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Caderno  
de Prova

setembro

29 29 de setembro

das 14 às 18 h

4 h de duração*

40 questões

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova;
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscri-

ção e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização 
da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas dife-
rentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da prova, não 
sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova comple-
to e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.

S8 Médico (Psiquiatra)
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Conhecimentos Periciais • Decreto 3338/10 (15 questões)

4. Assinale a alternativa que se refere corretamente 
às doenças cardíacas que são impeditivas para a 
admissão do servidor.

a.   Bradicardia sinusal
b.   Extrassistolia isolada
c.   Síndrome de Wolf Parkinson White
d.   Bloqueio do ramo direito do feixe de Hiss
e.  Cardiopatia congênita com alterações hemo-

dinâmicas significativas

5. Considerando as doenças infectocontagiosas, assi-
nale a alternativa em que os candidatos apresentam 
uma condição absoluta que é impeditiva para seu 
ingresso.

a.   Hanseníase
b.   Soropositivos para HIV
c.  Hepatopatia crônica com insuficiência hepática
d.   Leischmaniose cutânea
e.   Tuberculose ativa

6. Analise o texto abaixo:

É assegurada à servidora efetiva uma licença para 
repouso por um período de     dias conse-
cutivos, a partir da data de nascimento da criança 
ou     dias anteriores à data do parto, mediante 
perícia médica.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas do texto.

a. 180 ; 28
b. 150 ; 30
c. 120 ; 60
d. 120 ; 28
e. 90 ; 28

1. A incapacidade laborativa é a impossibilidade 
do desempenho do servidor de executar atividades 
específicas de seu cargo. Assim, em relação ao grau, a 
incapacidade que ainda permite o desempenho da 
atividade laboral, com restrições, porém sem risco de 
morte, é denominada de:

a.   Total.
b.  Parcial.
c.   Temporária.
d.   Permanente.
e.   Invalidez.

2. Quando um servidor está impossibilitado de desem-
penhar toda e qualquer atividade laborativa, quanto a 
sua profissão sua incapacidade laborativa é dita:

a.   Específica.
b.   Inespecífica.
c.   Uniprofissional.
d.   Multiprofissional.
e.  Omniprofissional.

3. No exame pericial para admissão do servidor é 
solicitada a apresentação de exames complementares. 
Para cargos que envolvam contato direto e perma-
nente e/ou manuseio com agentes biológicos, mate-
riais biológicos e pacientes são necessários:

a.   Audiometria, laringoscopia direta e teste de 
acuidade visual.

b.   Hemograma, glicemia, sorologia para Lues, 
parcial de urina, radiografia de tórax e ECG.

c.   Hemograma, glicemia, sorologia para Lues, 
anti HIV1 e HIV2, HCV, HBsAg e anti-HBsAg.

d.  Hemograma, glicemia, sorologia para Lues, 
parcial de urina, radiografia de tórax, ECG, 
HCV, HBsAg e anti-HBsAg.

e.   Hemograma, glicemia, sorologia para Lues, 
parcial de urina, radiografia de tórax, audio-
metria e teste de acuidade visual.
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10. Em relação à aposentadoria por invalidez de 
servidores que apresentam evidência laboratorial de 
infecção pelo HIV, a concessão do benefício é feita em 
todas as condições abaixo, exceto:

a.  Somente dois testes de triagem para detecção 
de HIV (HIV1 e HIV2) reagentes.

b. Dois testes de triagem para detecção de HIV 
(HIV1 e HIV2) reagentes e carga viral baixa.

c. Dois testes de triagem para detecção de HIV 
(HIV1 e HIV2) reagentes e pelo menos uma 
doença indicativa de AIDS (imunodeficiência).

d. Dois testes de triagem para detecção de HIV 
(HIV1 e HIV2) reagentes e contagem de linfóci-
tos TCD4 abaixo de 350 células/mm3.

e. Dois testes de triagem para detecção de HIV 
(HIV1 e HIV2) reagentes e pelo menos 10 
pontos numa escala de sinais, sintomas ou 
doenças.

