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PORTUGUÊS 
 

01. Considere a imagem abaixo e responda: 

 

Curioso este enunciado que se lê, frequentemente, em placas 

comerciais. Nele, é possível concluir que na última frase:  

A) Consiste em um texto verbal, escrito, com sentido, 

porém agramatical, pois usa veiculadores de aritmé-

tica para estabelecer coerência interpretativa. 

B) Constitui-se num texto de caráter nominativo, es-

crito, com signos aritméticos, mas sem qualquer 

aceitação, devido à ambiguidade de sentido. 

C) Não se constitui como enunciado, pois o jogo arbi-

trário entre números e palavras o transforma num 

código sem acesso interpretativo. 

D) Trata-se de um texto verbal coerente, que se mani-

festa através de expressões típicas da aritmética e pa-

lavras, as quais, na escrita, provocam estranheza, 

mas, lidos, cumprem sua função comunicativa. 

E) Ele não se constitui como texto, pois nada significa: 

há números matemáticos ao lado de expressões da 

língua portuguesa sem qualquer relação. 

 

Texto para as questões de 02 a 03. 

 

Só Banana 

 

Tudo se resumia em banana. Se era para se livrar da fo-

me, era só o que tinha. Quando se revoltava com os gover-

nantes, respondia: 

- Ah! Banana pra eles! 

O pior de tudo isso era a penca de filho que tinha para 

criar. 

Certa vez, trabalhando como braçal, foi surpreendido em 

ter que implodir, com três bananas de dinamite, um trecho 

pedregoso numa vala de uma rua em processo de saneamento 

sem ter a mínima experiência. Nesse dia, ele gelou. Ficou 

branco pela vez primeira em trinta anos de negro que era.  

- Valei-me, meu padim Frei Damião! Deliberou lá por 

dentro.  

Mas, inconformismo mesmo era ser tratado com despre-

zo pelos colegas mais espertos: 

- Ele não passa de uma banana! Diziam uns sobre o po-

bre homem.    

Cansado da vida que levava, desabafava timidamente 

com balbúcie, entre os mais próximos:  

- É! Nesta vida, quem não tem abacaxi, se contenta com 

banana.  
(texto adaptado para esta ocasião) 

 

 

02. Sobre o texto Só Banana, o trecho “Ficou branco pela vez 

primeira em trinta anos de negro que era.” Temos:  

A) uma aliteração 

B) um aspecto metonímico 

C) um exemplo claro de sinestesia 

D) a presença de antítese 

E) um processo de eufemismo 

  

03. Na frase “Nesta vida, quem não tem abacaxi, se conten-

ta com banana.”, o provérbio que mais se aproxima da estru-

tura sintática corresponde a: 

A) Quem não tem cão caça com gato.  

B) Quem não pode com mandinga não carrega patuá. 

C) Quem tem telhado de vidro não atira pedra no do vi-

zinho. 

D) Quem nunca comeu melado quando come se lambu-

za.  

E) Quem semeia ventos colhe tempestades. 

 

04. Segundo regras da Regência Verbal, a forma adequada 

abaixo consiste em: 

A) Prefiro antes pastel do que doce. 

B) Prefiro pastel à doce. 

C) Prefiro pastel mais do que doce.  

D) Prefiro pastel a doce. 

E) Prefiro mais pastel do que doce. 

 

05. Leia a charge abaixo e responda: 

 
 

A linguagem do texto, apesar de própria da característica 

humorística, permite a compreensão do que se diz, para quem 

e por que se diz devido ao contexto linguístico. Nesta charge, 

o personagem em discurso se usa de um meio comunicativo 

para entender o que está sendo questionado pelo outro perso-

nagem. Com base nessa constatação, a função comunicativa 

predominante, no texto, é: 

A) Conativa  

B) Referencial  

C) Emotiva  

D) Metalinguística  

E) Fática  

 

06. Marque a alternativa em que a palavra não corresponde 

ao seu significado ao lado.  

