou tem múltiplas identidades. Uma das 
características desse transtorno é a amnésia, que pode 
aparecer de várias formas. Segundo Kaplan et al., a res-
peito das formas de amnésia nos transtornos dissociati-
vos é correto afirmar, EXCETO:

a)  a amnésia localizada é o tipo mais comum, caracteri-
zada pela perda de memória para acontecimentos de 
um curto período de tempo (algumas horas a alguns 
dias).

b)  a amnésia generalizada, que não permanece mais 
que alguns meses, caracteriza-se pela perda de me-
mória para fatos presentes nas várias esferas de inte-
resse do indivíduo.

c)  a amnésia contínua, caracterizada pelo esquecimen-
to de cada evento sucessivo à medida que ocorre, 
embora esteja claramente alerta e consciente do que 
está acontecendo no ambiente naquele momento.

d)  a amnésia seletiva incapacidade de recordar apenas 
alguns acontecimentos durante um curto período de 
tempo. 

QUESTÃO 33

O “Manual de Psiquiatria”, de Henry Ey et al.,aponta como 
uma das grandes dificuldades da clínica das psicoses es-
quizofrênicas o diagnóstico diferencial em relação a al-
guns outros quadros. A respeito disso, é correto afirmar, 
EXCETO: 

a)  a diferença entre a esquizofrenia e os “delírios siste-
matizados” é que estes se desenvolvem com ordem 
e com clareza segundo os mecanismos pseudoracio-
nais, o delirante sistemático (passional, interpretador) 
está de acordo com a realidade, salvo no que concer-
ne ao seu sistema delirante. 

b)  a esquizofrenia difere das parafrenias (em medida 
discutível para muitos autores) pelo fato de que o de-
lírio fantástico oferece duas faces: a do mito delirante 
e a de uma boa adaptação à realidade cotidiana. 

c)  em relação às psicoses delirantes crônicas, a esqui-
zofrenia é uma espécie de gênero caracterizada pela 
regressão sempre mais hermética em um mundo de 
idéias, de sentimentos, de percepções e de crenças 
cada vez mais impenetrável. 

d)  o “capital intelectual”, intacto inicialmente na esquizo-
frenia, deixa de existir na medida em que a doença 
se desenvolve, criando assim, uma correspondência 
entre a degradação mental do esquizofrênico e o de-
bilitamento demencial. 
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QUESTÃO 34

O “Código de Ética Médica” contém as normas sobre o 
exercício da profissão, inclusive no exercício de ativida-
des relativas ao ensino, à pesquisa e à administração de 
serviços de saúde, bem como no exercício de quaisquer 
outras atividades em que se utilize o conhecimento advin-
do do estudo da Medicina. Tendo como base o Código de 
Ética Médica, é vedado ao médico, EXCETO: 

a) prescrever tratamento ou outros procedimentos sem 
exame direto do paciente, salvo em casos de urgên-
cia ou emergência e impossibilidade comprovada de 
realizá-lo, devendo, nesse caso, fazer o exame ime-
diatamente após cessar o impedimento.

b) assumir emprego, cargo ou função para suceder mé-
dico demitido ou afastado em represália à atitude de 
defesa de movimentos legítimos da categoria ou da 
aplicação deste Código.

c) fornecer cópia do prontuário médico de seu paciente 
em qualquer situação.

d) deixar de apresentar separadamente seus honorários 
quando outros profissionais participarem do atendi-
mento ao paciente.

QUESTÃO 35

Como indica Stephen Stahl, em “Psicofarmacologia. Ba-
ses Neurocientíficas e Aplicações Práticas”, as tentativas 
de compreender a participação da serotonina (5-hidroxi-
triptamina - 5HT) na ansiedade e na depressão, deline-
ando a primeira como síndrome de desregulação sero-
toninérgica e a última como síndrome de deficiência de 
serotonina, são ingênuas e constituem simplicifacações 
muito imprecisas. 

