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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  

2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão 
Resposta; 
 

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  

4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 

5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 

6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a 
leitura. Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 

7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão 
Resposta que acompanha a prova; 
 

8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 
emenda ou rasura; 
 

9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 

10 Este caderno contém, trinta questões de múltipla escolha; 
  

11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o Caderno e o Cartão 
Resposta; 
 

12 Assine o cartão resposta no verso.  
 

Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  

 
Boa Prova! 
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Capitu 
 
 Capitu estava ao pé do muro fronteiro, voltada para ele, riscando com um prego. O rumor da porta 
_________ olhar para trás; ao dar comigo, encostou-se ao muro, como se quisesse esconder alguma cousa. 
Caminhei para ela;naturalmente levava o gesto mudado, porque ela veio a mim, e perguntou-me inquieta: 
 – Que é que você tem? 
 – Eu? Nada. 
 – Nada, não; você tem alguma cousa. 
 Quis _________ que nada, mas não achei língua. Todo eu era olhos e coração, um coração que desta vez 
ia sair, com certeza, pela borá fora. Não podia tirar os olhos daquela criatura de quatorze anos, alta, forte e 
cheia, apertada em um vestido de ________, meio desbotado. Os cabelos grossos, feitos em duas tranças, com as 
pontas atadas uma à outra, à moda do tempo, desciam-lhe pelas costas. Morena, olhos claros e grandes, nariz 
reto e comprido, tinha a boca fina e o queixo largo. As mãos, a despeito de alguns ofícios rudes,eram curadas 
com amor; não cheiravam a sabões finos nem águas de toucador, mas com água do poço e sabão comum trazia-
as sem mácula.Calçava sapatos de duraque, rasos e velhos, a que ela mesma dera alguns pontos. 
 – Que é que você tem? Repetiu. 
 – Não é nada, balbuciei finalmente. 
 E emendei logo: 
 – É uma notícia. 
 – Notícia de que? 
 Pensei em dizer-lhe que ia entrar para o seminário e espreitar a impressão que lhe faria. Se 
consternasse, é que realmente gostava de mim; se não, é que não gostava. Mas todo esse cálculo foi obscuro e 
rápido; senti que não poderia falar claramente, tinha agora a vista não seu como... 
 – Então? 
 – Você sabe... 
 Nisto olhei para ao muro, o lugar em que ela estivera riscando, escrevendo ou esburacando... Vi uns 
riscos abertos, e lembrou-me o gesto que ela fizera para cobri-los. Então quis vê-los de perto, e dei um passo. 
Capitu agarrou-me, mas, ou por temer que eu acabasse fugindo, ou por negar de outra maneira, correu adiante e 
apagou o escrito.Foi o mesmo que acender em mim o desejo de ler o que era. 

Assis, Joaquim Maria Machado de. “Capitu” In: Dom Casmurro. 8ª ed. São Paulo, Ática, 1978. P. 25-26. 
  
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) fez-a – insistir – xita. 
b) fê-la – insistir – chita. 
c) fez-a – ensistir – chita. 
d) fê-la – incistir – xita. 
 
02 - “Naturalmente levava o gesto mudado...” (1º parágrafo). O que levou o narrador a essa conclusão foi: 
a) O fato de Capitu ter-se encostado ao muro. 
b) O rumor da porta. 
c) A inquietação de Capitu. 
d) A inscrição que ele viu no muro. 
 
03 - Analise as afirmativas referente a acentuação gráfica: 
I - As paroxítonas ofícios, águas e notícia são acentuadas porque terminam em ditongo. 
II - As palavras mácula, cálculo e rápido são proparoxítonas. Todas as proparoxítonas são acentuadas. 
III - Os monossílabos trás, pé e quê são acentuados por serem tônicos e terminados em a(s) e e. 
Assinale a alternativa correta: 
a) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
 
04 - Analise as afirmativas quanto ao significado das palavras e assinale a correta: 
a) A palavra gesto no 1º parágrafo significa fisionomia, semblante, feição. 
b) As palavras passo e paço são homônimas homófonas assim como acender – ascender. 
c) A palavra desbotado (5º parágrafo) tem como antônimo descorado. 
d) As alternativas a, b e c estão corretas. 
 
05 - Em “mas não achei língua...” (5º parágrafo) o nexo mas estabelece relação de: 
a) conseqüência. 
b) concessão. 
c) oposição. 
d) explicação. 
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06 - Analise as afirmativas abaixo sobre o Município de Andirá: 
I- O Município de Andirá é um grande potencial agrícola onde predomina o latifúndio em propriedades com 
área média de 40,00 ha por lote. 
II- Dentre outras, as principais culturas do município são: soja, milho, trigo, cana-de-açúcar, banana e outros. 
III- Andirá já é um dos grandes centros de piscicultura do Brasil, com dezenas de produtores e mais e uma 
centena de tanques de criação de peixes. 
De acordo com seus conhecimentos assinale a alternativa correta: 
a) Todas as afirmativas estão corretas.     c) Uma afirmativa está correta. 
b) Duas afirmativas estão corretas.      d) Nenhuma afirmativa está correta. 
 
