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CONCURSO PÚBLICO 2009/PREFEITURA DE IGREJA NOVA 
 

CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA 
Instruções 
 
• Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

• Verifique, no caderno de provas, o número de folhas e se seqüência de questões, no total de 30 (trinta) está correta,  e 

também se há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade. 

• O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu cartão 

resposta. 

• A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade do 

candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova. 

• Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma  delas 

constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

• Suponha que a questão nº 01 tenha a resposta C como correta. 

• Veja como marcar esta resposta. 

                                                                 QUESTÃO                            ALTERNATIVAS 

 

 

• Deve-se estar atento para: 

• Não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão 

• Não escrever no verso do cartão resposta 

• Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta 

• Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova: 

• Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que: 

• Tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da prova; 

• For surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou por 

qualquer outra forma; 

• For apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa 

identificação pessoal; 

• Ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença; 

• Recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio e identificado pelo 

digiselo. 

• Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta atribuição 

de única e exclusiva responsabilidade do candidato.  

• Para maiores esclarecimentos e acompanhamento das etapas do processo seletivo, consulte o nosso site pelo endereço 

eletrônico: www.ipedec.com.br 
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1. O Médico atuante em uma instituição de Saúde Mental deve ter conhecimento sobre a ação,interação e reação adversa dos 
medicamentos utilizados. Um estado caracterizado por rigidez muscular, sialorréia e tremores de extremidades, é causado pelo 
uso de: 
 
a)  ansiolíticos 
b) anti histamínicos 

c) hipnóticos  
d) antibióticos  

e) neurolépticos                        

 
2.Conforme a abordagem psicológica ,define-se como “distúrbios de aspectos da personalidade nos quais se altera a relação 
com o mundo permanecendo íntegra a capacidade de pensamento e de manter relações afetivas”: 
 
a) neurose 
b) catatonia 

c) esquizofrenia                                                          
d) psicose 

e) paranóia 

 
3. Na esquizofrenia, o sintoma mais comum associado com as distorções do conteúdo do pensamento é: 
 
a) Sonolência     
b) alucinações     

c) embotamento afetivo   
d) catatonia     

e) delírio        

 
4. O carbonato de lítio é uma das drogas utilizadas no tratamento da seguinte psicopatologia: 
 
a) Síndrome do pânico    
b) transtorno de humor    

c) esquizofrenia    
d) ansiedade     

e) Parkinson     

                 
5. Os sintomas mais comuns nos clientes em delirium tremens são: 
 
a) Nível de consciência normal, elevação da temperatura, tremor de língua 
b) Obnubilação da consciência, hipotermia, pele seca, pulsação lenta 
c) Nível de consciência normal, elevação da temperatura, tremor de lábios, sudorese 
d) Obnubilação da consciência, sudorese, tremor de língua e lábios, elevação da temperatura 
e) Nenhuma das alternativas                                               
 
6.O processo de atendimento na saúde mental compreende, seqüencialmente, as fases: 

 
a) Avaliação, planejamento, diagnóstico, implementação e avaliação final 
b) Avaliação, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação final 
c) Planejamento, diagnóstico, avaliação e avaliação final 
d) Avaliação, implementação, diagnóstico, planejamento e avaliação final 
e) Avaliação, diagnóstico, planejamento, implementação e avaliação final                            
 
7. A ansiedade, o medo e o estresse alteram a pressão arterial porque: 
 
a) Diminuem a freqüência cardíaca, aumentam o débito cardíaco e diminuem a resistência vascular periférica 
b) Diminuem a freqüência cardíaca, aumentam  o débito cardíaco e aumentam a resistência vascular periférica 
c) Aumentam a freqüência cardíaca, aumentam o débito cardíaco e aumentam a resistência vascular periférica 
d) Aumentam a freqüência cardíaca, diminui o débito cardíaco e aumentam a resistência vascular periférica 
e) Nenhuma das alternativas 
 
8.  Os benzodiazepínicos exercem sues efeitos ansiolíticos através de sua poderosa potencialização do neurotransmissor 
gaba.É indicado para: 
 