11. A isenção da contribuição previdenciária é um 
benefício que somente pode ser concedido:

a.   Ao servidor ativo
b. À servidora com Licença Gestante.
c.  Ao servidor inativo aposentado por invalidez 

ou tempo de serviço.
d.   Ao servidor com licença para tratamento de 

saúde.
e.   Ao servidor com licença para tratamento de 

saúde de pessoa da família.

12. Para inclusão de dependentes junto ao 
IPREV/Pensão Previdenciária, de acordo com a Lei 
Complementar no 412, de 26 de junho de 2008, são 
considerados dependentes todos os abaixo, exceto:

a. Filho menor de 21 anos.
b.  Filha em qualquer idade.
c.   Filho maior, solteiro, inválido em caráter per-

manente de toda e qualquer atividade laboral 
e que viva sob a dependência econômica do 
segurado.

d.   Ex-cônjuge ou ex-companheiro que receba 
pensão alimentícia.

e.   Cônjuge ou companheiro.

7. A Licença para Tratamento de Saúde de acordo 
com a Lei Complementar no 412, de 26 de junho de 
2008, do IPREV, estabelece:

a. Será concedida por até 1 ano, podendo ser 
prorrogada por igual período uma única vez, 
mediante manifestação de perícia médica 
oficial.

b.   Será concedida inicialmente até um período 
de 14 dias. Caso seja necessário um prazo 
maior, deverá ser feita uma solicitação ao INSS.

c.   Será concedida inicialmente até um período 
de 28 dias. Caso seja necessário um prazo 
maior, deverá ser feita uma solicitação ao INSS.

d. Será concedida por até 2 anos, podendo ser 
prorrogada por igual período uma única vez, 
mediante manifestação de perícia médica 
oficial.

e.   Será concedida pelo prazo indicado no laudo 
ou atestado do médico assistente

8. Na concessão do beneficio pericial de aposentado-
ria por invalidez, conforme a Lei Complementar no 412 
de 26 de junho de 2008, assinale a alternativa que 
apresenta corretamente somente doenças incapaci-
tantes, graves, contagiosas ou incuráveis que permi-
tem tal condição:

a.   Tuberculose, hipoacusia e cardiopatia
b.   Hipoacusia, cegueira unilateral e cardiopatia.
c. Doença de Alzheimer, doença de Parkinson e 

espondiloartrose anquilosante.
d.   Cegueira unilateral, doença de Paget e 

hepatopatia.
e.   Nefropatia, neoplasia maligna e soropositivi-

dade para HIV.

9. Os candidatos portadores de deficiência auditiva, 
com um perda do grau de audição de 25 a 40 decibéis, 
(db) são classificados como portadores de:

a.  Surdez leve.
b.   Surdez severa.
c.   Surdez moderada.
d.   Surdez acentuada.
e.   Anacusia.
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13. Conforme o Decreto no 3749, de 28 de novembro 
de 2005, são definidos como “Segurados” do Plano 
Santa Catarina Saúde:

a. Deputados Estaduais.
b.   Cartorários Extrajudiciais.
c.   Ocupantes de cargos comissionados.
d.  Servidores ativos e inativos do Poder Executivo.
e.   Servidores públicos municipais à disposição 

sem ônus para o Estado

14. Em relação à legislação que trata do ingresso de 
candidatos que apresentam necessidades especiais, 
aquele que apresenta uma redução efetiva e acentu-
ada da capacidade de integração social, com necessi-
dade de equipamentos, adaptações, meios ou recur-
sos especiais para receber ou transmitir informações 
necessárias ao seu bem-estar pessoal e desempenho 
de função ou atividade a ser exercida, é considerado 
como portador de uma:

a.   Limitação.
b. Deficiência.
c. Deficiência permanente.
d.   Impossibilidade.
e.  Incapacidade.