A) Rispidez – o mesmo que rigidez 

B) Descortês – o mesmo que indelicado  

C) Aquiescência – o mesmo que consentimento 

D) Insidioso – o mesmo que leal  

E) Delação – o mesmo que denúncia 
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07. Assinale a ÚNICA a alternativa abaixo que NÃO apre-

senta inadequação perante a norma culta. 

A) Sempre me falaram que aspirina é bom para dor de 

cabeça. 

B) Bastante candidatos estão fazendo prova. 

C) laranja é boa para suco. 

D) Percebi que havia menos alunos na sala. 

E) É proibido a entrada de pessoas estranhas neste re-

cinto.  

 

08. Considere a imagem abaixo: 

 
 

Do texto publicitário acima é possível concluir que o autor 

usou  

I. um recurso linguístico para seduzir o consumidor a 

aceitar a mensagem veiculada. 

II. um jogo fônico/semântico na construção do texto pa-

ra focalizar o produto. 

III. inadequação morfossintática na construção do texto, 

contrariando a norma culta. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas III está correta. 

D) I e II estão corretas.  

E) I e III estão corretas.  

 

09. Todas as alternativas abaixo estão repletas de imagens 

conotativas, EXCETO: 

A) Construtora Massai: há 10 anos colocando você 

acima de tudo. 

B) Este enunciado pode ter vários sentidos. 

C) Quinzena de iluminação na Nordife: acendemos as 

luzes, apagamos os preços. 

D) Em João Pessoa, ouvir a Mix pega bem. 

E) Curta a Rave do Portal: lá só tem gata. 

 

 

10.  

 
 

Com relação ao texto acima, quanto ao aspecto verbal, 

I. a palavra “Receita” apresenta aspecto ambíguo, in-

validando, portanto, a função comunicativa do texto.  

II. há o pressuposto de que, ambas as receitas, já havia, 

antes, eficiência e burocracia e os veiculadores da 

pressuposição são as palavras “Mais” e “Menos”. 

III. ocorre um erro de concordância, pois as expressões 

“Mais eficiência” e “Menos burocracia” juntas exi-

gem concordância no plural e deveriam finalizar 

com “Estas são as receitas certas para o Brasil”. 

IV. há uma insinuação de que no Brasil, agora serão me-

nos impostos e mais lucros para as empresas.  

 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) III, apenas; 

D) I e II, apenas; 

E) I e III, apenas. 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. Atualmente o posto de presidente do Supremo Tribunal 

Federal, o chamado STF, tem sido da pessoa de: 

A) José Antônio Dias Toffoli 

B) Antônio Cezar Peluso  

C) Ellen Gracie Northfleet 

D) Gilmar Mendes 

E) Ricardo Lewandowski 

 

12. Leia o texto abaixo: 

Caminhando e cantando e seguindo a canção 

Somos todos iguais, braços dados ou não 

Nas escolas, nas ruas, campos, construções 

Caminhando e cantando e seguindo a canção(...) 

 

O trecho acima é um fragmento da música Para não dizer 

que não falei de flores. Esta letra pertence a um lendário 

paraibano que foi perseguido durante a Ditadura Militar. 

Marque a alternativa que traz o autor desta música. 

A) Zé Ramalho 

B) Geraldo Azevedo 

C) Geraldo Vandré 

D) Caetano Veloso 

E) João Gilberto 

 

13. A respeito do aquecimento global, todas as alternativas 

abaixo contribuem, gravemente, para o seu aquecimento, 

EXCETO: 

A) Aumento do nível dos oceanos: com o aumento da 

temperatura no mundo, está em curso o derretimento 

das calotas polares. Ao aumentar o nível da águas 

dos oceanos, podem ocorrer, futuramente, a submer-

são de muitas cidades litorâneas; 

B) Crescimento e surgimento de desertos: o aumento da 

temperatura provoca a morte de várias espécies ani-

mais e vegetais, desequilibrando vários ecossiste-

mas. Somado ao desmatamento que vem ocorrendo, 

principalmente em florestas de países tropicais (Bra-

sil, países africanos), a tendência é aumentar cada 

vez mais as regiões desérticas em nosso planeta; 

C) Aumento de poços artesianos: com o número de po-

ços artesianos em crescimento acelerado, tem se ve-

rificado uma intensa onda de infiltrações entre as ro-
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chas sedimentares, provocando uma rachadura nas 

áreas próximas as barragens e barreiras, causando 

risco às áreas residenciais envolvidas.  