I- Distúrbio do sono     
II- Relaxamento neuro- esquelético  
III- Distúrbios convulsivos   
 
a) apenas a I está correta  
b) I e II estão corretas   

c) I e III estão corretas   
d) II e III estão corretas   

e) Todas estão corretas 

 
9.  Associe as colunas: 
 
(1) Esquizofrenia simples 
(2) Esquizofrenia herbefrênica 
(3) Esquizofrenia catatônica 
(4) Esquizofrenia paranoide 

 
(   ) Sintoma principal “distúrbio do pensamento” 
(   ) A perda da resposta afetiva. 
(   ) Os delírios primários seguidos por pretensões delirantes 
(   ) Caracterizada por um bloqueio motor 

 
A SEQÜÊNCIA CORRETA É: 
 
a) 2-1-4-3 
b) 1-3-4-2 
c) 1-2-3-4 
d) 4-2-3-1 
e) 2-3-4-1
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10.  Sobre distúrbios afetivos, podemos afirmar que: 
 
a) Grupo de doenças mentais que apresenta uma alteração primária da afetividade. 
b) Podem ser encontrados em quase todas as psicoses. 
c) Podem ser incluídas entre as doenças mentais do grupo afetivo 
d) A, B e C estão corretas 
e) Somente A e b estão corretas. 
 
11. Se a anoxemia for acompanhada por asfixia, perde-se a consciência no estágio que a respiração fica irregular e superficial. 
esses efeitos combinados podem ser observados depois de tentativa de suicídio. A ressuscitada poderá: 
 
I-Sofrer de hipercinésia córeo-atetésica 
II-Não sobreviver 
III-Crises epilépticas 
IV-Dismnésia grave 
 
ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA: 

 
a) Somente I está correta; 
b) Somente II está correta; 
c) Somente I, II e III estão corretas; 

d) Somente I, II e IV estão corretas; 
e) I, II, III e IV estão corretas. 

 
12. O homem doente, inconscientemente procura reajustar sua vida de maneira a poder satisfazer todas as exigências 
impostas a ele pelo ambiente do melhor modo que puder. quando ele fica exposto a situações que não pode controlar; tende a 
ficar: 
 
I- Ansioso, mal humorado, evasivo 
II- Seu pulso pode aumentar 
III- Inquieto e trêmulo 
IV- Apresenta passividade 
 
ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA: 
 
a) Apenas o II 
b) Apenas I e II 
c) Apenas I,II,III 

d) I,II,III,IV 
e) Nenhuma das respostas  

 
13. O paciente maníaco não parece e nem se sente doente e no exame comumente apresenta um quadro de perfeita saúde 
física. O ataque maníaco inicia-se com: 
 
I- Flutação diária do humor 
II- Arrogância e irritabilidade 
III- Afastamento de realidade 
IV- Insônia e nervosismo freqüente 
 
ASSINALE A ALTERNATIVA CORRETA: 
 
a) Apenas I,II,III estão corretos 
b) Apenas I,III,IV estão corretos 

c) Apenas I,II,IV estão corretos 
d) Apenas II, IV estão corretos 

e) Nenhuma das respostas acima 

 
14.  Em uma mulher, a visão por vezes, de pequenos animais a sua frente é denominada: 
 
a) Alucinações verdadeiras. 
b) Pseudo-alucinações. 
c) Delírios somáticos. 

d) Simulação. 
e) Zoopsias. 

 
15.  Ramo da medicina no quais os fenômenos psicológicos são importantes como causas, sinais e sintomas ou como agentes 
curativos: 
 
a) Psicologia 
b) Neurologia 
c) Psiquiatria 

d) Psicopedagogia 
e) Nenhuma das respostas acima 

 
16. A neurastenia, psicastenia, histeria são neuroses principais, classificadas por ; 
 
a) Pavlov 
b) Freud 
c) Heidegger 

d) Piaget 
e) Nenhuma das respostas acima 

 
 
 
 
 