07 - O município de Andirá surgiu durante a vigência do “Estado Novo” imposto pelo Presidente Getúlio Vargas, 
nesta época a democracia foi deixada de lado por cerca de 15 anos. Que prefeito ficou no cargo entre 16 de 
Março de 1.946 a 03 de Dezembro de 1.947, sendo o último antes da volta das Eleições Diretas no Brasil? 
a) Erasmo Canhoto.       c) Moacyr Corrêa. 
b) Manoel Alves do Amaral.      d) Vergínio Rosário. 
 
08 - Em que ano ocorreu o “Cerco da Lapa” durante a “Revolução Federalista”? 
a) 1.892.         c) 1.894. 
b) 1.893.        d) 1.895. 
  
09 - No calendário histórico brasileiro, uma data chama a atenção, é o dia 21 de Abril. Qual destes fatos NÃO 
ocorreu nesta data? 
a) Em 1.500 – Chegada da esquadra de Pedro Álvares Cabral ao solo brasileiro. 
b) Em 1.792 – Enforcamento de Tiradentes no Rio de Janeiro. 
c) Em 1.960 – Inauguração da Cidade de Brasília por Juscelino Kubitscheck. 
d) Em 1.985 – Falecimento do Presidente Tancredo de Almeida Neves. 
 
10 - Dentre os antipsicóticos abaixo, qual está mais comumente relacionado a reações dermatológicas de 
fotossenssibilidade: 
a) haloperidol        c) clorpromazina 
b) tioridazina        d) risperidona 
 
11 - Qual dos medicamentos abaixo interage significativamente com a Lamotrigina, elevando os seus níveis 
séricos: 
a) Ácido Valpróico       c) Lítio 
b) Carbamazepina       d) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
12 - São critérios diagnósticos, de acordo com a CID-10 para bulimia Nervosa: 
a) Ingestão de quantidade exageradas de alimentos em período limitado de tempo, não acompanhadas de sentimento de 
descontrole. 
b) Comportamento compensatório inadequado e recorrente, como indução de vômitos e uso de laxantes. 
c) Auto-imagem indevidamente influenciada pela forma e pelo peso do corpo. 
d) O distúrbio não deve ocorrer exclusivamente durante episódios de anorexia nervosa. 
 
13 - São critérios diagnósticos para transtorno de personalidade borderline: 
a) Esforços frenéticos no sentido de evitar abandono real ou imaginário. 
b) Um padrão de relacionamentos interpessoais instáveis e intensos, caracterizado por extremos de idealização e 
desvalorização. 
c) Impulsividade em duas ou mais áreas, tais como gastos financeiros, sexo, abuso de substâncias, direção imprudente, 
comer impulsivo. 
d) Todas as alternativas acima. 
 
14 - São manifestações da intoxicação por lítio, exceto: 
a) Vômitos, dor abdominal e diarréia profusa. 
b) Confusão, sinais neurológicos focais e disartria. 
c) Tremor grave, ataxia e coma. 
d) Taquicardia, hipertermia e rigidez muscular. 
 
A LEI Nº 8.080, DE 19 DE SETEMBRO DE 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências. 
De acordo com o disposto nesta lei responda as questões 15 e 16. 
 
15 - Estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras é uma competência: 
a) Exclusiva da administração municipal do SUS.  c) Exclusiva da administração federal do SUS. 
b) Exclusiva da administração estadual do SUS.  d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
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16 - Para o estabelecimento dos valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, será 
utilizada uma combinação de critérios, segundo análise técnica de programas e projetos. Fazem parte destes 
critérios exceto: 
a) O perfil demográfico da região. 
b) O perfil étnico da população a ser coberta. 
c) O desempenho técnico, econômico e financeiro no período anterior. 
d) O ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo. 
 
17 - São contra-indicações absolutas  ao uso da Clozapina,  exceto: 
a) Uso atual de drogas mielossupressoras.    c) Doença grave hepática, renal ou cardíaca. 
b) História prévia de agranulocitose.    d) Risco grave de suicídio. 
 
18 - O uso de drogas psicotrópicas durante a gestação é um fator a ser avaliado cuidadosamente. O 
desenvolvimento da síndrome do “floppy baby” está comumente associado: 
a) Ao uso de IRSS no primeiro trimestre de gestação. 
b) Ao uso de lítio e benzodiazepínicos pela mãe no último trimestre da gestação. 
c) Ao uso irregular, por parte do paciente, das medicações prescritas pelo psiquiatra. 
d) Nenhuma das alternativas anteriores. 
 
19 - Segundo diretrizes terapêuticas do MS, um dos critérios de inclusão de um paciente portador de 
Esquizofrenia em protocolos de Esquizofrenia refratária é ter apresentado falha terapêutica, caracterizada por 
diminuição inferior a 30% dos escores prévios da escala BPRS-A25-27, à maior dose tolerável pelo paciente de 
pelo menos duas diferentes classes químicas de antipsicóticos, quais sejam: 
I - Clorpromazina 300 a 1000 mg/dia ou tioridazina 400 a 800 mg/dia. 
II - Haloperidol: 6 a 15 mg/. 
Qual o período de tempo recomendado para o uso destas medicações na avaliação dos seus efeitos? 
a) 15 dias.       c) 3 meses. 
b) 30 dias.       d) 6 meses. 
 
