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Prova Objetiva 
 

Edital nº    , de   /  /  
13 

 
NOME: ____________________________________________________________  Nº INSCRIÇÃO___________________                        

INSTRUÇÕES 
1- Preencha com caneta (tinta azul ou preta) e de maneira legível os dados de 

IDENTIFICAÇÃO solicitados no Caderno de Prova; confira os dados do 
Cartão de Resposta (Nome Completo e Nº de Inscrição) e assine o Cartão de 
Resposta. 

2- Para o correto preenchimento do Cartão de Resposta, aguarde a orientação 
do fiscal. 

3- Verifique se a sequência da numeração das folhas do Caderno de Prova está 
correta. 

4- Confira se este Caderno de Prova corresponde ao cargo para o qual você 
está concorrendo. 

5- A PROVA OBJETIVA contém 40 questões objetivas com 04 (quatro) 
alternativas (A, B, C e D), valendo 2,25 pontos cada, devendo o candidato 
obter no mínimo 50% de acertos para aprovação. 

6- No Cartão de Resposta, as questões estão representadas pelos seus 
respectivos números. Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica 
(tinta azul ou preta), a opção de sua escolha, sem ultrapassar as bordas, 
conforme modelo abaixo: 
MODELO 

             Exemplo: Questão 01- C   
7- O Cartão de Resposta será o único documento válido para correção e 

NÃO será substituído em hipótese alguma. 
8- Não rasure o Cartão de Resposta e NÃO MARQUE MAIS DE UMA 

ALTERNATIVA. Caso contrário, a questão será ANULADA. Evite deixar 
questões sem respostas. 

9- Não faça perguntas aos examinadores. A interpretação das questões faz 
parte da Prova. 

10- No decorrer da Prova NÃO será permitida qualquer espécie de consulta ou 
comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros, códigos, 
impressos ou quaisquer anotações, calculadoras, celulares ou qualquer 
outro meio eletrônico. 

11- O candidato NÃO poderá ausentar-se da sala sem o acompanhamento de 
um fiscal. 

12- Ao término da prova (após a entrega do cartão de resposta) o candidato 
deverá se retirar do prédio, sendo proibida sua permanência nas 
dependências do mesmo. Assim, caso queira utilizar o banheiro, deverá 
fazê-lo antes da entrega do cartão de resposta. 

13- A Prova terá duração de 03 (três) horas e ao terminá-la entregue ao fiscal o 
Caderno de Prova completo, juntamente com o Cartão de Resposta. 

14- A saída da sala só poderá ocorrer depois de decorrida 01 (uma) hora do 
início da Prova. A não observância desta exigência acarretará a sua 
exclusão do Concurso. 

15- O candidato que permanecer na sala de prova até 01 (uma) hora antes de 
seu término, poderá levar consigo o Caderno de Prova. 

16- O gabarito será publicado no dia 10/12/2013 e o resultado da PROVA 

OBJETIVA a partir do dia 21/12/2013.                        BOA PROVA! 
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1-Sensibilidade excessiva a contratempos e rejeição, tendência a guardar rancor, recusa a 

perdoar, desconfiança, obstinado senso de direitos pessoais, suspeitas recorrentes, são 

sintomas de: 

(A) Transtorno de Personalidade Esquizóide 

(B) Transtorno de Personalidade Paranóide 

(C) Transtorno de Personalidade Antissocial 

(D) Transtorno Esquizotípico 

2-Sobre Esquizofrenia é possível afirmar: 

(A) Cerca de 20% dos pacientes de primeiro episódio não respondem a tratamentos 

convencionais 

(B) Os conceitos de „cronicidade‟ e „refratariedade‟ se confundem 

(C) São considerados refratários pacientes que não respondem à dose de 

antipsicóticos equivalente a 600mg de Clorpromazina 

(D) Cerca de 1% dos pacientes tratados com Clozapina não respondem ao tratamento. 

