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Português 
 
 
O texto a seguir servirá de base para as questões 01, 02 e 
03. 

Adeus, Nepotismo 
 

“A Constituição de 1888 define a moralidade administrativa 
como princípio constitucional. Ou seja, ao poder público 
não basta separar o que á legal do que é ilegal, o justo do 
injusto. Como nem tudo o que é legal ou justo é honesto, a 
decisão do Supremo Tribunal Federal, na semana 
passada, de proibir a contratação de parentes até o 
terceiro grau na administração pública faz valer o princípio 
da Constituição. É possível que um deputado tenha a 
mulher ou o filho desempenhando corretamente suas 
funções em prol da República? Claro que sim. Mas a 
determinação do STF é peremptória: se é parente, não 
pode. Cumpra-se a lei. O serviço público é e deve ser 
impessoal e qualquer suspeita de favorecimento, arranjo, 
empreguismo deve ser extirpada. Até que enfim.[...]” 

 
(Revista da Semana, agosto de 2008) 

 
01.Observando o texto acima podemos apreender a 
seguinte informação: 
 

a) A Constituição de 1888 é injusta ao proibir a 
contratação de parentes em até terceiro grau na 
administração pública, uma vez que eles podem 
desempenhar corretamente suas funções. 

b) A proibição da contratação de parentes próximos, 
prevista na Constituição, é extremamente 
acertada, pois garante a impessoalidade do 
serviço público. 

c) Por uma questão moral, o STF decidiu proibir o 
nepotismo, reafirmando um princípio 
constitucional e eliminando qualquer tipo de 
favorecimento. 

d) Não deveria haver proibição por parte do STF 
para contratação de parentes próximos, uma vez 
que os mesmos estariam sendo injustiçados. 

e) O STF resolveu revisar a Constituição de 1888 e 
acrescentar-lhe a proibição quanto à contratação 
de parentes para exercer cargos na administração 
pública alegando a falta de ética na referida ação. 

 
02.Observando o sentido do termo destacado em “Mas a 
decisão do STF foi peremptória (...)”, assinale a alternativa 
em que a palavra sublinhada tenha significado semelhante. 
 

a) Ao ver toda aquela confusão, o policial foi 
contundente na solução. 

b) É preciso ser enfático ao discutir valores morais 
para deixar claro o que é certo. 

c) Neste século se faz necessário o 
desenvolvimento de atitudes solidárias e cristãs. 

d) No que diz respeito à sua conduta ética, o juiz é 
um ser humano ímpar. 

e) O pai foi extremamente justo ao decidir o castigo 
aplicado aos filhos. 

 
 
 
 
 

03.No trecho: “É possível que um deputado tenha a 
mulher ou o filho desempenhando corretamente suas 
funções em prol da República?”, a oração destacada 
exerce a mesma função sintática que o termo sublinhado 
em qual das alternativas? 
 

a) Ao poder público não basta separar o que é legal 
do que é ilegal. 

b) Cumpra-se a lei. 
c) A Constituição de 1888 define a moralidade 

administrativa como princípio constitucional. 
d) O nepotismo não é novo, nem exclusividade 

brasileira. 
e) Há necessidade de projetos anti-nepotismo no 

Brasil. 
 
04.Leia o seguinte fragmento de um texto de Machado de 
Assis. 
 
“Súbito, relampejou; as nuvens amontoavam-se às 
pressas. Relampejou mais forte, e estalou um trovão. 
Começou a chuviscar grosso, mais grosso, até que 
desabou a tempestade. Rubião, que aos primeiros pingos 
deixara a igreja, foi andando rua abaixo, seguido sempre 
do cão, faminto e fiel, ambos tontos, debaixo do aguaceiro, 
sem destino, sem esperança de pouso ou de comida... A 
chuva batia-lhes sem misericórdia.”  