15. Conforme a Lei no 9899, de 21 de julho de 1995, 
nos concursos públicos para provimento dos cargos 
e empregos da Administração Direta e Indireta do 
Estado de Santa Catarina, será reservado aos porta-
dores de deficiência, das vagas preestabelecidas, um 
percentual de:

a. 1%.
b. 10%.
c. 20%.
d. 25%.
e. 50%.
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16. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o 
padrão de consumo de álcool considerado de risco 
para desenvolver problemas é caracterizado por 
consumo:

a. acima de 7 unidades de álcool por semana, 
para as mulheres.

b. acima de 10 unidades de álcool por semana, 
para os homens.

c. acima de 21 unidades de álcool por semana, 
para os homens.

d.   diário de álcool, tanto para homens quanto 
para mulheres.

e.   diário de álcool para os idosos com idade 
maior ou igual a 60 anos.

17. Caracteriza-se por um conjunto de sinais e sinto-
mas decorrentes do uso recente de uma substância, 
resultando em “alterações comportamentais e psicoló-
gicas mal adaptativas e clinicamente significativas”:

a.  Intoxicação
b.   Uso nocivo
c.   Uso abusivo
d. Dependência
e.   Síndrome de abstinência

18. Assinale a alternativa que contém a função cog-
nitiva que sofre declínio no envelhecimento normal 
(sem demência):

a.   Atenção seletiva
b.   Inteligência Cristalizada
c. Memória terciária (remota)
d. Memória secundária (recente)
e. Memória Primária (ou imediata)

Conhecimentos Específicos (25 questões)

19. Analise o texto abaixo:

“A dependência (ao álcool) significa um relaciona-
mento alterado entre a pessoa e a sua forma de 
beber… oferece razões para o beber que dominam as 
muitas razões precedentes para o beber (anteriores 
à sua existência)… tornando-se um comportamento 
que se auto mantém”.

Edwards et al., 1999.

Assinale a alternativa que contém os parâmetros que 
caracterizam os quadros de dependência ao álcool:

a. Ocorrência de episódios de intoxicação; ocu-
par muito tempo ingerindo bebida alcoólica.

b.   Uso diário de álcool; presença de sintomas de 
abstinência.

c. Ingesta acima de 30 unidades de álcool por 
semana; percepção ruim sobre os problemas 
causados pelo álcool.

d. História familiar de alcoolismo; ocorrência de 
tolerância ao álcool.

e. Ingerir bebida alcoólica muito mais do que 
pretendia; forte compulsão para beber.

20. Quais os fatores de risco para o desenvolvimento 
de sintomas mais graves da Síndrome de Abstinência 
ao Álcool?

a.   Idade jovem; convulsões prévias
b.  Idade avançada; doença gastrointestinal
c. Idade jovem; história recente de uso de álcool
d.   Comorbidade com doença clínica; duração 

curta do alcoolismo
e.   Níveis sanguíneos baixos de gama glutamil 

transferase; idade avançada
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26. É correto afirmar sobre a etiologia da esquizofrenia:

a.  Trata-se de um transtorno 
neurodesenvolvimental.

b. A concordância entre gêmeos dizigóti-
cos é bastante superior à dos gêmeos 
homozigóticos.

c.   A influência da atitude da mãe tem um papel 
preponderante sobre os demais fatores.

d.   É secundária ao uso de substâncias psicoativas.
e.   Não há evidências sobre transmissão genética.

27. Em relação aos efeitos extrapiramidais dos antip-
sicóticos, é correto afirmar:

a.   A acatisia responde bem aos 
antiparkinsonianos.

b.  A distonia aguda ocorre em geral nas primei-
ras horas ou dias após o início do uso.

c.   A síndrome parkinsoniana tem resposta insa-
tisfatória ao uso de biperídeno.

d.   A sensação subjetiva de inquietação motora é 
denominada distonia.

e.   A discinesia tardia tem maior prevalência 
entre os jovens e naqueles com menor dose 
total de antipsicóticos.

28. Analise o texto abaixo:

“Padrão invasivo de déficits sociais e dificuldade para 
relacionamentos íntimos, distorções perceptivas, 
excentricidade, ideias de referência e crenças bizarras, 
pensamento bizarro, desconfiança, experiências per-
ceptivas incomuns e afeto inadequado”.