Considerando este debate, apresentado por Stahl, assi-
nale, nas afirmativas a seguir, V para as verdadeiras e F 
para as falsas. 

(    )  uma das imprecisões da hipótese da depressão 
como deficiência de serotonina é que ela não expli-
ca como os antidepressivos com ação seratoninér-
gicos podem tratar também a ansiedade. 

(    )  o agonista parcial da serotonina, buspirona, é reco-
nhecido no tratamento da ansiedade generalizada, 
porém não da depressão ou de subtipos de trans-
tornos da ansiedade.

(    )  a vantagem da buspirona sobre os benzodiazepí-
nicos, inclui: ausência de interações com álcool ou 
drogas hipnótico-sedativas, ausência de  depen-
dência química ou sintomas de abstinência  com 
uso prolongado. 

(    )  a buspirona tende a ser usado preferencialmente 
nos pacientes com ansiedade aguda, nos que não 
tem histórico com abuso simultâneo de substâncias 
e nos mais jovens,  pois não apresenta interações 
significativas.

Marque a alternativa com a sequência CORRETA, na 
ordem de cima para baixo.

a) V – V – V – F.
b) F – F – F – F.
c) V – F – V – F.
d) F – V – F – V.

QUESTÃO 36

A CID-10 considera o Transtorno Psicótico Residual ou de 
instalação tardia induzido pelo álcool ou por substâncias 
psicoativas. A respeito desse quadro, previsto nessa clas-
sificação pode-se afirmar CORRETAMENTE que

a)  os “flashbacks” reproduzem experiências da persona-
lidade, ligadas aos episódios de aquisição do hábito 
de beber.

b)  há modificações da cognição, do afeto, da persona-
lidade ou do comportamento que persistem além do 
período durante o qual podem ser considerados como 
um efeito direto da substância.

c)  os “flashbacks” são vivências de estados psicóticos, 
com duração longa e não episódicas.

d)  a ocorrência da perturbação pode ocorrer sem ligação 
com o consumo presente da substância psicoativa.  

QUESTÃO 37

O documento “A Construção do SUS: Histórias da Refor-
ma Sanitária e do Processo Participativo”, publicada em 
2006 pelo Ministério da Saúde, se refere ao processo par-
ticipativo no âmbito da Reforma Sanitária e da constitui-
ção e implementação do SUS. 

Segundo esse documento, pode-se afirmar CORRETA-
MENTE que:

a)  o movimento sanitário inicia os anos 1980 propondo a 
tática da ocupação dos espaços institucionais e a for-
mulação/ implementação ativa de políticas de saúde 
frente à crise previdenciária do Estado.

b)  a 8ª Conferência Nacional de Saúde – 8ª CNS, em 
1986, concretiza a linha teórica de movimento sanitá-
rio: “a saúde é determinada pela organização social”, 
exatamente por garantir um caráter eminentemente 
técnico, contrariamente ao caráter político das sete 
conferências anteriores. 

c)  a autonomia para o exercício do controle social se 
consolidou a partir da década de 90, nos vários con-
selhos de saúde, uma vez que o fim da partidarização 
e da permeabilidade a interferências políticas retirou 
o controle dos pequenos grupos e da interferência do 
fisiologismo e da burocratização.

d)  a realidade da institucionalização do controle social, 
com a lenta expansão dos conselhos de saúde (esta-
duais e municipais) trouxe o enfraquecimento signifi-
cativo, no âmbito do movimento sanitário, do imaginá-
rio de luta pelo direito à saúde, com controle social.
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QUESTÃO 38

A respeito das Toxicomanias, Henri Ey et al., no “Manual 
de Psiquiatria”, consideram que nenhum campo da práti-
ca psiquiátrica foi tão profundamente desde a década de 
60. A irrupção na América, e depois na Europa, das toxi-
comanias dos jovens como fenômeno de massa transfor-
mou as condições do problema. 