MÉDICO PSIQUIATRA 

17.  Para o diagnóstico multidimensional em psiquiatria: 
 
a) É essencial só o conhecimento dos sintomas e sinais 
b) A idéia de sua ocorrência 
c) Combinações em quadros clínicos 
d) As alternativas A, B, e C estão corretas 
e) Nenhuma das respostas acima 
 
18. Assinale a alternativa incorreta: 
 
a) De acordo com o pensamento psicanalítico melancolia é concebida como uma reação do indivíduo. 
b) Os psicanalistas consideram os sintomas maníacos e hipomaníacos como forma de defesa contra os sentimentos de 

depressão e frustração. 
c) A lacuna entre o ego e o superego é superada e o  paciente fica incapacitado a projetar-se sem reservas ou inibições no 

mundo externo livrando-se do mundo interno pertubado e cheio de conflitos. 
d) Apenas a, b e c estão corretas. 
e) Nenhuma das respostas acima 
 
19.  A irritabilidade é uma característica dominante de certas reações neuróticas . é correto afirmar: 
 
I - Surge quando há interferência no sono. 
II - É induzida pela situação emocional. 
III - Varia com a idade. 
 
a) Somente a afirmativa I está correta; 
b) Somente a afirmativa II está correta; 
c) Somente a afirmativa III está correta; 

d) As afirmativas I, II e III estão corretas; 
e) Apenas as afirmativas I e III estão corretas 

 
20. Segundo Schnneder os psicopatas são: 
 
a) Os doentes cujas personalidades sofrem mudanças após encefalite ou traumatismo craniano. 
b) Indivíduos cuja anormalidade é congênita embora não necessariamente devido exclusivamente a fatores hereditários. 
c) Doentes que tenham sofrido alguma lesão destrutiva no passado. 
d) Apenas A e B estão corretas 
e) A, B e C estão corretas 
 
21.  De acordo com a utilização dos recursos financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS) em finalidades diversas das 
previstas na Lei nº 8.080/1990, assinale a alternativa correta: 
 
a) Poderá ser transferida desde que seja fiscalizado pelo Conselho de Saúde 
b) Constitui crime de emprego irregular de verbas ou rendas públicas 
c) Poderá ser transferida desde que seja comunicado ao Ministério da Saúde 
d) Constitui emprego regular de verbas ou rendas públicas 
e) Poderá ser transferida desde que seja comunicado ao Ministério da Saúde e fiscalizado pelo Conselho de Saúde  
 
22.  São instâncias colegiadas do SUS: 
 
a) O Ministério da Saúde e a Conferência de Saúde 
b) A Fundação Nacional de Saúde e o Ministério da 

Saúde 

c) O Ministério da Saúde e o Conselho de Saúde 
d) O Conselho de Saúde e Fundação Nacional de Saúde 
e) A Conferência de Saúde e o Conselho de Saúde  

 
23.  Conforme a Lei nº 8.080/1990, podemos afirmar que a assistência à saúde é: 
 
a) Livre a entidade filantrópicas 
b) Livre à iniciativa privada 
c) Proibida à iniciativa privada 

d) Livre à iniciativa pública e privada 
e) Livre à iniciativa privada 

 
24.  As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, 
organizado de acordo com as seguintes diretrizes: 
 
a) Descentralização, atendimento integral, participação da comunidade 
b) Centralização, atendimento integral, participação da comunidade 
c) Centralização, atendimento integral, participação dos setores públicos 
d) Descentralização, atendimento setorial, participação dos serviços privados 
e) Centralização, atendimento integral, participação dos serviços de saúde 
 
25.  À direção nacional do Sistema Único de Saúde cabe, exclusivamente: 
 
a) A execução e a implementação das políticas relativas às condições dos ambientes de trabalho 
b) A formulação e a implementação da política de controle das agressões ao meio ambiente 
c) A formulação e a implementação das políticas de saneamento básico 
d)  A formulação e a coordenação da vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras 
e) A formulação, avaliação e apoio das políticas de alimentação e nutrição 
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Leia o texto abaixo e responda às questões: 
 