São chamados “super-refratários” 

3-Os sintomas a seguir ocorrem na história de que tipo de demência: paresias fugazes, 

perda de visão, ataques isquêmicos transitórios: 

(A) Alzheimer 

(B) Vascular 

(C) Pick 

(D) Creutzfeldt-Jakob 

4-Em relação à Depressão Pos-esquizofrênica pode-se afirmar que: 

(A) Há ausência de sintomas esquizofrênicos 

(B) Os sintomas depressivos são proeminentes, mas não preenchem critérios para 

Episódio Depressivo 

(C) É raro em casos d   e Esquizofrenia Catatônica 

(D) O paciente tem tido uma doença esquizofrênica que satisfaz os critérios gerais 

para esquizofrenia dentro dos últimos 12 meses 

5-Segundo o DSM-IV-R o Eixo 3 para diagnóstico refere-se a: 

(A) Transtorno de personalidade 

(B) Doenças e problemas físicos 

(C) Problemas psicossociais e eventos de vida desencadeantes 

(D) Avaliação global de funcionamento psicossocial 

6-Sobre a Anorexia Nervosa é correto afirmar que 

(A) Ocorre em 5% das meninas adolescentes 

(B) Predomina em classe social elevada 

(C) Ocorre com maior freqüência em jovens profissionais que trabalham com 

alimentos 

(D) É 10 a 20 vezes mais freqüente no sexo feminino 
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7-O mecanismo de ação da Metoclopramida inclui: 

(A) Agonismo dopaminérgico 

(B) Antagonismo colinérgico 

(C) Antagonismo dopaminérgico 

(D) Agonismo serotoninérgico 

8-A combinação abaixo de MENOR potencial de interação medicamentosa adversa é: 

(A) Lítio+indometacina 

(B) Clozapina+carbamazepina 

(C) Sertralina+zolpiden 

(D) IMAO+trazodona 

9-O uso de inibidores da colinesterase tornou-se parte integrante do tratamento dos 

sintomas cognitivos em pacientes com Demência de Alzheimer. A primeira dessas drogas 

experimentais com êxito em seres humanos, apesar de eficaz, deixou de ser utilizada de 

forma disseminada, devido a graves efeitos hepatotóxicos. Trata-se de qual droga? 

(A) Rivastigmina 

(B) Galantamina 

(C) Lecitina 

(D) Tacrina 

10-Quanto à eletroconvulsioterapia (ECT) na esquizofrenia, é incorreto afirmar: 

(A) A presença de personalidade esquizóide pré-mórbida é um preditor de boa 

resposta à ECT 

(B) É eficaz de forma particular em indivíduos com delírio de passividade 

(C) É particularmente efetivo em indivíduos com humor delirante 

(D) A presença de perplexidade é um preditor de boa resposta à ECT 

11-Sobre os Transtornos Psiquiátricos no Puerpério é incorreto afirmar: 

(A) A maior taxa de infanticídio está associada à Psicose Puerperal 

(B) A Psicose Puerperal está associada a mau prognóstico 

(C) Existe uma alta taxa de recorrência nesses quadros 

(D) Baixas doses de antipsicóticos podem evitar o desenvolvimento de Psicose 

Puerperal grave, nas pacientes que tem seus quadros precocemente detectados 

12-Traços comuns em crianças fisicamente abusadas incluem, EXCETO: 

(A) Fracasso em sentir prazer com coisas agradáveis 

(B) Comportamento pseudo-adulto 

(C) Boa interação social 

(D) Baixa auto-estima 

13-Entre os fatores de risco associados ao Transtorno Delirante, NÃO se encontra: 

(A) Idade avançada 

(B) Imigração recente 

(C) História familiar positiva 

(D) Sexo masculino 
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14-Considera-se como delírios de falso reconhecimento os quadros abaixo, EXCETO:   

(A) Síndrome de Fregoli 

(B) Síndrome do duplo 

(C) Folie à deux 

(D) Síndrome de intermetamorfose 

15-Sobre a Tricotilomania é correto afirmar 

(A) Deve-se fazer o diagnóstico diferencial com Transtorno Obssessivo-Compulsivo, 

