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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 3. 
 
 

Retrocesso 
 

O visitante estranhou porque, quando o levaram para 

conhecer a sala de aula do futuro, não havia uma professora-

robô, mas duas. A única diferença entre as duas era que uma 

era feita totalmente de plástico e fibra de vidro — fora, claro, a 

tela do seu visor e seus componentes eletrônicos —, e a outra 

era acolchoada. Uma falava com as crianças com sua voz 

metálica e mostrava figuras, números e cenas coloridas no seu 

visor, e a outra ficava quieta num canto. Uma comandava a 

sala, tinha resposta para tudo e centralizava toda a atenção dos 

alunos, que pareciam conviver muito bem com a sua presença 

dinâmica, a outra dava a impressão de estar esquecida ali, 

como uma experiência errada. 

O visitante acompanhou, fascinado, uma aula como ela 

seria num futuro em que o computador tivesse substituído o 

professor. O entendimento entre a máquina e as crianças era 

perfeito. A máquina falava com clareza e estava programada de 

acordo com métodos pedagógicos cientificamente testados 

durante anos. Quando não entendiam qualquer coisa as 

crianças sabiam exatamente que botões apertar para que a 

professora-robô repetisse a lição ou, em rápidos segundos, a 

reformulasse, para melhor compreensão. (As crianças do futuro 

já nascerão sabendo que botões apertar). 

– Fantástico! – comentou o visitante. 

– Não é? – concordou o técnico, sorrindo com satisfação. 

Foi quando uma das crianças, errando o botão, prendeu o 

dedo no teclado da professora-robô. Nada grave. O teclado 

tinha sido cientificamente preparado para não oferecer qualquer 

risco aos dedos infantis. Mesmo assim, doeu, e a criança 

começou a chorar. Ao captar o som do choro nos seus 

sensores, a professora-robô desligou-se automaticamente. 

Exatamente ao mesmo tempo, o outro robô acendeu-se 

automaticamente. Dirigiu-se para a criança que chorava e a 

pegou no colo com os braços de imitação, embalando-a no seu 

colo acolchoado e dizendo palavras de carinho e conforto numa 

voz parecida com a do outro robô, só que bem menos metálica. 

Passada a crise, a criança, consolada e restabelecida, foi 

colocada no chão e retomou seu lugar entre as outras. A 

segunda professora-robô voltou para o seu canto e se desligou 

enquanto a primeira voltou à vida e à aula. 

– Fantástico! – repetiu o visitante. 

– Não é? – concordou o técnico, ainda mais satisfeito. 

– Mas me diga uma coisa... – começou a dizer o visitante. 

– Sim? 

– Se entendi bem, o segundo robô só existe para fazer a 

parte mais, digamos, maternal do trabalho pedagógico, 

enquanto o primeiro faz a parte técnica. 

– Exatamente. 

– Não seria mais prático – sugeriu o visitante – reunir as 

duas funções num mesmo robô? 

Imediatamente o visitante viu que tinha dito uma 

bobagem. O técnico sorriu com condescendência. 

– Isso – explicou – seria um retrocesso. 

– Por quê? 

– Estaríamos de volta ao ser humano. 

E o técnico sacudiu a cabeça, desanimado. 

Decididamente, o visitante não entendia de futuro. 
 

(Luís Fernando Veríssimo. In: Revista Nova Escola. 
São Paulo. abr/out.,1990, p. 19.). 

 
 
1. A partir da leitura do texto, marque V para verdadeiro ou F 

para falso e, em seguida, assinale a alternativa que 
apresenta a sequência correta. 

 
(   ) O texto faz uma crítica às formas de lecionar dos 

professores e sua presença esquecida na sala de 
aula frente às tecnologias. 

(   ) O técnico concorda que os dois robôs devem ser 
fundidos, já que o trabalho pedagógico é mais 
importante e o segundo robô poderia ser eliminado. 

(   ) O técnico fica satisfeito com o comentário do 
visitante, pois ele entende que a parte afetiva não 
deve interferir na sala de aula e considera que o 
robô metálico pode ser eliminado. 

 
(A) V/ F/ F 
(B) F/ F/ F 
(C) V/ V/ V 
(D) V/ V/ F 
(E) F/ F/ V 

 
 

2. Na frase: “O visitante acompanhou, fascinado, uma aula 
como ela seria num futuro em que o computador tivesse 
substituído o professor”, a palavra destacada pode 
apresentar-se como sinônimo de 

 
(A) cansado. 
(B) deslumbrado. 
(C) desinteressado. 
(D) distraído. 
(E) entristecido. 
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3. A palavra “Retrocesso”, que dá nome ao texto, pode 
apresentar como antônimo o seguinte vocábulo: 

 
(A) desinteresse. 
(B) regresso. 
(C) declínio. 
(D) volta. 
(E) evolução. 

 
 

4. Em relação à ortografia, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Há diversos cursos para design de sombrancelha. 
(B) A polícia aumentará a fiscalisação nas estradas 

durante o feriado. 
(C) Ingnorância é a falta de conhecimento sobre um 

assunto. 
(D) Os deslizes cometidos prejudicaram seu 

desempenho no trabalho. 
(E) Era um dezafio difícil de ser cumprido. 

 
 

5. Em relação à ortografia, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Pedi que comprasse uma bandeija com oitocentas 
gramas de carangueijo. 

(B) Pedi que comprasse uma bandeja com oitocentas 
gramas de caranguejo. 

(C) Pedi que comprasse uma bandeija com oitocentos 
gramas de carangueijo. 

(D) Pedi que comprasse uma bandeja com oitocentos 
gramas de caranguejo. 

(E) Pedi que comprasse uma bandeija com oitocentas 
gramas de caranguejo. 

 
 

6. Em relação ao plural dos substantivos, marque V para 
verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a 
alternativa correta. 

 
(   ) Esta loja é especializada em chapéis. 
(   ) Cuidado para não tropeçar nos degrais. 
(   ) Os atletas receberam os troféis dos organizadores 

do concurso. 
 