Estudo dos EUA constata que tratamento de autismo em bebês é eficaz 
 

  O tratamento de autismo se mostra mais eficaz quanto mais cedo for iniciado. Um estudo realizado nos Estados 
Unidos constatou resultados animadores em crianças diagnosticadas com a doença e que começaram a ser tratadas de forma 
mais rigorosa a partir do 1º ano de vida. 
  Um grupo de pesquisadores da Universidade de Washington concluiu que o tratamento pode amenizar muito os 
sintomas da doença. Foram avaliadas 48 crianças autistas, entre 1 ano de meio e 2 anos e meio. 
Um grupo foi selecionado aleatoriamente para receber um tratamento especializado, conhecido como Early Start 
Denver, focado na interação e na comunicação - as maiores dificuldades das crianças autistas. A outra parte era atendida de 
forma menos abrangente e intensa. 
  Em uma das etapas ao que o primeiro grupo foi submetido, os pais e terapeutas seguram repetidamente brinquedos 
muito próximos ao rosto da criança, para que ela seja obrigada a manter contato visual. Em outro exercício, a criança é 
recompensada por usar palavras para pedir brinquedos. Foram quatro horas de atenção dos terapeutas durante cinco dias na 
semana, e o tratamento era repetido em casa, com os pais, por pelo menos mais cinco horas semanais. 

http://veja.abril.com.br/noticia/saude/estudo-eua-constata-tratamento-autismo-bebes-eficaz-515822.shtml 
 

26.  Segundo o texto: 
 
I – O tratamento ameniza os sintomas da doença. 
II – 48 crianças de 2 anos e meio foram avaliadas na pesquisa. 
III – O grupo de crianças que receberam o tratamento Early Start Denver foi selecionado aleatoriamente. 
 

Está (ao) incorreta (s): 
 

a) Apenas I b) I, II e III c) Apenas II e III d) Apenas I e III e) Apenas I e II 
 
27.  No trecho “ começaram a ser tratadas” temos o verbo no plural por concordar com seu sujeito “crianças”. Analise as 
orações a seguir e aponte aquela (s) que não depende (dependem) de sujeito para realizar a concordância do verbo, uma vez 
que eles são impessoais. 
 
I – Constatou-se o problema imediatamente. 
II – Houve enormes progressos após o tratamento aplicado. 
III – Fizeram os tratamentos as crianças selecionadas. 
IV – Faz dois anos que submetemos as crianças ao tratamento. 
 

Está (ao) correta (s): 
 

a) Apenas I e IV b) Apenas II e III c) Apenas III e IV d) Apenas II e IV e) Apenas I, II e III 
 
28.  Analise as assertivas em relação à pontuação do terceiro parágrafo: 
 
I – A palavra “aleatoriamente” poderia ser separada por vírgulas, intercalando a expressão. Isso não afetaria o sentido da 
oração. 
II – A oração “conhecido como Early Start Denver” está entre vírgulas por se tratar de um aposto. 
III – O travessão utilizado separa uma enumeração. 
 

Está (ao) correta (s): 
 

a) Apenas I e II b) Apenas I c) Apenas II d) Apenas I e III e) Apenas III 
 
29.  Em “uma das etapas ao que o primeiro grupo foi submetido”’ temos a preposição sendo utilizada antes do pronome 
relativo, uma vez que o termo regente exige-a. Analise as assertivas quanto a esse fenômeno: 
 
I – Os planos de que discutimos podem ser reais. 
II – Cada jovem que ele se refere é aluno do curso. 
III – Os fatos de que duvidamos eram verídicos. 
 

Está (ao) correta (s): 
 

a) Apenas I b) I, II e III c) Apenas II e III d) Apenas II e) Apenas III 
 
30.  “seguram repetidamente brinquedos muito próximos ao rosto da criança, para que ela seja obrigada a manter o contato 
visual” O conectivo destacado estabelece uma relação de: 
 
a) tempo 
b) consequência 

c) causa 
d) finalidade 

e) proporção 

 
 
�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RETIRE NA PARTE PONTILHADA E ANOTE O SEU GABARITO PARA CONFERÊNCIA 
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