Transtorno Factício, Transtorno Conversivo 

(B) Estima-se que afeta cerca de 8% da população entre homens e mulheres 

igualmente 

(C) Há um consenso que este quadro seja causado por mães hipercríticas ou 

rejeitadoras 

(D)  Os familiares tendem a aceitar o aspecto volitivo relativo ao quadro  

16-A Naltrexona é um dos psicofármacos utilizados no tratamento da dependência do 

álcool, com relação a esta substância podemos afirmar todas, exceto. 

(A) É um antagonista dos receptores opiáceos MU. 

(B) Pode reduzir os efeitos prazerosos do álcool.  

(C) Está disponível na apresentação oral em doses de 50 mg.  

(D) Apesar de não existir, sequer pesquisa, seria interessante uma apresentação de 

depósito, para aplicação intramuscular mensal, a exemplo do que temos com 

antipsicóticos.  

 

17–Alguns medicamentos podem produzir alterações no sistema nervoso central com 

efeitos psíquicos. Entre os medicamentos que podem causar sintomas de mania podemos 

citar todos, exceto: 

(A) Anfetaminas 

(B) Diazepan  

(C) Captopril 

(D) Cocaína 

Questões 18 e 19 

O “Delirium” é uma síndrome e tem muitas causas que resultam em padrão similar de 

sinais e sintomas relacionados ao nível de consciência e a limitação cognitiva do 

paciente.  

18- Como relação ao “delirium” podemos afirmar que: 

(A) Esta presente em 90% dos pacientes hospitalizados com doenças médica em geral. 

(B) É mais frequente em jovens do que em idosos. 

(C) Entre as principais causas do “delirum” então doenças do sistema nervoso central 

(epilepsia), doenças sistêmicas ( insuficiência cardíaca) e intoxicação ou 

abstinência de agentes farmacológicos. 

(D) O Termo “Delirium” está expresso em latim e se consagrou pelo uso, se trata de 

um sinônimo de delírio quanto ao seu significado clínico. 

19- Quanto ao tratamento do Delirium, podemos afirmar, exceto:  

(A) A ECT, eletroconvulsoterapia, é sempre a primeira escolha. 

(B) O Haloperidol,  é frenqüentemente utilizado para agitação. 

(C) Lorazepam é uma escolha para tratamento da insônia. 

(D) Deve-se evitar as fenotiazidas com pacientes delirantes, devido associação a 

atividade anticolinérgica. 
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20– Com relação ao transtorno de personalidade Borberline, podemos afirmar que: 

(A) O diagnóstico é realizado já nos primeiros anos de vida.  

(B) É duas vezes mais frequente em mulheres do que em homens. 

(C) Os pacientes não apresentam, habitualmente, distúrbios de sono. 

(D) A oscilação e instabilidade do humor nunca esta presente, sendo indivíduos muito 

estáveis. 

 

Questões 21 e 22  

As parafilias são expressões anormais da sexualidade, que podem variar de um 

comportamento destrutivo ou danoso somente para a própria pessoa ou também para o 

parceiro.     

21-São exemplos de parafilias todas abaixo, exceto: 

(A) Voyerismo 

(B) Sadismo  Sexual  

(C) Exibicionismo 

(D) Vaginismo  

 

22–Em relação a pedofilia, podemos afirmar que: 

(A) O pedófilo, em geral,  é um individuo com menos de 16 anos de idade. 

(B) Envolve impulsos ou excitação sexual recorrentes e intensos em relação a crianças 

de 13 anos de idade ou menos.  

(C) Não é considerado ato criminoso, quando há ligação familiar entre as partes. 

(D) A penetração vaginal ou anal ocorre na totalidade dos casos. 

