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01. Deixe sobre a carteira escolar apenas o material estritamente necessário para a realização
da prova (caneta, lápis, borracha e apontador) e a Cédula de Identidade.

02. No decorrer da prova, você assinará a lista de presença.
03. Você receberá do Fiscal os seguintes materiais:

a) este caderno de prova; e
b) a folha de respostas.

CADERNO DE PROVA

04. Este caderno de prova deve conter 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40. Confi-
ra-o antes de iniciar a prova. Caso encontre algum defeito, levante o braço e aguarde a
chegada do Fiscal. Após a prova ser iniciada, não será aceita qualquer reclamação sobre
falhas na impressão e/ou montagem.

05. Em cada questão, somente UMA alternativa será aceita como resposta.
06. A interpretação das questões é parte integrante da prova. Evite perguntas.
07. A prova é individual. É vedada a comunicação entre os candidatos durante a prova.

FOLHA DE RESPOSTAS

08. Confira se o seu nome, número de inscrição e número de sua identidade estão corretos
na folha de respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o Fiscal.

09. Não amasse, nem dobre a folha de respostas. Preencha-a com caneta esferográfica azul
ou preta, escrita grossa. Não faça uso de borracha ou corretivo.

10. A marcação na folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
11. Procure responder a todas as questões. As questões não respondidas, com mais de uma

resposta ou preenchidas em desacordo com as instruções da folha de respostas serão
consideradas nulas.

12. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal a folha de respostas. Após a entrega, retire-se do
local de prova.

LEMBRETES IMPORTANTES

13. Guarde o seu relógio antes do início da prova. O tempo de realização da prova será contro-
lado pelo Fiscal de sala.

14. Desligue o seu telefone celular antes do início da prova e guarde-o.
15. Tire o boné antes do início da prova e guarde-o.
16. Você somente poderá retirar-se da sala de provas após decorrida 1 (uma) hora de seu

início.
17. Você poderá levar o seu caderno de prova somente após duas horas do início da prova.
18. Duração da prova: 03h (três horas), já incluído o tempo destinado à identificação do candi-

dato e ao preenchimento da folha de respostas.
19. Os 03 (três) últimos candidatos de cada sala deverão entregar a folha de respostas ao

mesmo tempo, assinar o Termo de Encerramento de Prova e retirar-se, todos juntos, da
sala.

20. A desobediência a qualquer uma das determinações destas instruções ou das constantes
da folha de respostas poderá implicar a anulação da sua prova.

INSTRUÇÕES
[Estas instruções passam a fazer parte do Edital n.º 001/2012 da

Prefeitura Municipal de Ponta Grossa.]

CERTO

Errado

Somente UMA
resposta certa
em cada ques-
tão. Leia atenta-
mente e mar-
que a que achar
correta.

Não use

Não use

Identidade com foto
sobre a carteira escolar
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LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir servirá de base para você responder às questões 01 a 03:

A MEDICINA DE FAMÍLIA: UM CAMINHO PARA HUMANIZAR A MEDICINA

Pablo González Blasco

Dizer que a Medicina de Família é um caminho para humanizar a medicina, implica duas coisas
aparentemente óbvias, mas sumamente importantes. A primeira é que a Medicina de Família é um
caminho, mas não é o único, existem certamente outros. A Medicina de Família não reivindica, em
hipótese alguma, exclusividade neste empenho humanizante que é preocupação de muitos, talvez
de todos os envolvidos na atenção à saúde. A segunda é exatamente esta: a Medicina de Família
tem realmente um caminho, isto é, um sistema, uma metodologia própria para abordar o tema da
humanização. Não é mero detalhe esta segunda questão, pois vivemos momentos em que, após a
preocupação pela re-humanização da medicina e pela ética, a medicina de família passa a ocupar
um alto lugar na escala dos temas na moda e, consequentemente, na boca e opiniões de tantos.
Também muito se fala de medicina de família, muito se opina, e corre-se um risco análogo ao que
sofre o conceito do humanismo: falar de algo que não se sabe bem o que seja, cujo conceito preciso
se desconhece, como se mais se tratasse de uma intuição – uma sensação de algo que todos
sabem fazer e opinar – e não de uma ciência que tem limites muito bem determinados.