D) Aumento de furacões, tufões e ciclones: o aumento 

da temperatura faz com que ocorra maior evapora-

ção das águas dos oceanos, potencializando estes ti-

pos de catástrofes climáticas; 

E) Ondas de calor: regiões de temperaturas amenas tem 

sofrido com as ondas de calor. No verão europeu, 

por exemplo, tem se verificado uma intensa onda de 

calor, provocando até mesmo mortes de idosos e cri-

anças. 

 

14. Sabe-se que o Governo Federal, há dois anos, perdeu uma 

queda de braço para a oposição deixando de arrecadar cerca 

de 40 bilhões de reais por ano destinado à saúde, conforme 

anúncio do próprio Governo. Esta arrecadação, extraída do 

bolso do contribuinte, era em forma de um imposto provisó-

rio que com a sua extinção, fez com que o Governo onerasse 

um outro imposto de operação financeira denominado:  

A) ISS 

B) IOF 

C) IRPF 

D) Cofins 

E) CPMF 

 

15. Com base em pesquisa realizada, sistematicamente, pelo 

Censo IBGE 2010, o município de Poço Verde compreende 

uma população estimada em: 

A) 15.140 habitantes 

B) 21.968 habitantes 

C) 12.170 habitantes 

D) 16.830 habitantes 

E) 26.220 habitantes 

 

16. É sabido que nos últimos anos o ENEM apresentou diver-

sos problemas, quanto à sua aplicação trazendo grandes trans-

tornos para os candidatos envolvidos neste processo. Esta 

avaliação educacional promovida pelo MEC consiste: 

A) num processo seletivo para alunos do Ensino Fun-

damental; 

B) num vestibular exclusivo para ingresso nas universi-

dades públicas de todo o Brasil; 

C) numa avaliação sistemática para alunos universitá-

rios; 

D) num processo seletivo exclusivo para estudantes da 

Educação de Jovens e Adultos (EJA) 

E) numa avaliação de desempenho de alunos concluin-

tes do Ensino Médio. 

 

17. Recentemente, um filme brasileiro que causou grande 

polêmica na mídia televisiva por se tratar da corrupção insta-

lada na polícia militar do Estado do Rio de Janeiro lançou a 

sua sequência ou o número 2. O curioso é que o filme, antes 

do seu lançamento nos cinemas, já havia sido assistido por 

quase um milhão de pessoas através do sistema de pirataria 

que acabou deixando ainda mais conhecido um grande ator 

brasileiro pelo seu desempenho no filme ao liderar a Elite do 

comando BOPE. O ator o qual se refere é: 

A) Caio Junqueira 

B) André Gonçalves 

C) Nilhem Cortaz 

D) Wagner Moura 

E) Eri Johnson 

 

18. Há pouco tempo, temos presenciado na mídia brasileira a 

aversão homossexual por parte de jovens, principalmente na 

capital paulista, onde ataques frequentes têm preocupado as 

autoridades policiais em combater tais violências. Esta dis-

criminação é denominada de: 

A) heterofobia 

B) anorexia 

C) homofobia 

D) claustrofobia 

E) psicose 

  

19. Em seu contexto religioso o(a) padroeiro(a) do município 

de Poço Verde corresponde a: 

A) Santo Antônio; 

B) Nossa Senhora das Dores; 

C) Santa Cruz; 

D) São Sebastião; 

E) Nossa Senhora da Conceição. 