 

Questões 23 e 24  

Um paciente queixava-se na primeira entrevista que sofria de uma “necessidade” de olhar 

para trás constantemente, com o medo de ter deixado de examinar algo importante.  Essas 

idéias eram predominantes; ele poderia deixar de ver um moeda no chão, poderia  ter 

ferido um inseto ao pisar nele. Também tinha medo de tocar qualquer coisa, e sempre que 

tocava um objeto precisava se convencer que não o havia destruído.  

23-Os sintomas descritos estão frequentemente presentes no: 

(A) Transtorno do pensamento mágico  

(B) Síndrome de Munchausen 

(C) Transtorno doloroso persistente. 

(D) Transtorno obsessivo-compulsivo. 

 

24-São recursos terapêuticos utilizados para o quadro: 

(A) Psicoterapia psicanalítica e corticóides. 

(B) Psicoterpia cognitivo-comportamental combinado com medicamentos como 

ISRS.  

(C) Dissulfiran 

(D) Antinflamatórios não hormonais e lítio.  

 

25-As fobias específicas são classificadas de acordo com o medo específico, muitas são 

nominadas utilizando prefixos gregos ou latinos. Escolha a relação incorreta. 

(A) Ailurofobia – Medo de gatos 

(B) Misofobia –  Medo de sujeira e germes 

(C) Zoofobia –  Medo de Animais. 

(D) Cinofobia –  Medo de estrangeiros 
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26-Uma mulher de 48 anos de idade se apresentou ao clinico para um exame físico  de 

rotina. Durante a entrevista ficou um pouco chorosa relatando grande pressão em sua casa 

tomando conta sozinha de três filhos. O médico observou que a paciente tinha duas áreas 

distintas de perda de cabelo uma no vértice e outra na região frontal do couro cabeludo e 

observou que uma parte de uma das sobrancelhas estava pintada. Com resultado dos 

exames clínicos e dermatológicos normais ela acabou admitindo que estava arrancando os 

próprios cabelos. O quadro acima é compatível como diagnóstico de: 

(A) Tricotilomania. 

(B) Tricofilia. 

(C) Tricofobia.  

(D) Alopécia Aerata. 

 

Questões 27 e 28 

Maria Paula é grande utilizadora de consultas médicas, as quais recorre por 

tonturas, fadiga e dores osteoarticulares. Os problemas de saúde identificados 

incluem entidades com potencial papel etiológico nestes sintomas, que a doente 

hipervaloriza.  Após múltiplas consultas de padrão semelhante, admitiu, 

quando questionada, perda de prazer nas atividades diárias, tendência para o 

isolamento social, hipersônia e humor depressivo a que atribuía ao sofrimento 

físico. 

27-São sintomas presentes no transtorno depressivo maior todos abaixo, exceto: 

(A) Mania franca 

(B) Anedonia 

(C) Pensamentos recorrentes de morte. 

(D) Perda ou ganho significativo de peso  

 

28-Com relação ao quadro apresentado um recurso psicofarmacológico que pode ser 

utilizado é: 

(A) Propranolol 

(B) Ciprofloxacino 

(C) Agomelatina 

(D) Albendazol 

 

29-São anticonvulsivantes utilizados como estabilizadores do humor no transtorno afetivo 

bipolar todos, exceto   

(A) Carbamazepina 

(B) Acido valproico 

(C) Lamotrigina 

(D) Litio 

 

30-O Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) ou Núcleo de Atenção Psicossocial é um 

serviço de saúde aberto e comunitário do Sistema Único de Saúde (SUS). Ele é um lugar 

de referência e tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais, psicoses, 

neuroses graves e demais quadros, cuja severidade e/ou persistência justifiquem sua 

permanência num dispositivo de cuidado intensivo, comunitário, personalizado e 

promotor de vida.  A depender do projeto terapêutico do usuário do serviço, o CAPS 

poderá oferecer, conforme as determinações da Portaria GM 336/02, exceto: 
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(A) Atendimento Intensivo: trata-se de atendimento diário, oferecido quando a pessoa 

se encontra com grave sofrimento psíquico, em situação de crise ou dificuldades 

intensas no convívio social e familiar, precisando de atenção contínua. 