Daí  ter iniciado nossas reflexões pelo final. Apresentar as credenciais que a Medicina de Família
tem para tomar cartas no assunto da humanização da medicina supõe, em primeiro lugar, esclarecer
que a Medicina de Família tem um corpo próprio de conhecimentos, uma metodologia elaborada
que fundamenta o seu sistema, e que a abordagem que possui a torna capaz de opinar e contribuir
– somando esforços, nunca exigindo exclusividade – no processo de humanização da Medicina. A
metodologia da Medicina da Família apoia o seu corpo próprio de conhecimentos num tripé sempre
presente. Primeiramente, a abordagem do paciente, e não da doença,  como centro dos seus estudos
– Medicina Baseada na Pessoa, Patient-Centered Medicine – e que a capacita para desenvolver
Atenção Primária à Saúde. Em segundo lugar, a preocupação contínua com o processo de educação
médica que faz do Médico de Família um educador que reflete sobre suas práticas e sobre o processo
de formação continuada. Finalmente, o caráter humanista do médico de família, que procura nas
ciências humanas contínuos recursos para formar-se e conhecer-se melhor, ao mesmo tempo que
melhora o conhecimento do seu objeto principal de estudo: o ser humano. Atenção Primária,
Educação Médica, Humanismo: três linhas mestras que delimitam o campo da Medicina da Família
na sua versão acadêmica, inserida na Universidade, lugar onde se formam os futuros médicos.

 http://www.hottopos.com/notand9/pablo.htm

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PONTA GROSSA
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01.01.01.01.01. Levando-se em consideração as informações
fornecidas pelo texto, assinale a alternativa que con-
tém um comentário correto:
a) Um dos objetivos do texto é mostrar que, moderna-

mente, a Medicina de Família é a única maneira de
se humanizar a medicina.

b) O autor mostra que uma das vantagens da Medicina
de Família é o fato de ela não apresentar um sistema,
o que a torna muito melhor e de mais fácil assimilação
pela população.

c) O autor considera que a preocupação com a re-huma-
nização da medicina não é um tema atual, mas acha
importante colocar em questão o papel do médico de
família.

d) Um dos motivos pelos quais o autor defende a Medici-
na de Família é o fato de o médico não precisar atuali-
zar-se tanto, uma vez que trabalha com questões mais
simples da Medicina.

e) O autor considera que tanto o conceito de Medicina
de Família quanto o de humanismo correm hoje o
risco de serem mal interpretados.

02.02.02.02.02. Levando-se em consideração as informações
fornecidas pelo texto, analise as afirmações a seguir:
I. De acordo com o autor, “atenção primária” significa

preocupar-se sobremaneira com a abordagem do
paciente, não da doença.

II. Refletir sobre as práticas médicas e sobre o processo
de formação continuada dos médicos é um dos pres-
supostos da metodologia da Medicina da Família.

III. O autor considera que o caráter humanista do médico
de família se caracteriza unicamente pelo aprimora-
mento técnico sobre as modernas descobertas cientí-
ficas da Medicina.

Está(ão) correta(s):
a) somente a I
b) somente a II
c) somente a III
d) somente I e II
e) somente II e III

03.03.03.03.03. Assinale a alternativa em que a palavra “aná-
logo” no trecho abaixo está adequadamente subs-
tituída, mantendo-se o seu sentido contextual original:
“[...] e corre-se um risco análogo ao que sofre o conceito
do humanismo [...]”
a) “[...] e corre-se um risco contrário ao que sofre o

conceito do humanismo [...]”
b) “[...] e corre-se um risco semelhante ao que sofre o

conceito do humanismo [...]”
c) “[...] e corre-se um risco referente ao que sofre o

conceito do humanismo [...]”
d) “[...] e corre-se um risco anterior ao que sofre o

conceito do humanismo [...]”
e) “[...] e corre-se um risco posterior ao que sofre o

conceito do humanismo [...]”

04.04.04.04.04. Levando-se em consideração as informações
do texto abaixo, analise as afirmações a seguir:

A enfermidade implica uma contração da vida, mas
tais contrações não precisam ocorrer. Ao que me parece,
quase todos os meus pacientes, quaisquer que sejam os
seus problemas, buscam a vida – e não apenas a despeito
de suas condições, mas por causa delas e até mesmo
com a sua ajuda.