 

20. Sabemos que nos na maioria dos municípios brasileiros, 

principalmente, na região Nordeste, há uma carência de estru-

tura do ponto de vista econômico. Sendo poucos os recursos 

de subsistência para a sua economia. Sistematicamente, a 

economia do Município de Poço Verde é baseada na(o): 

A) Pecuária; 

B) Agricultura; 

C) Comércio; 

D) Indústria; 

E) Serviço. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Considere os seguintes dados: Paciente de 23 anos de 

idade, sem relato de patologias importantes nem internamen-

tos clínicos anteriores, primigesta, após parto sem intercor-

rências passou a ficar vigilante em domicílio com temor de 

acontecer algo de errado com o filho, submetendo-se a restri-

ção dietética e ingestão unicamente de verduras e frutas para 

que não prejudique o leite materno ofertado ao filho; fala 

constantemente sobre o mesmo assunto (importância de uma 

dieta natural), despende todo o tempo livre em projetos para o 

domicílio, demonstrando irritação excessiva se contrariada, 

com relato de acesso de fúria e chegando a quebrar objetos no 

domicílio. Esposo procura aconselhamento após 40 dias de 

puerpério, pois a esposa demonstra agora rejeição ao filho e 

já expressou verbalmente desejo de mata-lo “para o benefício 

da humanidade”. Com base neste relato, a hipótese diagnósti-

ca é: 

A) Transtorno Afetivo Bipolar 

B) Autismo Atípico 

C) Transtorno de Personalidade 

D) transtorno Obsessivo-Compulsivo 

E) Anorexia Nervosa  
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22. Considere as seguintes assertivas relativas ao Transtorno 

Bipolar do Humor (TBH) e marque “V” ou “F” se forem 

respectivamente Verdadeiras ou Falsas e depois identifique 

a alternativa que corresponde às suas respostas: 

(    ) O diagnóstico de um paciente portador de Transtorno 

Bipolar não constitui-se difícil devido à riqueza dos sin-

tomas, levando apenas algumas semanas para que seja 

estabelecido. 

(    ) A principal  causa do surgimento do Transtorno Bipolar 

é o estresse da vida diária, não havendo correlação entre 

a patologia e fatores genéticos. 

(    ) Pode-se dividir para efeito de classificação o Transtorno 

Bipolar em TB tipo I, TB tipo II, Ciclotimia e TB sem 

outra especificação (TB SOE). 

(    ) O TB tipo I ocorre estatisticamente em cerca de 01 % da 

população em geral e o espectro Bipolar como um todo 

em cerca de 4,5 a 10 % da população, não privilegiando 

sexo, raça, condição socioeconômica (embora interfira 

diretamente na manutenção do emprego e assim na vida 

social e no casamento). 

 

Marque a alternativa de acordo com sua respostas: 

A) V, V, V, F 

B) V, V, V, V 

C) V, F, V, F 

D) V, F, V, V 

E) F, F, V, V 

 

23. Considere agora as seguintes assertivas relativas aos as-

pectos Terapêuticos do TBH (Transtorno Bipolar do Hu-

mor) e depois escolha a alternativa correspondente: 

I. O tratamento deve levar em consideração a escolha 

da medicação, medidas de orientação sobre a doença 

e orientação psicológica. 

II. A adesão ao tratamento é de importância fundamen-

tal para a remissão dos sintomas, que retornam rapi-

damente quando há inobservância das orientações ou 

uso indevido ou intercalado por períodos sem uso. 

III. O tratamento medicamentoso pode ser dividido em 

tratamento das crises e preventivo de novas crises. 

IV. O tratamento dos quadros depressivos prescinde do 

uso de estabilizadores do humor, pois não há risco 

de indução de ciclagem. 

V. As medicações sugeridas são os Inibidores Seletivos 

de Recaptação de Serotonina e Estabilizadores do  

Humor (tipo sais de lítio, Risperidona, Olanzapina 

etc). 

 

Pode-se afirmar que está(ão) CORRETA(S): 

A) Todas 

B) Apenas I e II 

C) I, II, III e V 

D) Apenas III e IV 

E) Apenas II, III e IV 

 

24. A vida moderna traz em si vantagens e desvantagens, e, 

dentre estas últimas, podemos citar a tensão diária de uma 

vida em sociedade com ritmo vertiginoso e valores mutantes, 

exigindo das pessoas um constante esforço para adequação. A 

ansiedade é uma das características do mundo moderno e 

muitas pessoas admitem não conseguir enfrentar as exigên-

cias da vida atual sem o auxílio de algumas “muletas”, o que 

levou alguns a batizar a geração atual de “geração Rivotril”. 