(B) Atendimento Semi-Intensivo: nessa modalidade de atendimento, o usuário pode 

ser atendido até 12 dias no mês. Essa modalidade é oferecida quando o sofrimento 

e a desestruturação psíquica da pessoa diminuíram, melhorando as possibilidades 

de relacionamento, mas a pessoa ainda necessita de atenção direta da equipe para 

se estruturar e recuperar sua autonomia. 

(C) Atendimento Intensivo com UTI: trata-se de atendimento sob o regime de 

internação integral com suporte a vida, tais como assistência ventilatória e/ou de 

drogas vasoativas quando necessário para recuperação de intervenções como 

psicocirurgia. 

(D) Atendimento Não - Intensivo: oferecido quando a pessoa não precisa de suporte 

contínuo da equipe para viver em seu território e realizar suas atividades na 

família e/ou no trabalho, podendo ser atendido até três dias no mês. 

 

31-Abordar a Saúde Mental mediante ações de caráter preventivo e curativo, individual e 

coletivo, buscando a articulação e continuidade dos cuidados necessários em todos os 

níveis de complexidade do sistema de saúde, é diretriz relacionada ao seguinte princípio 

do SUS (Sistema Único de Saúde): 

(A) Universalidade de acesso. 

(B) Igualdade da assistência. 

(C) Regionalização e hierarquização de serviços. 

(D) Integralidade de assistência. 

 

32-Segundo Eugênio Vilaça Mendes, a literatura internacional apresenta várias 

evidências de que as Redes de Atenção à Saúde podem melhorar a qualidade dos 

cuidados em várias situações, incluindo a saúde mental. Dentre os conteúdos básicos das 

referidas Redes de Atenção à Saúde inclui-se o seguinte: 

(A) Cada componente da rede possui missão e objetivos próprios operando de forma 

autônoma e independente. 

(B) Organizam-se de forma que todos os pontos de atenção à saúde são igualmente 

importantes e se relacionam horizontalmente. 

(C) Estabelecem ciclos de atenção nos níveis primário, secundário e terciário, de 

forma claramente estratificada e hierarquizada. 

(D) Funcionam sob a coordenação da atenção de maior complexidade. 

 

33-A atuação das equipes de saúde na Atenção Básica deve observar a seguinte diretriz 

relativa aos cuidados de Saúde Mental: 

A) Dar prioridade a situações menos graves, que exijam cuidados de médio e longo 

prazo (situações de menor vulnerabilidade e risco social). 

B) Restringir o cuidado às ações de prevenção e promoção de saúde, exceto se a 

equipe dispuser de profissional da área de saúde mental. 

C) Identificar, acolher e atender apenas às demandas de saúde mental de baixa 

severidade, do território. 

D) Propiciar ao paciente acesso ao cuidado em saúde mental o mais próximo possível 

do seu local de moradia, de seus laços sociais e familiares. 
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34-O SUS (Sistema Único de Saúde) conta com instâncias colegiadas (Conferências de 

Saúde e Conselhos de Saúde), com a participação de representantes de gestores, 

prestadores de serviços, trabalhadores de saúde e usuários do sistema. Sobre esta 

participação é corretor afirmar que: 

(A) A representação destes quatro segmentos deve ser proporcionalmente equivalente 

(um quarto para cada segmento) 

(B) É vedada a representação de dirigentes de entidades privadas com fins lucrativos. 

(C) A representação dos usuários deve ser paritária em relação ao conjunto dos 

demais segmentos. 

(D) A representação dos usuários e trabalhadores de saúde deve ser paritária em 

relação conjunto de gestores e prestadores (um terço para cada segmento). 