(SACKS, Oliver. Um antropólogo em Marte. São Paulo:
Companhia de Bolso, 2011, p. 15)

I. De acordo com o autor, quase todos os seus pa-
cientes tentam superar as más condições, buscan-
do a vida e adaptando-se à nova situação em que se
encontram.

II. Uma das causas de a maioria dos pacientes do autor
buscarem a vida é a própria condição em que se en-
contram.

III. O autor revela ter certeza em relação ao sentimento
dos seus pacientes.

É (são) inferência(s) válida(s):
a) Somente I
b) Somente II
c) Somente III
d) Somente I e II
e) Somente II e III

05.05.05.05.05. O texto abaixo é uma piada, mas ela está
incompleta. Assinale a alternativa que contém a pon-
tuação adequada para a complementação dessa
piada, de modo que a continuação fique coerente:
Muito inseguro, o paciente pergunta ao médico:
– Doutor, o senhor tem certeza de que eu estou com

pneumonia?
– É claro que sim! – responde ele, com frieza.
– É que uma vez um médico disse que um amigo meu

estava com pneumonia e, dois meses depois, ele morreu
de reumatismo!

a) – Fique tranquilo! – consola o médico – Quando eu
digo que é pneumonia, os meus pacientes morrem
de pneumonia mesmo!

b) – Fique tranquilo, consola o médico quando eu digo
que é pneumonia os meus pacientes morrem de
pneumonia mesmo.

c) – Fique tranquilo consola o médico, quando eu digo
que é pneumonia, os meus pacientes morrem de
pneumonia mesmo!

d) – Fique tranquilo! Consola o médico quando eu digo
que é pneumonia os meus pacientes morrem de
pneumonia mesmo.

e) – Fique tranquilo – consola o médico quando eu digo
que é pneumonia os meus pacientes morrem de
pneumonia mesmo.
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06.06.06.06.06. Leia com atenção os exemplos e as explica-
ções.
I. A Universidade, representativa do progresso, no

sentido de se esforçar por atingir um novo e moderno
equilíbrio das duas facetas da medicina.

II. A Universidade, representativa do progresso, no
sentido de se esforçar por atingir um novo e moderno
equilíbrio das duas facetas da medicina, sempre
esteve presente na sociedade.

Sintaticamente, a frase I começa com “A Univer-
sidade”, mas não há um verbo que se relacione diretamente
a ela para fechar o raciocínio que inicia, ou seja, ela é uma
frase fragmentada, sem coesão. A frase, II, por sua vez, é
considerada uma frase sintaticamente completa, pois o
raciocínio iniciado com a citação de “A Universidade” se
fecha com a complementação “sempre esteve presente
na sociedade”.
Nas frases a seguir, assinale (V) para frases completas
e (F) para frases incompletas:
( ) Se, além da escola médica, existem outros recursos

que ajudem o paciente, a pessoa, na doença e na
vida.

( ) Uma vez que pensamos no segundo campo de
recuperação humanista relativo ao próprio processo
de formação médica.

( ) O paciente sabe distinguir se o médico consegue
chegar ao mundo dele e se está realmente fazendo
um esforço para ver a doença do ponto de vista do
paciente.

( ) E, como o paciente é um bom diagnosticador do
relacionamento com o seu médico, pode sentir-se
mais seguro com um médico sábio do que com um
médico treinado artificialmente.

A sequência obtida, de cima para baixo, é:
a) F – F – V – V
b) V – F – V – F
c) V – V – V – F
d) F – V – F – V
e) V – V – F – F

07.07.07.07.07. Analise as frases a seguir e assinale a alterna-
tiva que contém um período que, ao ser retirado dele
o sinal grave indicativo de crase, ainda assim perma-
necerá de acordo com a norma culta:
a) Acompanhei Lílian à cozinha, onde ela foi tirar a panela

do fogo.
b) Em seguida, ela se encaminhou em direção à es-

querda.
c) Obedeça à sua mãe, menina!
d) Às vezes, penso que uma parede tem um padrão ou

uma textura, mas na realidade é lisa.
e) Logo descobri que essas folhas pertenciam àquela