O texto descreve características de qual Transtorno de 
Personalidade?

a.   Paranoide
b.   Histriônico
c.   Borderline
d.   Esquizoide
e.  Esquizotípico

21. Assinale a alternativa que, segundo os critérios do 
DSM IV, contém a combinação de déficits necessários 
para o diagnóstico de demência.

a.   Afasia, agnosia e déficit funcional
b.   Apraxia, agnosia e déficit funcional
c. Afasia, déficit de memória e apraxia
d. Déficit de memória, apraxia e agnosia
e. Déficit de memória, apraxia e déficit funcional

22. Qual o exame indispensável para a confirmação 
do diagnóstico de demência?

a.  Avaliação cognitiva
b.   Sorologia para sífilis
c. Dosagem de vitamina B12
d.   Tomografia computadorizada de crânio
e.   Inventário de sintomas neuropsiquiátricos (NPI)

23. Assinale a alternativa que contém o padrão de iní-
cio e evolução dos sintomas da Doença de Alzheimer.

a.   Início insidioso e evolução estável
b.   Início abrupto e evolução em escada
c.   Início abrupto e evolução progressiva
d.  Início insidioso e evolução progressiva
e. Início insidioso e evolução em “escada”

24. Em exame de Ressonância Magnética, qual altera-
ção é sugestiva de Doença de Alzheimer?

a.   Assimetria de tálamo
b.  Atrofia de hipocampo
c.   Atrofia cerebral difusa
d.   Atrofia de corpo caloso
e.   Aumento dos ventrículos cerebrais

25. Segundo Schneider, é sintoma de primeira ordem 
dos quadros de esquizofrenia:

a.   Perplexidade.
b.   Mudanças do humor.
c.  Roubo do pensamento.
d.   Idéias delirantes súbitas.
e.   Empobrecimento emocional.
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32. O uso de lítio tem menor eficácia no Transtorno 
Bipolar em qual circunstância?

a. Episódio misto
b.   Adultos de meia idade
c. Primeiro episódio de mania
d. Evolução com episódios anuais
e.   Transtorno Bipolar tipo I

33. É recomendável solicitar quais exames para moni-
torar o uso de lítio?

a. ECG e eletrólitos
b.   TSH e transaminases
c. Glicemia e transaminases
d. Gama glutamil transferase e glicemia
e.   Transaminases e gama glutamil transferase

34. Os Transtornos de Personalidade se caracterizam 
por:

a.   Início na meia idade.
b.   Apresentação egodistônica.
c.   Preservação do afeto e da cognição.
d.  Alta confiabilidade diagnóstica na adolescência.
e.  Pior resposta a tratamento de comorbidades 

psiquiátricas.

35. Assinale a alternativa correta sobre a Eletrocon-
vulsoterapia (ECT) para os quadros de depressão.

a.   É contraindicada nos idosos.
b. Os efeitos sobre a memória são irreversíveis.
c.  A aplicação bilateral é mais efetiva do que a 

unilateral.
d. A presença de sintomas psicóticos é preditiva 

de baixa resposta.
e.   A ECT real (com carga elétrica) tem eficá-

cia comparável à ECT simulada (sem carga 
elétrica).

29. Assinale a alternativa correta em relação à epide-
miologia do Transtorno Bipolar.

a.   É mais prevalente entre os homens.
b.   Inicia-se em geral na quarta década de vida.
c.  Parentes de primeiro grau têm um risco maior 

de desenvolver a doença, até 18 vezes.
d. Homens têm maior probabilidade de episó-

dios mistos e ciclagem rápida.
e. Episódio de mania nos idosos raramente se 

associa à presença de doenças orgânicas.

30. Qual a evolução mais esperada para o Transtorno 
Bipolar?

a. Início do quadro com episódio de mania.
b. Episódio único ocorre em 50% dos casos.
c. A presença de sintomas psicóticos confere 

melhor prognóstico.
d. Aproximadamanete 50% dos casos vão ter um 

segundo episódio dentro de 2 anos.
e.   A ocorrência de intervalos maiores entre os 

episódios.