(A) F/ F/ F 
(B) V/ V/ V 
(C) V/ F/ V 
(D) F/ V/ F 
(E) F/ V/ V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. Em relação à concordância verbal, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Fazem cem anos que o Titanic afundou. 
(B) Existia muitas dúvidas em relação ao conteúdo. 
(C) Pai e filho compareceram ao evento. 
(D) Os Emirados Árabes não aprovou a entrada de 

brasileiros sem visto. 
(E) Estados Unidos realizarão eleições para presidente 

neste ano. 
 

 
8. Em relação à concordância verbal, assinale alternativa 

correta. 
 

(A) Realizou-se as provas na data e horário marcados. 
(B) Não eram dez horas e eles já tinham ido embora. 
(C) A multidão invadiram o campo após o jogo. 
(D) As provas foi realizada na data e horário marcado. 
(E) As exigências do fiscal não foi cumprida. 

 
 

9. Em relação à ocorrência da crase, assinale a alternativa 
incorreta. 

 
(A) Veja quem é obrigado à declarar o Imposto de 

Renda. 
(B) Quero uma pizza à italiana. 
(C) A sessão será às duas da tarde. 
(D) Pedi que fosse à farmácia logo cedo. 
(E) A viagem à Itália foi extremamente cansativa. 

 
 

10. Observe a frase abaixo. 
 
 Segundo o sindicato, haverá paralisação das atividades 

no dia de hoje. 
 
 Assinale a alternativa cuja palavra destacada apresente a 

mesma classe gramatical da palavra destacada na frase 
acima. 

 
(A) Sem acordo com a empresa, os funcionários 

mantiveram a greve. 
(B) Se o governo não atender os pedidos da categoria, 

pode haver votação de greve. 
(C) Se o governo não atender os pedidos da categoria, 

pode haver votação de greve. 
(D) Os funcionários também pedem reposição salarial 

imediata. 
(E) Sem acordo com a empresa, os funcionários 

mantiveram a greve. 
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11. Leia as orações abaixo e, em seguida, assinale a 
alternativa que preenche correta e respectivamente as 
lacunas. 

 

I. Esses imóveis não estão mais ______ venda. 
II. A prova não poderá ser realizada ______ lápis. 
III. Não o encontrava ______ muito tempo. 

 

(A) a/ a/ há 
(B) a/ a/ a 
(C) à/ à/ à 
(D) há/ à/ à 
(E) à/ a/ há 

 
 

12. Em relação à conjugação de verbos, leia as orações 
abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche 
correta e respectivamente as lacunas. 

 
I. É necessário que ______ as contas. 
II. Eram muitos alunos, nem todos ______ na sala. 
III. Os garotos ______ das notícias pela televisão. 
IV. ______ atencioso e simpático com as pessoas. 

 
(A) refaçamos/ couberam/ saberam/ seje 
(B) refazemos / caberam/ saberam/ seja 
(C) refaçamos/ couberam/ souberam/ seja 
(D) refazemos/ caberam/ souberam/ fosse 
(E) refizermos/ couberam/ souberam/ seje 

 
 

13. Em relação à conjugação de verbos, leia as orações 
abaixo e, em seguida, assinale a alternativa que preenche 
correta e respectivamente as lacunas. 

 
I. Quando você _______ o que ela fez, ______ as 

providências necessárias. 
II. Quando você _______, não se esqueça de pegar os 

documentos. 
 

(A) vesse/ tomaria/ vim 
(B) ver/ tomasse/ vim 
(C) vir/ tomasse/ vier 
(D) ver/ tomará/ ver 
(E) vir/ tomará/ vier 

 
 

14. Assinale a alternativa em que a palavra destacada está 
grafada corretamente. 

 
(A) Estava ancioso para saber a nota que havia tirado 

na prova. 
(B) Depois de muita incistência, conseguiu ser 

atendido. 
(C) Roteiros de viagens exóticas têm sido cada vez 

mais procurados por brasileiros. 
(D) Especialistas criticam previlégios concedidos a 

políticos. 
(E) Faça primeiro a pesquiza em nosso banco de 

dados. 

15. As alternativas abaixo apresentam uma figura de 
linguagem denominada barbarismo. Assinale a alternativa 
que não apresenta essa figura. 

 
(A) Quando eu pôr o vestido, você ficará de queixo 

caído. 
(B) Sua rubrica está um pouco apagada nesta folha. 
(C) Não gosto de pão com mortandela. 
(D) Quando você quizer podemos ir. 
(E) Saiba como tratar a desinteria. 

 
 

16. Em relação à colocação pronominal, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) Nunca se notou a ausência dele. 
(B) Há pessoas que querem-nos bem. 
(C) Depois, me encaminhei para a sala indicada. 
(D) Quanto custou-me dizer a verdade! 
(E) Não deve-se discutir assuntos irrelevantes. 

 
 

17. Assinale a alternativa em que os sinais de pontuação 
estão empregados corretamente. 

 
(A) “Na ocasião, os educadores vão ensinar como os 

monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila 
Feliz’, área que reproduz uma cidade com 
sinalização, para transmitir informações sobre as leis 
do trânsito para crianças que visitam o Parque.” 

(B) “Na ocasião os educadores vão ensinar como os 
monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila 
Feliz’ área que, reproduz uma cidade com 
sinalização para transmitir informações, sobre as leis 
do trânsito para crianças que visitam o Parque.” 

(C) “Na ocasião os educadores, vão ensinar, como os 
monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila 
Feliz’ área que reproduz, uma cidade com 
sinalização, para transmitir informações sobre as leis 
do trânsito para crianças que visitam o Parque.” 

(D) “Na ocasião os educadores vão ensinar como os 
monitores podem aproveitar a estrutura da ‘Vila 
Feliz’ área que reproduz uma cidade com 
sinalização para transmitir, informações sobre as leis 
do trânsito para crianças que visitam, o Parque.” 

(E) “Na ocasião os educadores vão, ensinar como os 
monitores podem aproveitar, a estrutura da ‘Vila 
Feliz’ área que reproduz uma cidade com 
sinalização para, transmitir informações sobre, as 
leis do trânsito para crianças que visitam, o Parque.” 
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Leia o fragmento abaixo para responder à questão 18. 
 

Na infância, ele era diferente. Acreditava nos outros, 

acreditava nas coisas. Quando alguém dizia: 

– Por que não vai ver se estou na esquina? 

Ele corria até a esquina, olhava, esperava um pouco, 

reconfirmava e voltava: 

– Não tem ninguém na esquina. 