árvore do outro lado da rua.
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08.08.08.08.08. Assinale a alternativa que contém uma frase
em que o pronome “onde” NÃO está empregado de
forma adequada à norma culta de linguagem:
a) Atenção Primária, Educação Médica, Humanismo:

três linhas mestras que delimitam o campo da Me-
dicina da Família na sua versão acadêmica, inserida
na Universidade, lugar onde se formam os futuros
médicos.

b) Vivemos momentos onde, após a preocupação de
todos os elementos que compõem o universo da
Medicina de Família, é preciso rever alguns conceitos.

c) A Medicina de Família é tema de frequentes reflexões,
congressos e publicações provenientes de países
onde esta disciplina está assentada há mais de 25
anos nas escolas médicas.

d) O processo de formação do médico, a faculdade de
medicina, é o segundo campo onde é preciso inserir
o humanismo.

e) Em todos estes aspectos a Medicina de Família tem
sua própria metodologia, pois não é mais do que a
aplicação prática do tripé onde se apoia o seu corpo
próprio de conhecimentos.

09.09.09.09.09. Na frase abaixo, repete-se muitas vezes a ex-
pressão “as tarefas”. Assinale a alternativa que subs-
titui adequadamente essas repetições, utilizando-se
para isso, de acordo com a norma culta,  dos devidos
pronomes pessoais e observando-se a devida colo-
cação pronominal.

Mesmo depois de estabelecidas as tarefas, ninguém
executa as tarefas, porque todos veem as tarefas como
um problema insolúvel e não dedicam às tarefas o empenho
necessário.
a) Mesmo depois de estabelecidas as tarefas, ninguém

executa-as, porque todos veem-nas como um pro-
blema insolúvel e não dedica-as o empenho neces-
sário.

b) Mesmo depois de estabelecidas as tarefas, ninguém
executa-as, porque vê-lhes como um problema inso-
lúvel e não lhes dedica o empenho necessário.

c) Mesmo depois de estabelecidas as tarefas, ninguém
executa-as, porque todos as veem como um problema
insolúvel e não as dedica o empenho necessário.

d) Mesmo depois de estabelecidas as tarefas, ninguém
lhes executa, porque todos veem-lhes como um pro-
blema insolúvel e não lhes dedicam o empenho neces-
sário.

e) Mesmo depois de estabelecidas as tarefas, ninguém
as executa, porque todos as veem como um problema
insolúvel e não lhes dedicam o empenho necessário.
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10.10.10.10.10. Considerando-se que (1) e (2) constituem uma
única frase em cada opção, assinale a alternativa em
que o fragmento (1) expressa a ideia de causa e (2), a
de consequência:
a) (1) Objetos em movimento apresentavam aquele

problema especial
(2) porque mudavam de aparência constantemente.

b) (1) Antes de iniciarmos essa estranha história,
(2) voltemos às minhas observações iniciais.

c) (1) Nenhum linguista, nenhum cientista deu atenção
(2) à língua de sinais até fins da década de 1950.

d) (1) Sua visão era tão próxima dos limites
(2) que todos se aproximavam de suas ideias.

e) (1) Um velho provérbio diz
(2) que os peixes são os últimos a reconhecer a água.
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SAÚDE PÚBLICA

11.11.11.11.11. A regionalização da saúde constitui estratégia
prioritária para:
1. Garantir o direito à saúde.
2. Reduzir desigualdades sociais e territoriais.
3. Promover a equidade e a integralidade da atenção.
4. Racionalizar os gastos e otimizar os recursos.
5. Potencializar o processo de centralização.
Quantos dos itens relacionados estão corretos?
a) Um;
b) Dois;
c) Três;
d) Quatro;
e) Cinco.

12.12.12.12.12. Sobre as normas operacionais do SUS, ana-
lise as afirmativas:
I. A habilitação às condições de gestão definidas nas

Normas Operacionais foi condicionada ao cumprimen-
to de uma série de requisitos e ao compromisso de
assumir um conjunto de responsabilidades referentes
à gestão do sistema de saúde.

II. As Normas Operacionais Básicas foram instrumentos
utilizados para a definição de estratégias e movimen-
tos tático-operacionais que reorientavam a operaciona-
lidade do Sistema Único de Saúde, a partir da avalia-
ção periódica de sua implantação e desempenho.