 
(Quincas Borba, 3ed. São Paulo: Ática, 1977) 

 
De acordo com seu emprego no texto, qual alternativa 
classifica corretamente as palavras, seja sintática ou 
morfologicamente? 
 

a) “às pressas, na 2ª linha, é um complemento 
nominal e “grosso”, na 3ª e 4ª linhas, é um 
adjetivo de chuva. 

b) “grosso”, nas linhas 3 e 4, funciona como 
advérbio, enquanto “lhes”, na penúltima linha, é 
um pronome oblíquo com função sintática de 
objeto indireto. 

c) Em “Relampejou mais forte”, temos um verbo, 
uma conjunção e um adjetivo, respectivamente. 

d) Em “estalou um trovão”, trovão é objeto direto do 
verbo estalar. 

e) “faminto e fiel são adjetivos de Rubião e do cão, 
respectivamente. 

 
05.Leia o texto abaixo retirado de um cartaz de 
propaganda das sandálias “Havaianas”, veiculada na 
Revista Capricho de junho de 2007. 
 
“Feliz é o povo que pode usar havaianas até no inverno.” 
 
A alternativa que apresenta uma oração subordinada cuja 
classificação é a mesma da encontrada no período acima 
é: 
 

a) O objetivo da festa é que todos se divirtam. 
b) Necessário é que resolvamos o problema. 
c) O problema é este: não chegamos a tempo de 

embarcar no avião. 
d) A família que trabalha unida permanece unida. 
e) Os povos indígenas, que foram tão explorados, 

praticamente se extinguiram. 
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O texto a seguir servirá de base para as questões 

06 e 07. 
 

A dúvida 
 

“Destratar ou distratar? 
‘Ela foi destratada ou distratada pelo marido na 

frente dos vizinhos.’ 
Destratar é ‘tratar mal’; 
Distratar é ‘romper um trato’; 
Portanto, o certo é: ‘Ela foi destratada pelo marido 

na frente dos vizinhos.’ Quando um contrato é rompido, o 
documento que se assina chama-se ‘distrato’.” 

 
(DUARTE, Sérgio Nogueira) 

 
06.As palavras destratar e distratar formaram-se a partir do 
mesmo processo que: 
 

a) desocupado e responsável 
b) infeliz e amanhecer 
c) inábil e intrometer 
d) altivez e cardume 
e) cravina e durável  

 
07.No texto de Sérgio Nogueira Duarte é possível perceber 
a predominância de qual função da linguagem? 
 

a) Função fática 
b) Função poética 
c) Função conativa 
d) Função metalingüística 
e) Função referencial 

 
08.Qual das alternativas contém a construção mais 
adequada, levando-se em conta a textualidade e as 
relações de coerência e coesão? 
 

a) “Manda-me notícias da prima Isoldina e se meu 
pai resolveu aquele problema que o atormentava.” 

b) “Manda-me notícias da prima Isoldina, e se meu 
pai resolveu aquele problema que o atormentava.” 

c) “Se, meu pai resolveu, aquele problema que o 
atormentava manda-me notícias da prima 
Isoldina.” 

d) “Manda-me notícias da prima Isoldina que o 
atormentava e se meu pai resolveu aquele 
problema” 

e) “Manda-me notícias de minha prima Isoldina e 
descobre se meu pai resolveu aquele problema 
que o atormentava.” 

 
09.Qual das alternativas abaixo apresenta ambigüidade? 
 

a) Ele disse que era meu amigo e deu-me um forte 
abraço, mas isso não me comoveu. 

b) Ele disse que era meu amigo e deu-me um forte 
abraço, mas suas palavras não me comoveram. 

c) Ele disse que era meu amigo e deu-me um forte 
abraço, mas seu abraço não me comoveu. 

d) Ele disse que era meu amigo e me deu um forte 
abraço, mas nem isto nem aquilo me comoveram. 

e) Há ambigüidade nas alternativas A e D. 
 