– Quer dizer que voltei. 

– Por que não me avisou que voltou? 

– Voltei por outro caminho. 

– Que outro caminho? 

– O caminho das pedras. Não conhece o caminho das 

pedras? 

 
(BRANDÃO, Ignácio de Loyola. Para quem não dorme de touca. 

In: O Estado de São Paulo, 8 jul. 2005.  
Caderno 2, p.D14. Fragmento.). 

 
 
18. O texto faz uma alusão à forma ingênua como a criança 

entende, literalmente, o discurso do adulto. A esse 
respeito, assinale a alternativa que apresenta o recurso 
predominante na compreensão do menino. 

 
(A) Conotação. 
(B) Denotação. 
(C) Homonímia. 
(D) Paronímia. 
(E) Antonímia. 

 
 

19. Leia o texto abaixo. 
 
 O homem utilizou uma escavadeira e, movido por uma 

fúria incontrolável, começou a destruir completamente as 
portas da frente de acesso ao hall de entrada. 
Imediatamente, nós corremos em direção ao homem e 
tentamos impedi-lo, sem sucesso. 

 
 O termo destacado refere-se a 
 

(A) “hall de entrada”. 
(B) “homem”. 
(C) “sucesso”. 
(D) “acesso ao hall”. 
(E) “direção”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20. Assinale a alternativa em que a conjunção destacada 
imprime à oração sentido de adição. 

 
(A) Correu bastante, mas não conseguiu pegar o 

ônibus. 
(B) Não chegarei a tempo, porque o trânsito está 

engarrafado. 
(C) Você deveria ter ajudado com as compras, pois 

estavam muito pesadas. 
(D) A promoção era muito boa, no entanto, nem tudo foi 

vendido. 
(E) Não é só inteligente, mas também educado. 

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
 
21. Se Wagner é alemão então Walter é alemão. Walter é 

alemão se, e somente se, Wellington não é alemão. 
Wellington é alemão e Washington não é alemão. Ora, 
Washington não é alemão. Portanto, 

 
(A) Wellington e Walter são alemães. 
(B) Wagner e Wellington são alemães. 
(C) somente Walter é alemão. 
(D) somente Wagner é alemão. 
(E) somente Wellington é alemão. 

 
 

22. Considere o seguinte argumento: “Se Fabrício estuda, 
Carlos trabalha. Ora, Fabrício não estuda. Logo, Carlos 
não trabalha”. Esse não é um argumento logicamente 
válido, uma vez que 

 
(A) o argumento só é válido se Fabrício na realidade 

estuda. 
(B) a segunda premissa não é decorrência lógica da 

primeira. 
(C) a conclusão não é decorrência necessária das 

premissas. 
(D) a segunda premissa pode ser falsa, embora a 

primeira possa ser verdadeira. 
(E) a primeira premissa pode ser falsa, embora a 

segunda possa ser verdadeira. 
 

 
23. Considerando que a proposição “todo camelo é marrom” é 

verdadeira, é correto concluir que 
 

(A) “algum camelo não é marrom” é uma proposição 
verdadeira ou falsa. 

(B) “algum camelo é marrom” é uma proposição 
verdadeira ou falsa. 

(C) “nenhum camelo é marrom” é uma proposição 
necessariamente verdadeira. 

(D) “algum camelo é marrom” é uma proposição 
necessariamente verdadeira. 

(E) “algum camelo não é marrom” é uma proposição 
necessariamente verdadeira. 
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24. Cinco pessoas vão, cada uma, fazer uma viagem e a mala 
de cada uma delas tem cores diferentes. Paulo vai viajar a 
trabalho, assim como o que tem a mala vermelha, e é 
mais baixo do que o que tem a mala preta e mais alto do 
que João. O que tem a mala vermelha, o que tem a mala 
verde e Marcos estão no mesmo aeroporto. O que tem a 
mala verde, o que tem a mala azul e Paulo vão, todos, 
para a Europa. O que tem a mala azul é amigo de Marcos 
e Fábio. O que tem a mala verde é mais alto do que Fábio 
e mais baixo do que Lucas; este, por sua vez, é mais 
baixo do que o que tem a mala cinza. Logo, 

 
(A) Marcos tem a mala preta, e o que tem a mala azul é 

mais alto do que o que tem a mala vermelha; e o 
que tem a mala verde é mais baixo que Paulo. 

(B) João tem a mala preta, e o que tem a mala azul é 
mais alto do que o que tem a mala vermelha; Paulo 
é mais alto do que o que tem a mala azul. 

(C) Lucas tem a mala azul, e o que tem a mala cinza é 
mais alto do que o que tem a mala preta; e João é 
mais alto do que o que tem a mala vermelha. 

(D) Paulo tem a mala cinza, e o que tem a mala preta é 
mais alto do que o que tem a mala vermelha; e 
Lucas é mais alto do que o que tem a mala azul. 

(E) Fábio tem a mala preta, e o que tem a mala cinza é 
mais alto do que o que tem a mala azul; e Marcos é 
mais alto do que o que tem a mala verde. 

 
 

25. O número que substitui corretamente o asterisco da 
sequência abaixo é 

 
27, 34, 42, 51, 61, * 

 
(A) 70. 
(B) 71. 
(C) 72. 
(D) 73. 
(E) 74. 

 
 

26. Assinale a alternativa que apresenta o número que não 
pertence à série abaixo. 

 
72, 90, 100, 132, 156, 182, 210 

 
(A) 100. 
(B) 132. 
(C) 156. 
(D) 182. 
(E) 210. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. Todos os ARCS são também BARCS, mas nenhum BARC 
é CORK. Todos os DARKS são também FARCS, e alguns 
FARCS são também CORKS. Como nenhum FARC é 
BARC, e como nenhum DARK é CORK, então 

 

(A) pelo menos um DARK é BARC. 
(B) nenhum DARK é ARC. 
(C) todos os FARCS são DARKS. 
(D) todos os FARCS são ARCS. 
(E) pelo menos um ARC é CORK. 