III. Entre os objetivos das Normas Operacionais pode-
-se destacar: induzir e estimular mudanças no SUS,
aprofundar e reorientar a implementação do SUS e
regular as relações entre seus gestores.

IV. As Normas Operacionais definiram critérios para que
estados e municípios se habilitassem a receber re-
passes de recursos do Fundo Nacional de Saúde para
seus respectivos fundos de saúde.

Estão corretas as afirmativas:
a) Apenas I, II e IV.
b) Apenas I, III e IV.
c) Apenas II e IV.
d) Apenas II e III .
e) Todas as afirmativas estão corretas.

13.13.13.13.13. São princípios organizativos e doutrinários do
Sistema Único de Saúde, EXCETO:
a) Centralização político-administrativa;
b) Integralidade de assistência, com prioridade para as

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços
assistenciais;

c) Conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos,
materiais e humanos da União, dos estados, do Distri-
to Federal e dos municípios na prestação de serviços
de assistência à saúde da população;

d) Universalidade de acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência;

e) Participação da comunidade.

14.14.14.14.14. Assinale a alternativa que completa correta-
mente o texto a seguir:

A partir da Lei n.º 8080/1990, “um conjunto de ações
que proporcionam o conhecimento, a detecção ou preven-
ção de qualquer mudança nos fatores determinantes e con-
dicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finali-
dade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e
controle das doenças ou agravos” corresponde ao con-
ceito de _________________________________________.
a) Vigilância Sanitária
b) Vigilância epidemiológica
c) Ações integradas em Saúde
d) Regionalização
e) Gestão pública de saúde

15.15.15.15.15. A respeito do controle social no Sistema Único
de Saúde, é INCORRETO afirmar:
a) O Conselho de Saúde atua na formulação de estra-

tégias e no controle da execução da política de saúde
na instância correspondente, inclusive nos aspectos
econômicos e financeiros, cujas decisões serão ho-
mologadas pelo chefe do poder legalmente consti-
tuído em cada esfera do governo.

b) Por meio da participação na gestão pública através
do controle social, os cidadãos podem intervir na to-
mada da decisão administrativa, orientando a gestão
na adoção de medidas que atendam ao interesse
público e exigindo a prestação de contas da sua atua-
ção.

c) O Conselho de Saúde é um órgão colegiado composto
apenas por usuários do Sistema Único de Saúde e
prestadores de serviços.

d) O Conselho Municipal de Saúde controla a utilização
do recurso da saúde, realiza o acompanhamento das
verbas que chegam pelo Sistema Único de Saúde
(SUS) e os repasses de programas federais e participa
da elaboração das metas para a saúde.

e) O Conselho de Saúde é um espaço de mobilização
da sociedade civil para controlar e fiscalizar as ações
do governo na política de saúde.
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LEGISLAÇÃO

16.16.16.16.16. A Lei n.º 8.080/90 é aquela que, em síntese,
dispõe sobre as condições para a promoção, proteção
e recuperação da saúde e a organização e o funciona-
mento dos serviços correspondentes. A respeito dessa
lei, analise as assertivas abaixo e, em seguida, assina-
le a alternativa correta:
I. O conjunto de ações e serviços de saúde, prestados

por órgãos e instituições públicas federais, estaduais
e municipais, da Administração direta e indireta e das
fundações mantidas pelo Poder Público, constitui o
Sistema Único de Saúde.

II. A vigilância epidemiológica está incluída no campo
de atuação do Sistema Único de Saúde.

III. A direção do Sistema Único de Saúde é exercida, no
âmbito dos municípios, pelo respectivo prefeito em
conjunto com o presidente da câmara de vereadores.

IV. À direção municipal do Sistema Único de Saúde com-
pete, além de outras atribuições, executar serviços
de vigilância epidemiológica e sanitária.

a) Somente as assertivas I e II estão corretas.
b) Somente as assertivas I e III estão corretas.
c) Somente a assertiva III está incorreta.
d) Somente as assertivas II e IV estão corretas.
e) Todas as assertivas estão corretas.