A respeito da concepção desses autores sobre as toxico-
manias, pode-se afirmar, corretamente, EXCETO: 

a)  a toxicomania deve ser definida pelo produto, uma 
vez que o mecanismo de sua constituição depende 
do tipo de substância: fantástica, inebriante, hipnóti-
ca, eufórica ou excitante.

b)  a toxicomania se aproxima das perversões sexuais na 
medida em que possui o seu caráter fundamental: a 
regressão a um “prazer parcial”, seria abuso de lin-
guagem falar de toxicomania fora de tais crtérios. 

c)  não podemos definir a toxicomania pelo uso habitual 
de um ou de diversos produtos (nem todos os alcoó-
latras, por exemplo, são toxicômanos), mas devemos 
defini-la pela conduta específica: um verdadeiro e 
profundo desequilíbrio na integração das pulsões. 

d)  a conduta toxicomaníaca constitui uma perversão que 
satisfaz completamente a sua necessidade (busca do 
prazer, fuga do sofrimento) pela absorção habitual e 
imperiosamente exigida de um dos diversos “tóxicos”. 

QUESTÃO 39

Considerando os “Princípios e Diretrizes para a Gestão do 
Trabalho no SUS (NOB/RH–SUS)”, relacione as atribui-
ções e responsabilidades dos gestores, de cada esfera de 
governo, para com a gestão do trabalho no SUS:

I. Gestores Municipais
II. Gestores Estaduais
III. Gestor Federal

(    )  elaborar anualmente, juntamente com os dirigentes 
de órgãos da estrutura gestora do SUS municipal e 
com gerentes de serviços de saúde, um Programa 
Institucional Municipal de Educação Permanente 
para os trabalhadores, os dirigentes, os gerentes 
de serviços e os conselheiros municipais, distritais 
ou regionais e locais de saúde.

(    )  promover a capacitação dos gestores e dos geren-
tes de serviços de saúde.

(    )  elaborar anualmente, juntamente com os municí-
pios, um Programa Institucional Estadual de  Edu-
cação Permanente para os trabalhadores, os ge-
rentes de serviços, os gestores e os conselheiros 
de saúde.

Marque a alternativa com a sequência CORRETA, na 
ordem de cima para baixo.

a) I – III – II
b) II – I – III
c) I – II – III
d) III – II – I 

QUESTÃO 40

Em “Psicofarmacologia: bases neurocientíficas e apli-
cações práticas”, Stephen Stahl afirma que uma idéia 
importante para explicar o curso em declive da esquizo-
frenia e o desenvolvimento de resistência ao tratamento 
é que eventos neurodegenerativos podem ser mediados 
por algum tipo de ação excessiva do neurotransmissor 
glutamato, conhecida como excitotoxidade. A respeito 
dessa discussão de Stahl, pode-se afirmar corretamen-
te, EXCETO: 

a)  as ações do glutamato não são interrompidas por 
ação enzimática, como em outros sistemas neuro-
transmissores, mas por remoção por meio de uma 
bomba do transportador pré-sináptico e uma bomba 
localizada na glia vizinha ao neurônio. 

b)  como a fencilclidina induz estado psicótico em al-
guns aspectos semelhantes à esquizofrenia (como no 
abuso de drogas), é possível que tais sintomas psi-
cóticos, na esquizofrenia, possam ser modulados por 
disfunção do subtipo N-metil-d-aspartato (NDMA) de 
receptor do glutamato. 

c)  acredita-se que a excitotoxidade em excesso cause 
várias formas de degeneração que variam de condi-
ções neurodegenerativas lentas e contínuas, como na 
esquizofrenia e na doença de Alzheimer, até a morte 
súbita, catastrófica como no acidente vascular cere-
bral.

d)  uma forma de tratamento, já estabelecida e com gran-
de efetividade, ainda que menos divulgada, é a inter-
venção no ciclo da excitotoxidade em pessoas assin-
tomáticas, mas com vários pacientes esquizofrênicos 
na família.