Com relação ao estado de ansiedade, considere as seguintes 

proposições e determine se as mesmas são Verdadeiras (V) 

ou Falsas (F): 

I. Ansiedade pode ser compreendida como um estado 

caracterizado por sinais e sintomas inespecíficos que 

associados trazem uma sensação desagradável de 

apreensão, expectativa e medo quanto ao futuro. 

II. Podemos determinar como sintomas somáticos de 

ansiedade: respiratórios (afogamento, falta de ar, 

“fôlego curto”, “aperto no peito”), disestesias (pares-

tesias, ondas de calor, calafrios, adormecimentos), 

musculares (dores, tremores, perda de força), au-

tonômicos (palpitação, frieza de extremidades, náu-

seas). 

III. Os sintomas psíquicos são vários, podendo citar-se o 

medo, apreensão, mal estar, desconforto, inseguran-

ça, estranheza do ambiente ou de si próprio, etc. 

IV. O que chama atenção na ansiedade patológica não é 

o surgimento destes sintomas em si, mas o grau de 

desconforto por ele causado, podendo levar a pessoa 

a um estado de paralisia, respostas descomedidas ou 

absolutamente inapropriadas em relação ao fator de-

sencadeante. 

V. Os possíveis quadros somáticos que devem ser leva-

dos em consideração na diferenciação entre ansieda-

de exagerada ou inadequada estão o Hipotireoidis-

mo, Feocromocitoma, Intoxicações Exógenas etc. 

 

A sequência CORRETA é: 

A) V, F, V, V, V 

B) V, V, V, V ,V 

C) F. F, V, F, V 

D) F, F, F, V, V 

E) V, F, V, F, F 

 

25. Com relação aos Transtornos Ansiosos, analise as patolo-

gias abaixo e determine qual(is) se enquadra(m) no grupo dos 

Transtornos de Ansiedade: 

I. Fobias 

II. Pânico 

III. Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) 

IV. Transtorno de Ansiedade Generalizada 

V. Reação Aguda ao Stress 

VI. Reação de Stress Pós-Traumático 

VII. Reação de Ajustamento 

 

A) Apenas I e IV 

B) Apenas II, IV e V 

C) Apenas I, III, IV, VI e VII 

D) Todas 

E) Nenhuma 

 

26. Considere a seguinte situação clínica: jovem de 19 anos 

de idade é conduzido ao PS (Pronto-Socorro) por amigos com 

sinais inequívocos de ingestão abusiva de álcool, caracteriza-

dos pela fala pastosa, marcha ébria, olhos avermelhados, 

hálito etílico, excitação etc. Os amigos referem que trouxe-

ram-no para que recebesse soro glicosado ou algumas ampo-

las de glicose “na veia”. Dizem que o paciente não tem cos-

tume de beber.  Glicemia capilar aferida na hora = 134 mg/dl;  

PA: 123 x 78 mmHg; Temp. Ax.: 36,9 ºC; pulso regular; com 

sinais de eliminação espontânea de urina (roupas úmidas com 

odor de urina e álcool); coração rítmico, pulmões livres, pupi-
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las fotorreagentes; paciente colaborou com o exame clínico. 

A conduta CORRETA neste caso é: 

A) Infusão de Solução de Glicose 05 % 500 ml + Glico-

se hipertônica 50 % 02 ampolas no soro IV rápido e 

alta posterior. 

B) Infusão de Solução Fisiológica 1000 ml IV rápida 

(40 -50 gts/minuto) e alta posterior. 

C) Injetar 02 frascos de glicose hipertônica IV e dispen-

sar o paciente imediatamente, tendo o cuidado de 

administrar previamente Tiamina 300 mg IM. 

D) Dispensar o paciente pois não há indicação clínica 

de medicações por ora. 

E) Prescrever Metadoxil 500 mg 02 comprimidos diá-

rios e sugerir veementemente que procure ajuda es-

pecializada para avaliar problemas com álcool.  