17.17.17.17.17. Considerando a Lei n.º 8.080/90, é INCORRE-
TO afirmar:
a) A saúde é um direito fundamental do ser humano,

devendo o Estado prover as condições indispensáveis
ao seu pleno exercício.

b) A identificação e divulgação dos fatores condicionan-
tes e determinantes da saúde é um dos objetivos do
Sistema Único de Saúde.

c) Entende-se por vigilância sanitária o conjunto de
ações que proporcionam o conhecimento, a detecção
ou prevenção de qualquer mudança nos fatores deter-
minantes e condicionantes de saúde individual ou cole-
tiva, com a finalidade de recomendar e adotar as me-
didas de prevenção e controle das doenças ou agravos.

d) A universalidade de acesso aos serviços de saúde
em todos os níveis de assistência e a igualdade da
assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios
de qualquer espécie são princípios que orientam o
Sistema Único de Saúde.

e) A saúde do trabalhador está incluída no campo de
atuação do Sistema Único de Saúde.

18.18.18.18.18. De acordo com a Portaria n.º 399/GM, de 22
de fevereiro de 2006, do Ministério da Saúde, é IN-
CORRETO afirmar:
a) Todo município deve formular, no plano municipal de

saúde, a política municipal de atenção em saúde,
incluindo ações intersetoriais voltadas para a promo-
ção da saúde.

b) Todo município deve realizar a identificação dos
usuários do Sistema Único de Saúde, com vistas à
vinculação de clientela e à sistematização da oferta
dos serviços.

c) Todo município deve adotar protocolos de regulação
de acesso, em consonância com os protocolos e
diretrizes nacionais, estaduais e regionais.

d) O Pacto em Defesa do Sistema Único de Saúde deve
se firmar através de iniciativas que busquem a total
independência dos Estados e municípios em relação
à União para que retomem medidas antigas, sem
necessidade de atenção aos desafios atuais do
Sistema Único de Saúde, pois tais desafios devem
ser objeto de ações da União.

e) A saúde do idoso e o câncer de colo de útero e de
mama foram contemplados pela Portaria.

19.19.19.19.19. De acordo com a chamada lei de responsa-
bilidade fiscal (Lei complementar n.º 101/2000), é cor-
reto afirmar:
a) A lei de responsabilidade fiscal não se aplica aos mu-

nicípios, os quais seguem regras próprias.
b) O cumprimento dos limites constitucionais relativos

à saúde tem íntima relação com a possibilidade de
transferência voluntária de recursos de outro ente da
federação aos municípios.

c) A lei de diretrizes orçamentárias não tem qualquer
relação com a lei de responsabilidade fiscal.

d) Os municípios, diferentemente da União e dos Esta-
dos, não são entes da Federação.

e) As contas apresentadas pelo Chefe do Poder Execu-
tivo ficarão disponíveis, durante todo o exercício, no
respectivo Poder Legislativo e no órgão técnico respon-
sável pela sua elaboração, para consulta e apreciação
apenas pelo Poder Judiciário.
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20.20.20.20.20. No que se refere à Lei n.º 8.666/93, a qual
institui normas para as licitações e contratos da Ad-
ministração Pública, marque verdadeiro (V) ou falso
(F) para as afirmações a seguir e assinale a alternativa
que contém a sequência correta, de cima para baixo:
( ) A Lei n.º 8.666/93 revela o atual estágio da Adminis-

tração Pública brasileira, tendo como pilar o princípio
de que o administrador público tem plena liberdade
para contratar a empresa que entender mais conve-
niente aos seus interesses particulares.

( ) Não existe nenhuma possibilidade de dispensa de
licitação.

( ) Concorrência, tomada de preços e convite são modali-
dades de licitação.

( ) Todos os contratos administrativos são regidos pelas
normas do direito privado, tal como os contratos entre
particulares.

a) F – F – V – F
b) F – F – F – F
c) V – F – V – F
d) F – V – V – V
e) V – V – V – F
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25.25.25.25.25. Analise as afirmações abaixo:
1. Aracnofobia é um tipo de Fobia Simples.
2. Agorafobia é um medo patológico de multidões e lu-

gares abertos.
3. O tratamento medicamentoso dos transtornos obses-

sivo-compulsivos é com estabilizadores de humor.
4. A psicanálise está indicada como tratamento principal

da esquizofrenia.
5. Acrofobia é um tipo de Fobia Específica.
Estão corretas as afirmações:
a) 1, 2 e 5
b) 2, 3 e 4
c) 1, 3 e 5
d) 3, 4 e 5
e) 1, 2 e 3