 
 
 
 
 

10.Esta questão é sobre o acento indicador da crase. 
Assinale a opção correta. 

 
a) “Dirigiu-se a ela a passos lentos e disse: estou 

disposto a contar tudo a senhora; não tenho 
coragem de falar a Mário do ocorrido.” 

b) “Dirigiu-se à ela a passos lentos e disse: estou 
disposto a contar tudo à senhora; não tenho 
coragem de falar a Mário do ocorrido.” 

c) “Dirigiu-se a ela à passos lentos e disse: estou 
disposto a contar tudo à senhora; não tenho 
coragem de falar a Mário do ocorrido.” 

d) “Dirigiu-se a ela a passos lentos e disse: estou 
disposto a contar tudo à senhora; não tenho 
coragem de falar à Mário do ocorrido.” 

e) “Dirigiu-se a ela a passos lentos e disse: estou 
disposto a contar tudo à senhora; não tenho 
coragem de falar a Mário do ocorrido.” 

 
 

Sistema Único de Saúde – SUS    
 
 
11.A respeito dos Programas de Nacionais de Saúde, 
assinale a alternativa incorreta:  
 

a) A Política Brasil Sorridente propõe garantir as 
ações de promoção, prevenção e recuperação 
da saúde bucal dos brasileiros, entendendo que 
esta é fundamental para a saúde geral e a 
qualidade de vida da população. 

b) O Programa de Agentes Comunitários de Saúde, 
hoje, ainda não é considerado parte da Saúde da 
Família. 

c) A Saúde da Família é entendida como uma 
estratégia de reorientação do modelo 
assistencial, operacionalizada mediante a 
implantação de equipes multiprofissionais em 
unidades básicas de saúde. 

d) A Saúde da Família busca maior racionalidade 
na utilização dos demais níveis assistenciais e 
tem produzido resultados positivos nos principais 
indicadores de saúde das populações assistidas 
às equipes de saúde da família. 

e) O trabalho de equipes da Saúde da Família é o 
elemento-chave para a busca permanente de 
comunicação e troca de experiências e 
conhecimentos entre os integrantes da equipe e 
desses com o saber popular do Agente 
Comunitário de Saúde. 

 
12.Atualmente, entre os desafios institucionais para 
expandir e qualificar a atenção básica no contexto 
brasileiro destacam-se: 
 

I. Ações articuladas com as instituições formadoras 
para promover mudanças na graduação e pós-
graduação dos profissionais de saúde, de modo a 
responder aos desafios postos pela expansão e 
qualificação da atenção básica, incluindo aí a 
articulação com os demais níveis de atenção. 

II. A elaboração de protocolos assistenciais 
integrados (promoção, prevenção, recuperação e 
reabilitação) dirigidos aos problemas mais 
freqüentes do estado de saúde da população, 
com indicação da continuidade da atenção, sob a 
lógica da regionalização, flexíveis em função dos 
contextos estaduais, municipais e locais. 
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III. A definição de mecanismos de financiamento que 
contribuam para a redução das desigualdades 
regionais e para uma melhor proporcionalidade 
entre os três níveis de atenção. 

IV. A contínua revisão dos processos de trabalho das 
equipes de saúde da família com reforço as 
estruturas gerenciais nos municípios e estados.  

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

 
13.Sabe-se que todos os cidadãos têm direito ao acesso 
às ações e aos serviços de promoção, proteção e 
recuperação da saúde promovidos pelo Sistema Único de 
Saúde. Entre as afirmativas a seguir, assinale a que está 
em desacordo com os Direitos dos Usuários da Saúde:  
 

a) O encaminhamento à Atenção Especializada e 
Hospitalar será estabelecido em função da 
necessidade de saúde e indicação clínica, 
levando-se em conta critérios de 
vulnerabilidade e risco com apoio de centrais 
de regulação ou outros mecanismos que 
facilitem o acesso a serviços de retaguarda. 

b) Nas situações de urgência/emergência, o 
atendimento se dará de forma incondicional, em 
qualquer unidade do sistema. 