 
 

28. Se A = x – y, então A = 3b + c. Se A = 3b + c, então A = 

r
v2 . Por outro lado, A = x – y, ou A = 5. Se A = 5, então   

A + D = 20. Ora A + D ≠ 20. Logo, 
 

(A) .52
=

r
v  

(B) .23
r
vcb ≠+  

(C) .yxA −≠  

(D) .2
r
vyx ≠−  

(E) .2
r
vA =  

 
 

29. Se Aline foi ao médico, nem Bianca nem Carla são 
enfermeiras. Se Carla não é enfermeira, Denise foi ao 
médico. Se Denise foi ao médico, todos os pacientes têm 
alergia. Ora, pelo menos um dos pacientes não tem 
alergia. Logo, 

 
(A) Aline não foi ao médico e Carla não é enfermeira. 
(B) Aline e Denise não foram ao médico. 
(C) Carla não é enfermeira e Denise não foi ao médico. 
(D) Carla não é enfermeira ou Denise foi ao médico. 
(E) Bianca e Carla não são enfermeiras. 

 
 

30. Três imãs vão a uma loja de doces. Uma delas pediu um 
pudim, outra pediu um bolo e a outra pediu uma torta. A 
garçonete conhecia as meninas e sabia que uma se 
chama Gabriela, a outra se chama Helena e a outra se 
chama Iara. Sabe, ainda, que uma delas é médica, a outra 
professora e a outra é advogada. À garçonete que queria 
identificar o pedido e a profissão de cada uma, elas deram 
as seguintes informações: 

 
Gabriela: “Não pedi pudim nem bolo”. 
Helena: “Não sou professora nem médica”. 
Iara: “Nem eu nem a professora pedimos pudim”.  

 
A garçonete concluiu corretamente que 

 
(A) Gabriela é médica e pediu torta. 
(B) Helena pediu bolo e é advogada. 
(C) Iara pediu bolo e é advogada. 
(D) Helena é advogada e pediu pudim. 
(E) Gabriela pediu torta e Helena pediu bolo. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
 
31. Assinale a alternativa que apresenta o antidepressivo que 

não é o mais indicado para ser usado por um paciente 
jovem com depressão e epilepsia. 

 
(A) Mirtazapina. 
(B) Bupropriona. 
(C) Fluoxetina. 
(D) Sertralina. 
(E) Venlafaxina. 

 
 

32. Assinale a alternativa que apresenta uma medicação de 
ação comprovada no tratamento da depressão em 
transtorno afetivo bipolar tipo I. 

 
(A) Haloperidol. 
(B) Sertralina. 
(C) Oxcarbazepina. 
(D) Topiramato. 
(E) Quetiapina. 

 
 

33. Paciente com 86 anos de idade, internado por cirurgia de 
neoplasia de cólon, está no 5º dia de pós-operatório 
quando houve a necessidade de interconsulta psiquiátrica, 
pois faz dois dias que o paciente está agitado, anda de 
madrugada e não reconhece os familiares. Tem flutuações 
do nível de consciência e déficits de atenção. A conduta 
medicamentosa mais adequada para o caso, neste 
momento, é 

 
(A) carbonato de lítio via oral. 
(B) diazepam intramuscular. 
(C) lorazepam endovenoso. 
(D) haloperidol endovenoso. 
(E) midazolam via oral. 

 
 

34. Paciente com 22 anos tinha desenvolvimento normal 
quando, há pelo menos um ano, começou a referir que 
ouvia vozes que comentavam seus atos e davam ordens a 
ele. Refere dizer que essas vozes são de alienígenas que 
se comunicam com ele por um “ímã” implantado em sua 
barriga. Diante deste quadro, o diagnóstico mais provável 
é o de 

 
(A) esquizofrenia catatônica. 
(B) transtorno afetivo bipolar. 
(C) depressão psicótica. 
(D) esquizofrenia hebefrênica. 
(E) esquizofrenia paranoide. 

 
 
 
 
 
 
 

35. Paciente masculino de 45 anos, com diagnóstico de 
transtorno afetivo bipolar tipo I, faz uso de lítio, divalproato 
e risperidona há 10 anos e está todo esse período sem 
entrar em fases. Há 2 meses, refere aumento de peso 
importante, cansaço, perda de energia e anedonia. Ao 
exame psíquico, está apenas com discurso levemente 
lentificado. Ao exame clínico, apresenta edema de 
membros inferiores e pulso de 44bpm. Assinale a 
alternativa que apresenta a conduta mais adequada para 
o caso nesse momento. 

 
(A) Internação para realização de eletroconvulsoterapia. 
(B) Adicionar um inibidor seletivo de recaptação da 

serotonina. 
(C) Investigar causas orgânicas do quadro. 
(D) Dosar litemia. 
(E) Associar quetiapina. 

 
 

36. Paciente com dependência alcoólica grave é internado 
devido à pneumonia. No terceiro dia de internação, ele 
apresenta marcha atáxica, alterações da musculatura 
ocular extrínseca e confusão mental. Diante deste quadro, 
assinale a alternativa que apresenta a conduta 
medicamentosa mais adequada. 

 
(A) Haloperidol 5mg intramuscular. 
(B) Tiamina 300mg intramuscular. 
(C) Diazepam 5mg intramuscular. 
(D) Diazepam 5mg endovenoso. 
(E) Coleta de líquor para investigação. 

 
 

37. Um paciente de 66 anos, há 3 meses, apresenta 
dificuldade de marcha, incontinência urinária e alterações 
cognitivas, como déficits de memória, entre outras. HAS, 
sem outras comorbidades. Assinale a alternativa que 
apresenta o exame mais específico para confirmar a 
principal hipótese. 

 
(A) Função tiroidiana. 
(B) Dosagem de vitamina B12. 
(C) EEG (eletroencefalograma). 
(D) TAP test. 
(E) SPECT. 

 
 

38. Paciente masculino de 40 anos apresenta consumo diário 
de 2 maços de cigarro; acende o primeiro cigarro 5 
minutos após acordar de manhã. Diz perceber que o uso 
de cigarro faz mal a ele e pensa em parar, mas ainda não 
sabe como nem quando e se mostra em dúvida quanto à 
mudança. Com base nesta descrição, assinale a 
alternativa que apresenta a fase de motivação de Miller e 
Rollnick em que o paciente está. 