26.26.26.26.26. Assinale a alternativa que completa correta-
mente o texto a seguir:

Um paciente que por ocasião de acidente não recorda
de fatos que ocorreram tempos atrás, mas lembra em
detalhes de fatos ocorridos após o acidente, apresenta
distúrbio de _____________________________________.
a) Consciência
b) Memória anterógrada
c) Memória retrógrada
d) Sensopercepção
e) Conteúdo de pensamento

27.27.27.27.27. Paciente com história de abuso de drogas, chega
ao serviço de emergência com euforia, taquicardia, febre,
depressão respiratória e arritmia cardíaca, relatando um
episódio de convulsão.
A droga mais provável em questão é:
a) Opiáceos
b) LSD
c) Cocaína
d) Cannabis
e) Álcool

28.28.28.28.28. São considerados neurolépticos atípicos, com
EXCEÇÃO de:
a) Olanzapina
b) Risperidona
c) Quetiapina
d) Aripiprazol
e) Levomeprazina

21.21.21.21.21. Paciente apresentando quadro crônico, carac-
terizado por vários episódios depressivos leves, alter-
nando com hipomania. Trata-se de:
a) Distimia
b) Anedonia
c) Depressão Bipolar tipo 1
d) Ciclotimia
e) Depressão Bipolar tipo 2

22.22.22.22.22. Quais parâmetros laboratoriais abaixo rela-
cionados são de controle obrigatório, nos pacientes
em uso de Ácido Valproico, além da dosagem plas-
mática sanguínea?
a) Hemograma, Creatinina, Função Tireoideana
b) Litemia, Função Tireoideana, Creatinina
c) Ácido Úrico, Bilirubinas, Hemoglobina
d) Litemia, Fosfatase Alcalina, Transaminases
e) Hemograma, Transaminases, Bilirubinas

23.23.23.23.23. P.S. de 60 anos, sexo masculino, solteiro, inter-
na no serviço de emergência apresentando alucinações
visuais nítidas com bichos (aranhas, moscas e cobras),
agitação psicomotora, com desorientação temporal e
espacial, alternando com períodos de sonolência inten-
sa. Segundo familiares, é a terceira crise em um período
de três anos (as crises anteriores foram semelhantes).
Relatam ainda que o paciente abusa de bebidas alcoó-
licas diariamente, mas faz quatro dias que não bebe.
Trata-se de um quadro de:
a) Demência Arteriosclerótica
b) Delirium
c) Alzheimer
d) Depressão
e) Esquizofrenia

24.24.24.24.24. Assinale a alternativa que preenche correta-
mente as lacunas da frase abaixo:
Na mania, _________ é um sintoma importante, assim
como _________ é uma boa opção de tratamento, e
_________ podem ser usados na fase aguda.
a) Delírio de Culpa;  Fenobarbital;  Sais de Lítio
b) Delírio de Grandeza; Sais de Lítio; Neurolépticos
c) Obsessão;  Neuroléptico;  Benzodiazepínicos
d) Tique;  Antidepressivo;  Benzodiazepínicos
e) Apatia; Neuroléptico;  Antidepressivos
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29.29.29.29.29. Relacione as colunas:
(1) Crença irreal e inabalável ( ) Curso do pensa-

mento
(2) Pensamentos repetitivos, ( ) Delírio

involuntários e desagradáveis
(3) Velocidade do pensamento ( ) Obsessão

acelerada
(4) Pensamento ilógico ( ) Forma de pensa-

mento
Qual a sequência correta, de cima para baixo?
a) 3 – 1 – 2 – 4
b) 1 – 2 – 3 – 4
c) 1 – 3 – 2 – 4
d) 3 – 1 – 4 – 2
e) 4 – 3 – 2 – 1

Texto de apoio para as questões de 30 a 34.
Paciente do sexo feminino, 14 anos, apresentando

quadro de autoehetero agressividade física e verbal, com
movimentos estereotipados, fazendo caretas, com riso ina-
dequado e falando sozinho. Tem história de dificuldade de
relacionamento interpessoal, descuido na higiene pessoal
e quando está em sua casa, isola-se ficando a maior parte
do tempo no quarto. Juízo crítico da realidade rebaixado.