c) Quando houver limitação circunstancial na 
capacidade de atendimento do serviço de 
saúde, fica sob responsabilidade do gestor local 
a pronta resolução das condições para o 
acolhimento e devido encaminhamento do 
usuário do SUS, devendo ser prestadas 
informações claras ao usuário sobre os critérios 
de priorização do acesso na localidade por ora 
indisponível. A prioridade deve ser baseada em 
critérios de vulnerabilidade clínica e social, sem 
qualquer tipo de discriminação ou privilégio. 

d) Em caso de risco de vida ou lesão grave, 
deverá ser assegurada a remoção do usuário 
em condições seguras, que não implique 
maiores danos, para um estabelecimento de 
saúde com capacidade para recebê-lo. 

e) As informações sobre os serviços de saúde 
contendo critérios de acesso, endereços, 
telefones, horários de funcionamento, nome e 
horário de trabalho dos profissionais das 
equipes assistenciais não devem estar 
disponíveis aos cidadãos nos locais onde a 
assistência é prestada e nos espaços de 
controle social. 

 
14.Segundo a Lei Nº. 8.080, é de responsabilidade dos 
governos municipais e do distrito federal:  
 

I. Participar do financiamento e garantir o 
fornecimento de medicamentos básicos. 

II. Gerir laboratórios públicos de saúde e 
hemocentros. 

III. Participar do planejamento, programação e 
organização do SUS em articulação com o gestor 
estadual. 

IV. Celebrar contratos com entidades prestadoras de 
serviços privados de saúde, bem como avaliar 
sua execução. 

V. Executar serviços de vigilância epidemiológica, 
sanitária, de alimentação e nutrição, de 
saneamento básico e de saúde do trabalhador. 

 
a) I – II – III  
b) II – III – IV  
c) III – IV – V  
d) II – III – V  
e) I – II – III – IV – V  

 
15.De acordo com a Lei Nº. 8.080, é de responsabilidade 
EXCLUSIVA do Governo Federal: 
 

a) Formular, avaliar e apoiar políticas nacionais no 
campo da saúde. 

b) Coordenar a rede estadual de laboratórios de 
saúde pública e hemocentros. 

c) Acompanhar, avaliar e divulgar os seus 
indicadores de morbidade e mortalidade. 

d) Prestar apoio técnico e financeiro aos municípios. 
e) Coordenar e, em caráter complementar, executar 

ações e serviços de vigilância epidemiológica, 
vigilância sanitária, alimentação e nutrição e 
saúde do trabalhador. 

 
16.Conforme a Lei Nº. 8.142/90, que dispõe sobre a 
participação da comunidade na gestão do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da 
saúde e dá outras providências, assinale a alternativa que 
não está correta.  
 

a) O Conselho Nacional de Secretários de Saúde 
(Conass) e o Conselho Nacional de Secretários 
Municipais de Saúde (Conasems) terão 
representação no Conselho Nacional de Saúde.  

b) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e 
deliberativo, órgão colegiado composto por 
representantes do governo, prestadores de 
serviço, profissionais de saúde e usuários, atua 
na formulação de estratégias e no controle da 
execução da política de saúde na instância 
correspondente, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros, cujas decisões serão 
homologadas pelo chefe do poder legalmente 
constituído em cada esfera do governo. 

c) Os recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) 
serão alocados como despesas de custeio e de 
capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e 
entidades, da administração direta e indireta. 

d) A representação dos usuários nos Conselhos de 
Saúde e Conferências será paritária em relação 
ao conjunto dos demais segmentos. 

e) N.d.a.  
 