 
(A) Pré-contemplativa. 
(B) Contemplativa. 
(C) Ação. 
(D) Manutenção. 
(E) Recaída. 
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39. Paciente de 25 anos, sexo feminino. Desde os 15 anos 
refere se sentir gorda e que faz de “tudo para não 
engordar”. Refere que tem episódios em que “come tudo 
muito rápido e de uma vez” e, para compensar, vai 
escondida até o banheiro e vomita propositalmente. 
Refere se sentir mal com isso, mas “acha que é um mal 
necessário”. Tem IMC atual de 25 e o menor que já teve 
foi de 20. Diante deste quadro, assinale a alternativa que 
apresenta a principal hipótese para o caso. 

 
(A) Bulimia nervosa purgativa. 
(B) Anorexia restritiva. 
(C) Anorexia purgativa. 
(D) Transtorno compulsivo alimentar periódico. 
(E) Bulimia nervosa não purgativa. 

 
 

40. Assinale a alternativa que apresenta o medicamento mais 
indicado na literatura clássica para o tratamento da 
depressão atípica. 

 
(A) Venlafaxina. 
(B) Clomipramina. 
(C) Mirtazapina. 
(D) Tranilcipromina. 
(E) Fluoxetina. 

 
 

41. Assinale a alternativa que apresenta um diagnóstico que 
não pode ser enquadrado dentro dos transtornos 
somatoformes pelo CID10. 

 
(A) Transtorno de somatização. 
(B) Transtorno hipocondríaco. 
(C) Transtorno doloroso somatoforme persistente. 
(D) Transtorno de amnésia dissociativa. 
(E) Transtorno neurovegetativo somatoforme. 

 
 

42. Assinale a alternativa que apresenta um transtorno de 
personalidade incluído no cluster C de personalidade. 

 
(A) Esquizoide. 
(B) Borderline. 
(C) Anancástico. 
(D) Histriônico. 
(E) Paranoide. 

 
 

43. A eletroconvulsoterapia (ECT) não é indicada apenas 
no(a) 

 
(A) doença de Parkinson. 
(B) esquizofrenia. 
(C) mania. 
(D) depressão. 
(E) transtorno de pânico. 

 
 

44. Paciente de 26 anos apresenta quadro em que diz que 
uma atriz famosa está apaixonada por ele e, inclusive, 
envia bilhetes para ele e faz mensagens implícitas de 
amor por ele na televisão. Quando se tenta argumentar 
sobre o assunto, o paciente continua com suas 
convicções. Não há outras alterações de exame psíquico 
nem alucinações. Assinale a alternativa que apresenta o 
diagnóstico mais provável. 

 
(A) Transtorno esquizofreniforme. 
(B) Mania psicótica. 
(C) Transtorno delirante persistente. 
(D) Transtorno de personalidade esquizotípica. 
(E) Esquizofrenia paranoide. 

 
 

45. Assinale a alternativa que apresenta a condição em que a 
eletroconvulsoterapia (ECT) poderia ser utilizada sem 
qualquer problema. 

 
(A) Paciente com tumor cerebral e sinais de hipertensão 

craniana. 
(B) Paciente com hipotiroidismo, catarata e com 

epilepsia. 
(C) Paciente com DM controlado e sinais de 

deslocamento de retina. 
(D) Paciente com distúrbio hidroeletrolítico e HAS. 
(E) Paciente com uso de clonazepam e lítio em altas 

doses. 
 

 
46. Sobre o donepezil, é correto afirmar que 
 

(A) é eficaz no tratamento do comprometimento 
cognitivo leve. 

(B) tem meia-vida de 20h. 
(C) há evidência na eficácia para a demência de 

Alzheimer grave. 
(D) alcança picos de ação máxima em 10h. 
(E) doses de mais de 15mg/dia estão associadas a 

maior benefício da demência de Alzheimer. 
 

 

47. São considerados(as) alteração(ções) qualitativa da 
consciência: 

 
I. a obnubilação. 
II. a hipervigília. 
III. os estados crepusculares. 
IV. o estupor.  
V. o coma. 

 
É correto o que está contido em 

 
(A) I e III, apenas. 
(B) II, IV e V, apenas. 
(C) I e II, apenas. 
(D) III, apenas. 
(E) I, II, III, IV e V. 
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48. Não faz parte dos atributos da “consciência do eu” a 
 

(A) existência. 
(B) atividade. 
(C) unidade. 
(D) identidade. 
(E) possibilidade. 

 
 

49. Sobre as alterações da sensopercepção, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) Na alucinação, há um objeto externo presente com 

nitidez presente. 
(B) Na pseudoalucinação, há um objeto real presente no 

espaço subjetivo do indivíduo. 
(C) Na pseudoalucinação, há um objeto não real no 

espaço subjetivo do indivíduo. 
(D) Na ilusão, um percepto não real está distorcido. 
(E) Na alucinação, há um objeto não real no espaço 

subjetivo. 
 

 
50. Sobre o tratamento do transtorno obsessivo-compulsivo, é 

correto afirmar que 
 

(A) a cirurgia está indicada quando falhar a 
clomipramina. 

(B) se deve iniciar com um inibidor seletivo de 
recaptação da serotonina mais risperidona. 

(C) a terapia cognitiva-comportamental só funciona na 
presença de um inibidor seletivo de recaptação da 
serotonina. 

(D) a clomipramina pode ser usada quando não houver 
resposta com um inibidor seletivo de recaptação da 
serotonina.  

(E) os casos graves devem ser tratados com terapia 
cognitiva-comportamental isoladamente. 

 
 

51. Não é contraindicação absoluta ao carbonato de lítio o(a) 
 

(A) infarto agudo do miocárdio recente. 
(B) psoríase. 
(C) insuficiência renal aguda. 
(D) insuficiência respiratória crônica. 
(E) arritmia cardíaca grave. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

52. Paciente de 33 anos, em um acidente de carro, sofreu 
múltiplas contusões com traumatismo cranioencefálico 
grave. Depois disso, teve mudança permanente e 
constante do comportamento: ficou desinibido 
sexualmente, passando a se masturbar em público, 
chutava crianças e cuspia nos idosos, parou de frequentar 
a igreja, deixou a família e não apresentava mais os 
costumes morais. Antes do acidente, nunca havia 
manifestado nenhuma destas características. Diante deste 
quadro, assinale a alternativa que apresenta a hipótese 
mais provável. 