35- O Pacto pela Saúde, instituído pela Portaria nº 399, de 22/02/2006, consolida o SUS 

(Sistema Único de Saúde), incluindo o Pacto pela Vida que trata de prioridades que 

apresentam impacto sobre a situação de saúde da população brasileira, sendo seis as 

prioridades pactuadas, dentre as quais ESTÁ INCLUIDA: 

(A) Promoção da saúde. 

(B) Fortalecimento da atenção secundária. 

(C) Controle do câncer de pulmão e combate ao tabagismo. 

(D) Saúde do adolescente. 

36. O Decreto nº 7.508, de 28/6/2011, dispõe sobre a organização do SUS estabelecendo 

que o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde se inicia pelas 

Portas de Entrada, dentre as quais NÃO ESTÃO INCLUIDOS os serviços de: 

(A) Atenção primária. 

(B) Atenção de urgência e emergência. 

(C) Atenção especializada (diagnóstico e terapia). 

(D) Atenção psicossocial. 

37. As diretrizes da Política Nacional de Humanização (PNH), expressas no 

“HumanizaSUS”, compõem um conjunto de medidas com o objetivo de alcançar a 

qualificação da atenção e da gestão no SUS, inclusive na atenção especializada, como 

aquela destinada aos usuários de saúde mental. Assinale a alternativa que está EM 

DESACORDO com as diretrizes da PNH estabelecidas para a atenção especializada:  

(A) Garantir agenda extraordinária em função da análise de risco e das necessidades 

do usuário. 

(B) Estabelecer critérios de acesso, por rigorosa ordem cronológica ou demanda das 

centrais de regulação, com efetivação de protocolos de referência e 

contrarreferência. 

(C) Otimizar o atendimento ao usuário, articulando a agenda multiprofissional em 

ações diagnósticas e terapêuticas. 

(D) Definir protocolos clínicos, garantindo a eliminação de intervenções 

desnecessárias e respeitando as diferenças e as necessidades do usuário. 

38-Nas equipes de atenção básica, “realizar o cuidado da saúde da população, 

prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e, quando necessário, no domicílio e nos 

demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros)” é atribuição: 

(A) Exclusiva dos profissionais de nível universitário (médicos, enfermeiros e 

dentistas). 

(B) Restrita aos agentes comunitários de saúde. 

(C) Comum a todos os profissionais da equipe. 

(D) Restrita aos profissionais de nível médio (técnicos e auxiliares de enfermagem e 

de saúde bucal). 
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Comissão de Desenvolvimento Funcional 

39-Dentre as diretrizes de trabalho do NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família) para 

os cuidados de saúde mental, assinale a alternativa correta:  

(A) Encaminhamento de todos os usuários de saúde mental a serviços especializados 

(ambulatórios e CAPS), para avaliação diagnóstica e eventual acompanhamento. 

(B) Atendimento compartilhado por meio de consultas conjuntas nas unidades de 

saúde, nos domicílios e em outros espaços da comunidade. 

(C) Cuidados compartilhados entre as equipes de Saúde da Família e do NASF, sob 

coordenação da equipe de Saúde Mental. 

(D) Prioridade aos atendimentos especializados individuais ou em grupo a fim de 

garantir o vínculo usuário-terapeuta. 

40-A Política Nacional de Promoção da Saúde estabelece dentre suas prioridades a 

“redução da morbimortalidade em decorrência do uso abusivo de álcool e outras drogas”. 

Dentre as ações especificamente preconizadas nesta área, NÃO ESTÁ INCLUIDA A 

SEGUINTE: 

(A) Restringir ações de divulgação para crianças quanto ao uso abusivo de álcool de 

forma a evitar o interesse precoce pelo assunto. 

(B) Promover campanhas municipais em interação com as agências de trânsito no 

alerta quanto às consequências da “direção alcoolizada”. 

(C) Apoiar a restrição de acesso a bebidas alcoólicas de acordo com o perfil 

epidemiológico de um dado território, protegendo segmentos vulneráveis. 

(D) Produzir e distribuir material educativo para orientar e sensibilizar a população 

sobre os malefícios do uso abusivo do álcool. 

 