17.Considere a Norma Operacional da Assistência à 
Saúde – NOAS-SUS 01/02 para assinalar a alternativa 
incorreta:  

 
a) Essa norma procura oferecer as alternativas 

necessárias à superação das dificuldades e 
impasses oriundos da dinâmica concreta de sua 
implementação. 

b) Definir um conjunto mínimo de procedimentos de 
média complexidade como primeiro nível de 
referência intermunicipal, com acesso garantido a 
toda a população no âmbito microrregional, 
ofertados em um ou mais módulos assistenciais 
não compete a essa norma.  
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c) A Secretaria de Assistência à Saúde (SAS) é a 
unidade organizacional do MS responsável pela 
análise técnica das propostas de qualificação das 
microrregiões na assistência à saúde, a serem 
submetidas à aprovação da CIT, de acordo com 
as regras estabelecidas nesta Norma. 

d) Os subsídios à organização e à programação da 
média complexidade, compreendendo grupos de 
programação e critérios de classificação das 
ações desse nível de atenção, são descritos em 
instrumento a ser acordado pelas três esferas de 
governo e definido em Portaria do MS.  

e) A presente Norma atualiza as condições de 
gestão estabelecidas na NOB-SUS 01/96, 
explicitando as responsabilidades, os requisitos 
relativos às modalidades de gestão e as 
prerrogativas dos gestores municipais e 
estaduais. 

 
18.Segundo a Norma Operacional Básica – 96, assinale a 
alternativa incorreta.  
 

a) A sua finalidade primordial é promover e 
consolidar o pleno exercício, por parte do poder 
público municipal e do Distrito Federal, da função 
do gestor da atenção à saúde dos seus 
munícipes.  

b) Na construção de uma gestão plena, a 
operacionalização das condições de gestão 
propostas por esta NOB considera e valoriza os 
vários estágios já alcançados pelos estados e 
pelos municípios.  

c) Os sistemas municipais de saúde apresentam 
níveis diferentes de complexidade.  

d) Os sistemas de comunicação social, educação 
em saúde e financiamento tem seus 
desenvolvimentos independentes do pleno 
funcionamento do CES e da CIB.  

e) Os recursos destinados ao pagamento das 
diversas ações de atenção a saúde prestadas 
entre municípios são alocados, previamente, pelo 
gestor que demanda esses serviços, ao 
município sede do prestador.  

 
19.Identifique qual o sistema que é alimentado, 
principalmente, pela notificação e investigação de casos de 
doenças e agravos que constam da lista nacional de 
doenças de notificação compulsória, mas é facultado a 
estados e municípios incluir outros problemas de saúde 
importantes em sua região: 
 

a) SIM 
b) SINASC 
c) SINAN 
d) SIAB 
e) N.D.A.  

 
20.Estão incluídas no campo de atuação do Sistema Único 
de Saúde – SUS, exceto:  
 

a) O incremento, em todas as áreas de atuações, do 
desenvolvimento científico e tecnológico.  

b) A ordenação da formação de recursos humanos 
na área de saúde. 

c) A colaboração na proteção do meio ambiente, 
nele compreendido o do trabalho.  

d) A participação na formulação da política e na 
execução de ações de saneamento básico. 

e) A vigilância nutricional e a orientação alimentar.  
 

 
 

Conhecimentos Específicos  
 
 
21.Com relação aos Transtornos do Humor, assinale a 
alternativa incorreta: 
 

a) Transtorno caracterizado pela ocorrência repetida 
de episódios depressivos correspondentes à 
descrição de um episódio depressivo na ausência 
de todo antecedente de episódios independentes 
de exaltação de humor e de aumento de energia. 

b) As formas mais graves do transtorno depressivo 
recorrente apresentam numerosos pontos 
comuns com os conceitos anteriores da 
depressão maníaco-depressiva, melancolia, 
depressão vital e depressão endógena. 

c) Transtornos do humor persistentes e 
habitualmente flutuantes, nos quais os episódios 
individuais não são suficientemente graves para 
justificar um diagnóstico de episódio maníaco ou 
de episódio depressivo leve. 

d) Rebaixamento crônico do humor, persistindo ao 
menos por vários anos, mas cuja gravidade não é 
suficiente ou na qual os episódios individuais são 
muito curtos para responder aos critérios de 
transtorno depressivo recorrente grave, moderado 
ou leve recebe o nome de Ciclotimia.  

e) Transtorno caracterizado por dois ou mais 
episódios nos quais o humor e o nível de 
atividade do sujeito estão profundamente 
perturbados, sendo que este distúrbio consiste 
em algumas ocasiões de uma elevação do humor 
e aumento da energia e da atividade e em outras, 
de um rebaixamento do humor e de redução da 
energia e da atividade. 