 
(A) Esquizofrenia hebefrênica. 
(B) Transformação orgânica da personalidade frontal-

medial. 
(C) Transformação orgânica da personalidade 

orbitofrontal. 
(D) Epilepsia do lobo frontal. 
(E) Depressão psicótica. 

 
 

53. Não faz parte dos transtornos de preferência sexual pelo 
CID10 o(a) 

 
(A) fetichismo. 
(B) exibicionismo. 
(C) transexualismo. 
(D) masoquismo. 
(E) pedofilia. 

 
 

54. Sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) Tem prevalência de até 2% na população. 
(B) Os sintomas têm de ter duração de pelo menos 1 

ano para que o diagnóstico seja feito. 
(C) Os sintomas podem surgir até os 8 anos de idade. 
(D) O metilfenidato tem eficácia média em redução dos 

sintomas em 27% dos casos. 
(E) Se houver falha do metilfenidato, outros 

medicamentos, como bupropriona, nortriptilina e 
atomoxetina, podem ser usados. 

 
 

55. Assinale a alternativa que apresenta as alterações 
funcionais sempre afetadas no autismo infantil. 

 
(A) Comportamento, atenção e linguagem. 
(B) Motricidade, inteligência e afetividade. 
(C) Humor, afetividade e sensopercepção. 
(D) Socialização, linguagem e padrões ou interesses 

repetitivos. 
(E) Socialização, motricidade e inteligência. 
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56. Sobre os benzodiazepínicos, é correto afirmar que 
 

(A) o diazepam tem meia-vida de 15 horas. 
(B) o midazolam pode ser usado como primeira escolha 

no tratamento do transtorno de ansiedade 
generalizada. 

(C) o lorazepam é um dos benzodiazepínicos escolhidos 
para uso em pacientes com insuficiência hepática 
crônica leve. 

(D) o bromazepam tem meia-vida curta. 
(E) a ocorrência de déficits cognitivos em idosos devido 

ao uso dessas medicações é muito rara. 
 

 
57. Sobre os antipsicóticos, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Acredita-se que o efeito antipsicótico deva-se à sua 
ação antagonista nos receptores mesolímbicos 
dopaminérgicos, preferencialmente em receptores 
D2 ou D4. 

(B) Olanzapina está associada a efeitos extrapiramidais 
frequentes. 

(C) Quetiapina está associada à hiperprolactinemia 
frequente. 

(D) Aripiprazol está associado a ganho de peso e 
alterações metabólicas frequentes.  

(E) A meia-vida da risperidona é de 6h. 
 

 
58. Este sintoma não é considerado fundamental para o 

quadro clínico da esquizofrenia por Eugen Bleuler. Trata-
se  

 
(A) do autismo. 
(B) da ambivalência. 
(C) do embotamento afetivo. 
(D) da alucinação. 
(E) das alterações da associação do pensamento. 

 
 

59. Sobre o transtorno de pânico, assinale a alternativa 
correta. 

 
(A) O tratamento de primeira escolha consiste em 

benzodiazepínicos. 
(B) Após a remissão dos sintomas, o tratamento pode 

ser mantido por poucos meses. 
(C) Os índices de recaídas após a retirada de 

medicação são baixos. 
(D) Os benzodiazepínicos preferidos no tratamento são 

o de meia-vida curta. 
(E) A clomipramina foi um dos primeiros antidepressivos 

a mostrar eficácia para o transtorno. 
 
 
 
 
 
 
 
 

60. Sobre as psicoterapias, assinale a alternativa incorreta. 
 

(A) A terapia cognitiva pode ser eficaz no tratamento do 
transtorno depressivo melancólico. 

(B) A terapia de exposição pode ser usada no 
tratamento de fobias. 

(C) A psicanálise usa de alguns preceitos como 
inconsciente, transferência e id. 

(D) Entre as terapias psicodinâmicas, estão a 
psicanálise, a psicologia analítica e a gestalt-terapia. 

(E) Não há evidências para tramento do transtorno de 
personalidade borderline com psicoterapias 
psicodinâmicas. 

 
 

61. Em relação às fobias, é correto afirmar que 
 

(A) há um componente familiar em alguns casos. 
(B) o tratamento só envolve psicoterapia. 
(C) espaçofobia é o medo de espaços pequenos. 
(D) teofobia é medo de macacos. 
(E) cropofobia é medo de crocodilos. 

 
 

62. O quadro clínico de coma, obstipação, hipotensão, 
bradicardia e miose é característico de intoxicação por  

 
(A) anfetaminas. 
(B) cocaína. 
(C) opioides. 
(D) benzodiazepínicos. 
(E) anticolinérgicos. 

 
 

63. Não é uma causa de demência reversível o(a) 
 

(A) deficiência de vitamina B12. 
(B) hipotiroidismo. 
(C) pseudodemência depressiva. 
(D) creutzfeldt-Jakob. 
(E) hidrocefalia de pressão normal. 

 
 

64. Assinale a alternativa que apresenta um sintoma que faz 
parte das características de depressão melancólica. 

 
(A) Reatividade. 
(B) Paralisia plúmbea. 
(C) Piora à tarde. 
(D) Anedonia. 
(E) Hiperfagia. 
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65. Assinale a alternativa que apresenta um sintoma sugestivo 
de bipolaridade na apresentação de um quadro 
depressivo. 

 
(A) Depressão puerperal. 
(B) Piora dos sintomas de madrugada. 
(C) Início antes dos 40 anos. 
(D) Anedonia. 
(E) Episódios depressivos longos. 

 

 
66. Assinale a alternativa que apresenta um tratamento que 

tem evidência de primeira linha em episódio de mania 
aguda em pacientes com bipolaridade. 

 
(A) Gabapentina. 
(B) Carbamazepina. 
(C) Oxcarbazepina. 
(D) Divalproato. 
(E) Topiramato. 

 
 

67. Em relação ao retardo mental, é correto afirmar que 
 

(A) fatores etiológicos perinatais constituem de 
síndrome de privação cultural e síndrome de Prader-
Willi. 