31. Segundo a Lei no 10.216, de 6 de abril de 2001, 
que “dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas 
portadoras de transtornos mentais e redireciona o 
modelo assistencial em saúde mental”, é correto afir-
mar sobre o tratamento em regime de internação:

a.   É permitida a internação em instituições com 
características asilares, sem atenção integral.

b.   O término da internação voluntária se dá ape-
nas por autorização do médico assistente.

c. A internação compulsória se dá sem o consen-
timento do usuário e a pedido de terceiro (por 
exemplo: o familiar).

d.   A internação psiquiátrica será realizada 
mediante laudo médico ou por orientação da 
direção da instituição.

e.  A internação involuntária deverá no prazo de 
72 horas ser comunicada ao Ministério Público 
Federal.
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39. O Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, de 
2006, prevê:

a.   A ênfase nas atividades de prevenção ao uso 
indevido de drogas e atenção ao usuário, em 
detrimento das atividades de repressão.

b.   A adoção de abordagem psicossocial e o dis-
tanciamento de métodos biológicos nas ações 
de saúde.

c.   A adoção de uma estratégia única para as ati-
vidades de atenção à população de usuários 
de drogas.

d.  A definição de um projeto terapêutico indivi-
dualizado, orientado para a inclusão social e 
para a redução de riscos e de danos sociais e à 
saúde.

e.   A adoção de um projeto terapêutico orien-
tado para a abstinência do uso de drogas e 
posterior reinserção social.

40. Sobre as ações de saúde mental na atenção 
primária:

a. Devem ser realizadas por profissionais espe-
cialistas de várias categorias.

b. Devem ter o apoio matricial do NASF sob a 
perspectiva de corresponsabilização.

c.   O apoio do NASF é predominantemente 
orientado para o adequado encaminhamento 
para os serviços especializados (CAPS).

d. Devem se restringir ao acolhimento e posterior 
encaminhamento para o atendimento por 
profissionais do NASF, da área de saúde mental.

e.   São orientadas basicamente para a prevenção 
e promoção de saúde.

36. Qual a alteração comportamental mais prevalente 
entre os pacientes com epilepsia?

a.   Mania
b.   Violência
c. Depressão
d.  Alteração de personalidade
e. Sintoma psicótico

37. Analise o texto abaixo:

“A psicoterapia cognitiva baseia-se no modelo cogni-
tivo, que levanta a hipótese de que as emoções e com-
portamentos das pessoas são influenciados por sua 
percepção dos eventos.”

O entendimento das crenças é essencial para esta 
linha de psicoterapia. As crenças centrais são:

a. ( ) Flexíveis.
b. ( ) Superficiais.
c. ( X ) Supergeneralizadas.
d. ( ) Verdades Relativas.
e. ( ) Específicas.

38. A Portaria no 3.088, de 23 de dezembro de 2011, 
institui a Rede de Atenção Psicossocial para pessoas 
com sofrimento ou transtorno mental, incluindo aque-
las com necessidades decorrentes do uso de crack, 
álcool e outras drogas, no âmbito do Sistema Único de 
Saúde (SUS).

É correto afirmar sobre a Rede de Atenção Psicossocial:

a.   O Hospital Psiquiátrico não é utilizado em 
hipótese alguma.

b.  Tem a finalidade de criação, ampliação e arti-
culação de pontos de atenção à saúde para 
pessoas com sofrimento ou transtorno mental.

c.   É formada exclusivamente pelos Centros de 
Atenção Psicossocial (CAPS) e Núcleos de 
Apoio à Saúde da Família (NASF).

d.   As ações nas Unidades Básicas de Saúde se 
restringem à prevenção e promoção de saúde.

e.   Os CAPS III oferecem atenção contínua, 
sendo referência como ponto de atenção de 
Urgência e Emergência.



Página 
em Branco.
(rascunho)

Página 
em Branco.
(rascunho)



FEPESE • Fundação de Estudos e Pesquisas Sócio-Econômicos
Campus Universitário • UFSC • 88040-900 • Florianópolis • SC
Fone/Fax: (48) 3953-1000 • http://www.fepese.org.br