 
22.Sobre o Transtorno Delirante Persistente, considere as 
seguintes afirmativas:  
 

I. Trata-se de um estágio inicial de esquizofrenia.  
II. Ocorre menos em mulheres do que em homens.  

III. É provocado por lesão do lobo frontal. 
 
Podemos afirmar que:  
 

a) Apenas a afirmativa I está correta.  
b) Apenas a afirmativa II está correta.  
c) Apenas a afirmativa III está correta.  
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
e) Todas as afirmativas estão corretas.  

 
23.Os transtornos de personalidade afetam todas as áreas 
de influência da personalidade de um indivíduo, o modo 
como ele vê o mundo, a maneira como expressa as 
emoções, o comportamento social. Assinale o mecanismo 
de defesa que ocorre com mais freqüência associado ao 
Transtorno de Personalidade Paranóide:  
 

a) Racionalização 
b) Negação 
c) Intelectualização 
d) Sublimação 
e) Projeção  
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Texto I:  
 

Exclusão de idéias, sentimentos e desejos que o 
indivíduo não quisera admitir e que, no entanto continua a 
fazer parte da vida psíquica. Certos traumas e conflitos 
não resolvidos são recalcados e se não forem resolvidos 
podem se tornarem em neurose, psicose, psiconeurose, 
doenças psicossomaticas. 

 
24.O texto I refere-se a:  
 

a) Recalque 
b) Resistência 
c) Compensação 
d) Fantasia 
e) Substituição 

 
25.Rapidez, precisão e cronologia das informações que o 
próprio paciente dá é uma função da memória que recebe 
o nome de:  
 

a) Evocação 
b) Função mnésica  
c) Fixação 
d) Percepção 
e) Conservação 

 
26.O emprego inapropriado de palavras com sentidos 
parecidos é: 
 

a) Logorréia  
b) Disartria 
c) Afasia 
d) Parafasia 
e) Verbigeração  

 
27.Com relação à vontade, quando o indivíduo apresenta 
uma exaltação patológica trata-se de:  
 

a) Vontade normal 
b) Hipobúlico  
c) Hiperbúlico 
d) Negativismo 
e) Compulsão  

 
28.Com relação à Esquizofrenia, assinale a alternativa 
incorreta:  
 

a) É multifatorial.  
b) As pessoas com esquizofrenia sofrem de um 

desequilíbrio neuroquímico. 
c) O estresse é a principal causa da esquizofrenia.  
d) Psicoterapia contra a vontade do próprio será 

indicada e muitas vezes realizada sem nenhuma 
melhora para o paciente.  

e) Os sintomas da esquizofrenia não são os 
mesmos de indivíduo para indivíduo, podendo 
aparecer de forma insidiosa e gradual ou, pelo 
contrário, manifestar-se de forma explosiva e 
instantânea.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.A respeito da insônia, considere V para afirmativa 
verdadeira e F para falsa:  
 

I. (   ) A insonia é um transtorno do estado vigil que se 
manifesta clinicamente através da percepção de 
sono insuficiente ou incapacidade para dormir. 

II. (   ) A insônia persistente é um fator de risco de 
acidentes.  

III. (  ) Hipnoagnosia costuma ocorrer em pacientes 
com um estado de alerta excessivo e tensão 
muscular elevada na hora de se deitar, o que lhes 
impede de dormir. 