20 - O delírio em que o indivíduo acredita que seu corpo está infestado por pequenos (mas macroscópicos) 
organismos e acompanhado de alucinações táteis é conhecido como: 
a) Síndrome de Cottard.      c) Mitomania. 
b) Síndrome de Ekbom.      d) Delírio niilista. 
 
21 - A produção intencional de sinais e sintomas de distúrbios médicos ou transtornos mentais, sendo que o único 
motivo aparente é o de assumir o papel de doente caracteriza-o(a): 
a) Transtorno dissociativo. 
b) Transtorno factício. 
c) Transtorno de somatização. 
d) Simulação. 
 
22 - São sinais que indicam uma provável internação hospitalar de um paciente dependente de álcool que 
pretenda interromper o uso da substância: 
a) História de delirium tremens em  tentativa anterior de interromper o uso. 
b) Uso de grandes quantidades de álcool e por longo período de tempo. 
c) Ausência de rede social de suporte. 
d) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
 
23 - Qual dos antidepressivos citados abaixo é um exemplo de IMAO (inibidor da monoaminoxidase): 
a) Reboxetina. 
b) Tianeptina. 
c) Maprotilina. 
d) Tranilcipromina. 
 
24 - Dentre os abaixo, Qual (quais) é (são) critério(s) geral (gerais) para o diagnóstico de Esquizofrenia de acordo 
com a CID-10? 
a) Eco de pensamento, inserção ou bloqueio de pensamento ou irradiação de     pensamento. 
b) Delírios de controle, influência ou passividade, claramente relacionados a movimentos do corpo ou membros ou 
pensamentos, ações ou sensações específicos; percepção delirante. 
c) Delírios persistentes de outros tipos, culturalmente inapropriados e completamente impossíveis, tais como identidade 
religiosa ou política, poderes e habilidades sobre-humanos (ex., ser capaz de controlar o tempo ou entrar em 
comunicação com seres alienígenas). 
d) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 
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25 - Senhor Fulano de Tal, 45 anos, casado, pai de 3 filhos, nascido no interior do Estado vem a consulta 
psiquiátrica acompanhado da esposa. Esta relata inúmeras mudanças de endereço residencial nos últimos anos  
devido a desconfiança incessante e inabalável por parte do marido de que a polícia local está perseguindo a sua 
família. Sem história de doenças prévias, o Senhor Fulano de Tal apresenta-se adequado e colaborativo na 
consulta, “sintoniza  afetivamente com o entrevistador” e tem um discurso coerente,  a não ser quando envolve o 
assunto da perseguição que vem sofrendo nos últimos anos. Qual dos diagnósticos abaixo é o mais provável para 
o transtorno apresentado: 
a) Transtorno delirante persistente. 
b) Transtorno afetivo bipolar em fase maníaca. 
c) Esquizofrenia. 
d) Simulação. 
 
26 - Dentre as drogas abaixo, qual a mais efetiva na redução dos sintomas da síndrome de abstinência do tabaco: 
a) Bupropiona. 
b) Nortriptilina. 
c) Clonidina. 
d) Nicotina (na forma de adesivos transdérmicos ou gomas de mascar). 
 
27 - Em relação ao uso do Carbonato de Lítio é correto afirmar: 
a) Sua administração no primeiro trimestre de gestação é isenta de riscos para o feto. 
b) A monitoração dos níveis séricos de lítio somente devem ser solicitadas após atingir a dose de  900mg /dia. 
c) São raros efeitos colaterais, como tremores e ganho de peso. 
d) O uso de diuréticos e antiinflamatórios deve ser feito com cautela em pacientes que usam lítio devido ao risco de 
elevação potencialmente tóxica da litemia. 
 
28 - Em relação ao risco de suicídio por parte de pacientes com transtorno psíquico é incorreto afirmar: 
a) Apesar de tentarem suicídio com menor freqüência, os homens têm êxito mais comumente e empregam métodos 
mais violentos para este fim. 
b) O uso de substâncias psicoativas como o álcool não aumenta o risco de suicídio. 
c) Tentativas anteriores são sinais de alerta para o risco de suicídio. 
d) Falta de vínculo familiar e pontos de apoio devem ser levados em consideração na avaliação de um paciente em risco 
de suicídio. 
 
29 - O transtorno da preferência sexual, caracterizado por uma tendência recorrente ou persistente a olhar para 
pessoas envolvidas em comportamento sexual ou íntimo, associado a excitação e à masturbação, com duração 
maior que 6 meses e que gera acentuado sofrimento chama-se: 
a) Voyeurismo 
b) Fetichismo 
c) Exibicionismo 
d) Sadomasoquismo 
 
30 - São exemplos de transtornos globais do desenvolvimento, exceto: 
a) Autismo infantil.  
b) Síndrome de Rett. 
c) Síndrome de Asperger. 
d) Transtorno expressivo da linguagem. 