 

27. A alcoolemia indicadora de risco de vida em pacientes 

com Intoxicação Aguda pela substância equivale (em mg %)  

a: 

A) > 0,4 

B) Cerca de 0,08 

C) Cerca de 0,05 

D) = 0,1 

E) = 0,03 

 

28. Qual das opções seguintes constitui-se na substância com 

melhores índices de abstinência de Nicotina no tratamento 

farmacológico do tabagismo? 

A) Bupropiona 

B) Nortriptilina 

C) Fluoxetina 

D) Vareniclina 

E) Imipramina  

 

29. Qual das alternativas seguintes constitui-se na melhor 

opção para o tratamento de pacientes com intoxicação aguda 

por benzodiazepínicos? 

A) Metadona 

B) Naltrexona 

C) Flumazenil 

D) Buprenorfina 

E) Modafinil  

 

30. Os delírios são sintomas relacionados a transtornos psi-

quiátricos de caráter psicótico. Podemos definir o delírio 

como sendo: 

A) Extremo retraimento social e falsa percepção da rea-

lidade. 

B) Conjunto de ideias erradas aceito pelo juízo da reali-

dade. Caracteriza-se por não corresponder à realida-

de, falta de consciência do transtorno e irredutibili-

dade. 

C) Impulso irresistível para realizar algo. 

D) reação de medo patológico e de afrouxamento das 

associações. 

E) Afeto embotado e repetição automática de frases, 

constituindo-se em uma alteração do pensamento. 

 

31. Bulimia é um dos transtornos alimentares mais frequentes 

em consultórios especializados, sendo um distúrbio caracteri-

zado por: 

A) Compulsão de ingerir alimentos de maneira descon-

trolada, rápida, em grande quantidade, seguida de 

maneiras compensatórias para livrar-se das calorias 

consumidas em excesso. 

B) Presença de delírios, alucinações e pensamento des-

regrado a respeito de alimentos. 

C) Compulsão por manter relações sexuais de forma 

descontrolada. 

D) Compulsão por molestar sexualmente outras pesso-

as, principalmente crianças. 

E) Medo mórbido da obesidade, com distorção da ima-

gem corporal e recusa da ingestão de alimentos.  

 

32. Considere as seguintes assertivas relativas ao Movimento 

de Reforma Psiquiátrica e identifique qual é Verdadeira: 

A) Movimento que prevê o fechamento de todos os 

hospitais psiquiátricos e orienta que todo paciente 

portador de doença mental seja acompanhado exclu-

sivamente em regime ambulatorial. 

B) Movimento que propõe a exclusão da família em to-

do o processo de atenção ao portador de doença 

mental. 

C) Movimento que defende o modelo hospitalocêntrico 

como a melhor proposta de tratamento para o paci-

ente portador de doença mental. 

D) Movimento cuja origem remonta ao século XVII e 

teve com objetivo principal a institucionalização do 

doente mental. 

E) Movimento que visa a transformação da assistência 

ao doente mental, enfatizando a construção de possi-

bilidades de atenção que garantam a inserção e inte-

ração do doente mental e sua família no projeto tera-

pêutico. 

 

33. A Lei 10.216 de 06/04/2001 é uma Lei Federal que dispõe 

sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de trans-

tornos mentais, redirecionando o modelo assistencial no cam-

po da saúde mental. De acordo com esta legislação, o doente 

mental possui uma série de direitos, e dentre estes podemos 

citar: 

A) Permanecer em espaço fechado em função de sua 

condição especial e característica agressiva, além de 

receber atendimento farmacológico adequado à sua 

patologia. 

B) Obter acesso ao melhor tratamento de saúde e ser 

tratado em ambiente terapêutico pelos meios menos 

invasivos possíveis. 

C) Permanecer internado em instituição psiquiátrica por 

período adequado ao seu esquema terapêutico, sem 

acesso ao ambiente externo da instituição. 

D) Ser tratado mediante intervenção medicamentosa 

exclusivamente e estar sob a tutela do estado ou da 

família, o que for mais adaptável à sua situação. 