IV. (   ) O envelhecimento é um dos responsáveis pela 
sonolência diurna.  

V. (    ) Antihipertensivos não provocam insônia.  
VI. (   ) A hipersônia transitória e situacional consiste 

em uma ruptura do padrão normal de sono-vigília, 
marcado por uma excessiva dificuldade em manter-
se desperto e uma tendência a permanecer na 
cama por períodos longos. 

 
A seqüência correta é:  
 

a) I – V; II – V; III – F; IV – V; V – F; VI – V.  
b) I – F; II – F; III – F; IV – F; V – F; VI – V.  
c) I – F; II – V; III – V; IV – V; V – V; VI – V.  
d) I – F; II – V; III – F; IV – V; V – V; VI – F.  
e) I – V; II – F; III – V; IV – V; V – F; VI – V.  

 
30.Para que se considerem os Transtornos Delirantes 
como problemas de saúde na área da saúde mental, 
alguns critérios devem ser observados, como o fato de:  
 

I. A categoria reúne transtornos diversos 
caracterizados única ou essencialmente pela 
presença de idéias delirantes persistentes e que 
não podem ser classificados entre os transtornos 
orgânicos, esquizofrênicos ou afetivos.  

II. Em comparação, os delírios não-bizarros envolvem 
situações que poderiam concebivelmente ocorrer.  

III. O funcionamento psicossocial é invariável. 
 
Quais estão incorretos?  
 

a) Apenas I.  
b) Apenas II.  
c) Apenas I e II.  
d) Apenas III.  
e) I, II e III.  

 
31.Considere os fatores de risco listados a seguir:  

 
I. Componente genético 

II. Fatores pré e perinatais 
III. Família desestruturada  
IV. Nascer nos meses de verão  

 
Qual (is) está (ao) associado(s) a uma maior probabilidade 
de um indivíduo vir a apresentar transtorno mental 
esquizofrênico?  
 

a) Apenas II.  
b) Apenas I e II.  
c) Apenas I, II e III.  
d) Apenas II e IV. 
e) I, II, III e IV.   
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32.Analise as características abaixo listadas relativas à 
Hipocondria:  
 

I. Um indivíduo com este distúrbio tende a 
interpretar sensações normais, funções corporais 
e sintomas leves como um sinal de uma doença 
grave. 

II. A Hipocondria é em alguns casos semelhante ao 
distúrbio obsessivo-compulsivo. 

III. O diagnóstico normalmente é suspeitado pelo 
clínico geral e é geralmente confirmado pelo 
psiquiatra ou psicólogo, embora o paciente muitas 
vezes se recuse a fazer tratamento psiquiátrico ou 
psicológico. 

IV. Também é conhecida como nosomania.  
 
Está (ao) correto(s):  
 

a) Apenas II e III. 
b) Apenas I e II. 
c) Apenas I, II e III. 
d) Apenas II, III e IV. 
e) I, II, III e IV. 

 
33.Considere os possíveis achados abaixo listados, 
referentes aos Transtornos Mentais Orgânicos:  
 

I. A demência é uma síndrome devida a uma 
doença cerebral, usualmente de natureza crônica 
ou progressiva, na qual há comprometimento de 
numerosas funções corticais superiores, tais 
como a memória, o pensamento, a orientação, a 
compreensão, o cálculo, a capacidade de 
aprendizagem, a linguagem e o julgamento. 

II. A doença de Alzheimer é uma doença cerebral 
degenerativa primária de etiologia desconhecida 
com aspectos neuropatológicos e neuroquímicos 
característicos. 

III. Demência na doença de Alzheimer com início 
após a idade de 65 anos, e usualmente ao fim do 
oitavo decênio (70-79 anos) ou após esta idade; 
evolui lentamente e se caracteriza 
essencialmente por uma deterioração da 
memória. 

 
Está (ao) correto(s):  
 

a) Apenas I.  
b) Apenas I e II.  
c) Apenas II e III.  
d) Apenas II.  
e) I, II e III.  