(B) QI entre 35 e 25 é considerado de grau profundo. 
(C) o retardo mental leve necessita de supervisão e 

treinamento para automanutenção. 
(D) não é necessário nenhum exame complementar 

para investigação etiológica e diagnóstico.  
(E) síndrome do X frágil é uma causa de retardo mental 

associado à epilepsia. 
 

 

68. A diferença entre a síndrome de Asperger e o autismo 
infantil pode ser feita com base no(a) 

 

(A) boa socialização. 
(B) não atraso na linguagem. 
(C) afeto adequado. 
(D) inteligência normal ou superior. 
(E) presença de conhecimentos em áreas específicas. 

 
 

69. Um paciente de 18 anos começou a usar haloperidol para 
um quadro psicótico. Após 5 dias de uso, iniciou quadro 
de febre, rigidez muscular, roda denteada presente, 
desorientação, taquicardia (FC de 144 bpm) e hipertensão 
(PA: 150x100mmHg). Diante desta descrição, assinale a 
alternativa que apresenta a conduta mais adequada. 

 

(A) Suspender medicações, internar em unidade de 
terapia intensiva, colher exames gerais e iniciar 
hidratação endovenosa. 

(B) Administrar antibioticoterapia e retorno em 24h. 
(C) Internar em enfermaria, colher exames e iniciar 

hidratação endovenosa. 
(D) Internar em enfermaria, suspender medicações e 

colher exames. 
(E) Deixar em observação no pronto-socorro por 6h e 

introduzir lorazepam 2mg.  

70. Em relação ao suicídio, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Geralmente, as mulheres se suicidam de forma mais 
violenta que os homens. 

(B) Geralmente, a pessoa conversa e fala sobre suicídio 
antes de fazê-lo. 

(C) Fazer perguntas sobre pensamentos de morte, ter 
ideação suicida e planejamento aumentam o risco 
da pessoa fazê-lo. 

(D) Casados, mulheres e jovens são o principal fator de 
risco. 

(E) Em metade dos casos, não há um transtorno mental 
associado. 

 
 

LEGISLAÇÃO GERAL 
 
 
71. A Lei Municipal nº 1.118/71, Estatuto do Servidor 

Municipal de Manaus, estabelece que a pena de 
 

(A) multa não interfere para fins de antiguidade no 
serviço público. 

(B) suspensão implica a impossibilidade da promoção 
no semestre abrangido pela suspensão. 

(C) suspensão não implica a perda do direito à licença 
para tratar de assuntos particulares. 

(D) demissão simples importa na impossibilidade de 
registro do demitido ao serviço municipal, antes de 
corridos quatro anos da aplicação da pena. 

(E) demissão qualificada com a nota “a bem do serviço 
público” importa na exclusão do funcionário e 
impossibilidade temporária de seu reingresso nos 
quadros do serviço público de qualquer esfera da 
Administração Pública. 

 
 

72. Sobre a aplicação das penas, de acordo com o Estatuto 
do Servidor Municipal de Manaus, assinale a alternativa 
incorreta. 

 
(A) Na aplicação das penas disciplinares, serão 

consideradas a natureza e a gravidade da infração e 
os danos que delas provierem para o serviço público 
municipal. 

(B) A pena de advertência será aplicada sempre por 
escrito em casos de natureza média de serviço e no 
intuito de aperfeiçoamento profissional do 
funcionário. 

(C) A pena de repressão será aplicada por escrito no 
caso de reincidência das infrações sujeitas à pena 
de advertência. 

(D) A pena de suspensão, que não excederá a 90 
(noventa) dias, será aplicada nos casos de falta 
grave, ou reincidência de infração a que foi aplicada 
a pena de repreensão. 

(E) Quando houver conveniência para o serviço, a pena 
de suspensão poderá ser convertida em multa de 
até 50% (cinquenta por cento) por dia, do 
vencimento ou remuneração, obrigado, nesse caso, 
o funcionário a permanecer em serviço. 

 



 

Prefeitura de Manaus – 719 – Especialista em Saúde – Médico Psiquiatra   12 
 
 

73. Segundo o Código de Ética Médica, do Conselho Federal 
de Medicina, é correto afirmar que é 

 
(A) possível assumir responsabilidades por ato médico 

que não praticou ou do qual não participou, em 
caráter excepcional. 

(B) permitido intervir sobre o genoma humano com vista 
à sua modificação, exceto na terapia gênica, 
excluindo-se qualquer ação em células germinativas 
que resulte na modificação genética da 
descendência. 

(C) permitido realizar procriação medicamente assistida 
com o objetivo de criar embriões com finalidades de 
escolha de sexo, eugenia ou para originar híbridos 
ou quimeras. 

(D) vedado receitar, atestar ou emitir laudos de forma 
secreta ou ilegível, sem a devida identificação de 
seu número de registro no Conselho Regional de 
Medicina da sua jurisdição, bem como assinar em 
branco folhas de receituários, atestados, laudos ou 
quaisquer outros documentos médicos. 

(E) proibido garantir ao paciente o exercício do direito de 
decidir livremente sobre sua pessoa ou seu        
bem-estar, devendo exercer sua autoridade para 
limitá-lo, a bem da saúde do paciente. 

 
 

74. De acordo com o Código de Ética Médica, do Conselho 
Federal de Medicina, analise as assertivas abaixo. 

 
I. É vedado ao médico exagerar a gravidade do 

diagnóstico ou do prognóstico, complicar a 
terapêutica ou exceder-se no número de visitas, 
consultas ou quaisquer outros procedimentos 
médicos. 

II. É vedado ao médico, em caráter absoluto, renunciar 
ao atendimento do paciente, devendo dar 
continuidade aos cuidados necessários. 

III. É permitido ao médico opor-se à realização de junta 
médica ou segunda opinião solicitada pelo paciente 
ou por seu representante legal, quando estiver 
seguro do diagnóstico e embasado com exames 
adequados. 

IV. É permitido ao médico deixar de informar ao 
paciente o diagnóstico ou prognóstico, os riscos e os 
objetivos do tratamento quando a comunicação 
direta possa lhe provocar dano, caso em que deverá 
fazer a comunicação a seu representante legal. 

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I e III, apenas. 
(D) III e IV, apenas. 
(E) I e IV, apenas. 

 
 
 
 
 
 
 

75. O Código de Ética Médica estabelece que 
 

(A) pode o médico abreviar a vida do paciente, desde 
que a seu pedido ou de seu representante legal. 