E) Permanecer sob a tutela da instituição psiquiátrica e 

exercer atividades para reverter em recursos econô-

micos, no intuito de manter e ressarcir esta institui-

ção. 

 

34. A Psicose constitui um dos grupos de doenças mentais do 

campo da Psiquiatria. O transtorno psicótico apresenta di-

versos sintomas, dentre eles: 

A) Presença de delírios e alucinações e comprometi-

mento do funcionamento social. 
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B) Risco constante para o suicídio e para agressão em 

virtude do comportamento bizarro do paciente. 

C) Discreto comprometimento no funcionamento pes-

soal e social expresso por relativa dificuldade de in-

serção social, porém a sua capacidade para desem-

penhar papéis ocupacionais e domésticos habituais 

está intacta. 

D) Curso do pensamento incólume. 

E) Teste de realidade intacto. 

 

35. Os medicamentos Psicotrópicos apresentam mais das 

vezes fortes efeitos colaterais que inibem ou até mesmo im-

pedem a sua utilização como parte do plano terapêutico dos 

pacientes que padecem de doença mental. Com relação à 

incidência de Parkinsonismo medicamentoso, considere as 

seguintes alternativas e identifique a única CORRETA: 

A) Está fortemente relacionada à história familiar do 

paciente. 

B) Aumenta em pacientes adolescentes do sexo mascu-

lino. 

C) Aumenta significativamente em pacientes acima dos 

40 anos de idade. 

D) Não apresenta diferença significativa entre homens e 

mulheres. 

E) Limita-se absolutamente a pacientes da população 

adulta. 

 

36. O diagnóstico da Esquizofrenia muitas vezes apresenta-se 

com uma variedade de sintomas que devem ser avaliados 

cuidadosamente quanto à sua qualidade. Dentre estes, o que 

possui mais baixo índice de confiabilidade para o diagnóstico 

é: 

A) Ocorrência de alucinações auditivas. 

B) Presença de neologismos no discurso do paciente. 

C) Sensação e preocupação excessiva de estar sendo 

controlado. 

D) Esmaecimento do afeto. 

E) Presença de delírios. 

 

37. Os pacientes fóbicos apresentam uma variedade de sinto-

mas que, assim como nos pacientes portadores de Psicopatias, 

devem ser muito bem avaliados. Quanto à Psicodinâmica das 

fobias, podemos dizer que dela faz parte a: 

A) Sugestionabilidade 

B) Autodramatização 

C) Sedução 

D) Introjeção 

E) Projeção 

 

38. Os quadros Depressivos exigem da parte do Psiquiatra 

discernimento que beira o “insight” na avaliação dos riscos a 

que o paciente pode estar sujeito, dado o grau de anedonia e 

autodepreciação que acomete alguns portadores desta patolo-

gia. Dentre os sinais de Depressão, o que se constitui mais 

indicativo de risco de suicídio é: 

A) Anorexia 

B) Desesperança 

C) Insônia 

D) Agitação psíquica 

E) Tristeza 

 

 

39. A Lei Federal nº 8.142 de 28/12/1990 tem grande impor-

tância porque, além de garantir a participação da comunidade 

na gestão do SUS, regulamentou o seguinte fator: 

A) Descentralização político-administrativa da gestão 

do SUS. 

B) Política de recursos humanos do SUS. 

C) Transferência intergovernamental dos recursos fi-

nanceiros. 

D) Saúde como direito de todos os cidadãos. 

E) Implantação de políticas relativas a saúde do traba-

lhador. 

 

40. Qual das alternativas seguintes NÃO constitui-se num dos 

objetivos da  NOAS-SUS  01/2002: 

A) Fortalecimento da capacidade gestora do SUS. 

B) Busca de maior equidade no setor saúde. 

C) Ampliação das responsabilidades dos municípios na 

Atenção Básica. 

D) Centralização das ações e serviços de saúde no nível 

Federal da administração pública. 

E) Estabelecimento de estratégia de hierarquização dos 

serviços de saúde.  

 

 