 
34.Síndrome dominada por um comprometimento 
importante das memórias recente e remota, ao passo que 
a memória imediata permanece preservada com habilidade 
reduzida para aprendizagem e uma desorientação 
temporal: 
 

a) Síndrome amnésica orgânica não induzida pelo 
álcool ou por outras substâncias psicoativas. 

b) Delirium não induzido pelo álcool ou por outras 
substâncias psicoativas. 

c) Demência na doença de Parkinson. 
d) Demência da doença de Pick. 
e) Demência vascular subcortical. 

 
 
 

35.A respeito do exame mental, assinale a alternativa 
incorreta:  
 

a) O exame do estado mental é uma avaliação do 
funcionamento mental do paciente, no momento 
do exame, com base nas observações que foram 
feitas durante a entrevista. 

b) Com o objetivo de facilitar a descrição, o exame 
do estado mental é organizado por áreas, embora 
exista uma grande inter-relação entre estas 
diferentes áreas. 

c) O examinador tem um acesso direto ao 
pensamento do paciente, através do discurso do 
mesmo durante a entrevista. 

d) Deve ser observada a quantidade e a velocidade 
da verbalização do paciente, durante a entrevista. 

e) O examinador deverá avaliar se as sensações e 
percepções do paciente resultam da estimulação 
esperada dos correspondentes órgãos do sentido. 

 
36.A percepção sensorial na ausência de estimulação 
externa do órgão sensorial envolvido recebe o nome de: 
 

a) Alucinação 
b) Despersonalização 
c) Desrealização 
d) Tonalidade emocional 
e) Modulação 

 
37.A alteração na consciência que permanece em mutismo 
e sem movimentos, com preservação relativa da 
consciência trata-se de:  
 

a) Sonolência 
b) Obnubilação da consciência 
c) Estupor 
d) Delirium 
e) Estado crepuscular 

 
38.Com relação ao TDAHI, assinale a alternativa incorreta:  
 

a) O Transtorno do Déficit de Atenção com 
Hiperatividade (TDAH) é um transtorno 
neurobiológico, de causas genéticas, que aparece 
na infância e freqüentemente acompanha o 
indivíduo por toda a sua vida. 

b) Caracteriza-se por sintomas de desatenção, 
inquietude e impulsividade.  

c) Em alguns países, como nos Estados Unidos, 
portadores de TDAH são protegidos pela lei 
quanto a receberem tratamento diferenciado na 
escola. 

d) Existe controvérsia sobre a existência do TDAH. 
e) Ele é o transtorno mais comum em crianças e 

adolescentes encaminhados para serviços 
especializados.  

 
39.Com relação aos sintomas do TDAHI em crianças, 
julgue os itens a seguir:  
 

I. As meninas têm mais sintomas de hiperatividade-
impulsividade que os meninos.  

II. As crianças com TDAH são agitadas ou inquietas.  
III. Freqüentemente também apresentam dificuldades 

em se organizar. 
IV. O TDAH se associa necessariamente a 

dificuldades na vida escolar  e  esta é uma queixa 
freqüente de pais e professores.  
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Quais estão corretos?  
 

a) I e II.  
b) II e III.  
c) I, II e III.  
d) II, III e IV.  
e) I, II e IV.  

 
40.A incapacidade relativa ocorre quando não existe a 
capacidade civil plena e esta está próxima da normalidade. 
Nestes casos ficam limitados os poderes do curador nas 
questões que envolvam finanças, contratos, venda ou 
hipoteca de bens, etc. Ainda no mesmo capítulo (da 
Personalidade e da Capacidade), o novo Código Civil 
determina que são incapazes, relativamente a certos atos, 
ou à maneira de os exercer, exceto:  
 

a) Os maiores de dezesseis e menores de dezoito 
anos. 

b) Os loucos de todo o gênero. 
c) Os viciados em tóxicos. 
d) Os que, por deficiência mental, tenham o 

discernimento reduzido. 
e) Os excepcionais, sem desenvolvimento mental 

completo. 
 

 
 
 

FIM DO CADERNO 
 