(B) é vedado ao médico participar do diagnóstico da 
morte ou da decisão de suspender meios artificiais 
para prolongar a vida do possível doador, quando 
pertencente à equipe de transplante. 

(C) é permitido ao médico participar, direta ou 
indiretamente, da comercialização de órgãos ou de 
tecidos humanos, desde que para salvar a vida do 
paciente. 

(D) é vedado ao médico, em qualquer hipótese, revelar 
fato de que tenha conhecimento em virtude do 
exercício de sua profissão. 

(E) é permitido revelar sigilo profissional mesmo que o 
paciente seja menor de idade, devendo fazê-lo, no 
entanto, na presença de seus pais ou 
representantes legais. 

 
 

76. Considerando os termos do Código de Ética Médica, do 
Conselho Federal de Medicina, analise as assertivas 
abaixo. 

 
I. É vedado ao médico ser perito ou auditor do próprio 

paciente, de pessoa de sua família ou de qualquer 
outra com a qual tenha relações capazes de influir 
em seu trabalho ou de empresa em que atue ou 
tenha atuado. 

II. É dever do médico realizar exames médico-periciais 
de corpo de delito em seres humanos no interior de 
prédios ou de dependências de delegacia de polícia, 
unidades militares, casas de detenção e presídios. 

III. É vedado ao médico intervir, quando em função de 
auditor, assistente técnico ou perito, nos atos 
profissionais de outro médico, ou fazer qualquer 
apreciação em presença do examinado, reservando 
suas observações para o relatório. 

IV. É permitido ao médico assinar laudos periciais, 
auditorias ou de verificação médico-legal, ainda que 
não tenha realizado pessoalmente o exame, desde 
que devidamente cientificado das condições pelo 
médico responsável pelo exame. 

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I e III, apenas. 
(B) III e IV, apenas. 
(C) II e III, apenas. 
(D) I, II e III, apenas. 
(E) I e IV, apenas. 
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77. A Lei nº 8.080/90 dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a 
organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. A este respeito 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) O dever do Estado de garantir a saúde exclui, 

quando necessário, o de outras pessoas e da 
família. 

(B) A saúde tem como fatores determinantes e 
condicionantes, entre outros, a alimentação, a 
moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 
trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e 
o acesso aos bens e serviços essenciais; os níveis 
de saúde da população expressam a organização 
social e econômica do País. 

(C) O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados 
exclusivamente por órgãos e instituições públicas 
federais, da Administração direta e indireta e das 
fundações mantidas pelo Poder Público Federal, 
constitui o Sistema Único de Saúde (SUS). 

(D) A iniciativa privada não poderá participar do Sistema 
Único de Saúde (SUS). 

(E) Não estão incluídas no campo de atuação do 
Sistema Único de Saúde (SUS) a execução de 
ações de saúde do trabalhador. 

 
 

78. Sobre o que dispõe a Lei nº 8.080/90, analise as 
assertivas abaixo. 

 
I. São objetivos do SUS, entre outros, a assistência às 

pessoas por intermédio de ações de promoção, 
proteção e recuperação da saúde, com a realização 
integrada das ações assistenciais e das atividades 
preventivas. 

II. Estão incluídas no campo de atuação do SUS a 
vigilância nutricional e a orientação alimentar. 

III. Entende-se por vigilância sanitária um conjunto de 
ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos 
à saúde e de intervir nos problemas sanitários 
decorrentes do meio ambiente, da produção e 
circulação de bens e da prestação de serviços de 
interesse da saúde, abrangendo o controle da 
prestação de serviços que se relacionam direta ou 
indiretamente com a saúde. 

IV. A direção do SUS é plúrima, de acordo com a 
Constituição Federal, sendo exercida na esfera do 
governo federal, exclusivamente. 

 
É correto o que se afirma em 

 
(A) I e II, apenas. 
(B) III e IV, apenas. 
(C) I, II e III, apenas. 
(D) II, III e IV, apenas. 
(E) I, III e IV, apenas. 

 
 
 
 
 

79. Considerando os termos da Lei nº 8.080/90, assinale a 
alternativa incorreta. 

 
(A) As ações e serviços públicos de saúde e os serviços 

privados contratados ou conveniados que integram o 
SUS são desenvolvidos de acordo com as diretrizes 
previstas na Constituição Federal, obedecendo ao 
princípio da universalidade de acesso aos serviços 
de saúde em todos os níveis de assistência. 

(B) As ações e serviços de saúde, executados pelo 
SUS, seja diretamente ou mediante participação 
complementar da iniciativa privada, serão 
organizados de forma regionalizada e hierarquizada 
em níveis de complexidade crescente. 

(C) Aos Municípios é vedado constituir consórcios para 
desenvolver em conjunto as ações e os serviços de 
saúde que lhe correspondam. 

(D) No nível municipal, o SUS poderá organizar-se em 
distritos de forma a integrar e articular recursos, 
técnicas e práticas voltadas para a cobertura total 
das ações de saúde. 

(E) A União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios exercerão, em seu âmbito administrativo, 
a atribuição de participação de formulação da 
política e da execução das ações de saneamento 
básico e colaboração na proteção e recuperação do 
meio ambiente. 

 
 

80. Segundo a Lei nº 8.080/90, assinale a alternativa correta. 
 

(A) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) 
compete, entre outros, gerir laboratórios públicos de 
saúde e hemocentros. 

(B) À direção municipal do Sistema de Saúde (SUS) 
compete, entre outros, acompanhar, controlar e 
avaliar as redes hierarquizadas do Sistema Único de 
Saúde (SUS). 

(C) À direção estadual do Sistema Único de Saúde 
(SUS) compete, entre outras, formular, avaliar e 
apoiar políticas de alimentação e nutrição. 

(D) À direção estadual do Sistema Único de Saúde 
(SUS) compete, entre outros, estabelecer normas e 
executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos 
e fronteiras, podendo a execução ser 
complementada pelos demais entes da federação. 

(E) À direção nacional do Sistema Único de Saúde 
(SUS) compete, entre outros, identificar 
estabelecimentos hospitalares de referência e gerir 
sistemas públicos de alta complexidade, de 
referência estadual e regional. 

 
 
 
 