30.30.30.30.30. O diagnóstico mais provável é de:
a) Transtorno Esquizo Afetivo
b) Esquizofrenia Simples
c) Esquizofrenia Hebefrênica
d) Esquizofrenia Paranoide
e) Transtorno afetivo bipolar

31.31.31.31.31. O tratamento mais adequado consiste em:
a) Psicoterapia psicoeducacional + Neurolépticos
b) Psicoterapia cognitivo-comportamental + antidepres-

sivos
c) Psicanálise (4 sessões semanais) + fenobarbitúricos
d) Psicoterapia com base analítica + estabilizadores de

humor
e) Psicanálise (2 sessões semanais) + Benzodiazepí-

nicos

32.32.32.32.32. O riso inadequado se enquadra no distúrbio
de:
a) Sensopercepção
b) Afeto
c) Consciência
d) Curso de Pensamento
e) Orientação (temporal e espacial)

33.33.33.33.33. Ainda em relação à psicopatologia, a estereo-
tipia é um distúrbio de:
a) Sensopercepção (alucinações visuais)
b) Motricidade
c) Delírio persecutório
d) Bloqueio e inserção de pensamento
e) Forma de Pensamento (irradiação do pensamento)

34.34.34.34.34. Assinale a alternativa que completa corre-
tamente o texto a seguir:

O fato de o paciente ter um retraimento social está
ligado a um sintoma _____________________________.
a) positivo
b) conversivo
c) obsessivo
d) negativo
e) relacionado à memória

35.35.35.35.35. Analise as afirmações abaixo.
I. O Haloperidol não produz efeitos extrapiramidais, mais

que a Clorpromazina.
II. A Olanzapina é um antipsicótico atípico.
III. A Clorpropazina tem um poder sedativo maior que o

Haloperidol.
IV. A Risperidona é um neuroléptico atípico.
V. O Haloperidol é um antipsicótico de baixa potência.
Estão corretas as afirmações:
a) I, IV e V
b) Apenas II e III
c) I, III e V
d) II, III e IV
e) II, III e V

36.36.36.36.36. Analise as proposições abaixo e, em seguida,
assinale a alternativa correta.
I. Na ocorrência da síndrome do pânico sempre haverá

um fator desencadeante.
II. No diagnóstico de transtorno obsessivo compulsivo

encontraremos delírios relacionados à sujeira.
III. Podemos tratar o transtorno de ansiedade genera-

lizada com antidepressivos.
a) Apenas a III está correta.
b) I, II e III estão corretas.
c) I e II estão corretas.
d) Apenas a II está correta.
e) II e III estão corretas.
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40.40.40.40.40. Paciente com 40 anos, sexo feminino, com história
de mentiras frequentes, manipuladora, extremamente
sedutora para conseguir benefícios; fria, não demonstrando
sentimento de culpa. Desde criança já demonstrava estes
traços quando enganava seus colegas e maltratava animais
domésticos, com vários episódios de furtos.
Trata-se de Transtorno de Personalidade:
a) Antissocial
b) Obsessivo-compulsivo
c) Narcisista
d) Esquizotípico
e) Esquizoide
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37.37.37.37.37. Quais drogas abaixo relacionadas estão mais
indicadas no tratamento da Síndrome de Abstinência
Alcoólica?
a) Alprazolan, Paroxetina
b) Clonazepan, Clorimipramina
c) Clordiazepóxido, IMAO.
d) Paroxetina, Citalopran.
e) Clordiazepóxido, Carbamazepina.

Texto de apoio para as questões 38 e 39.
L.C. de 20 anos é trazido ao Pronto-Socorro por

apresentar comportamento inadequado há 10 dias. Mostra-
-se verborreico, agitação psicomotora, diminuição da
necessidade de dormir, com restrição alimentar. Afirma
ter projetos para resolver problemas que afetam a fome da
humanidade e chama a atenção a sua intensa aceleração
de pensamento. Apresenta-se ao contato com roupas ex-
travagantes que segundo informações colhidas, não
combinam com seu cotidiano. Nunca fez tratamentos
psiquiátricos anteriormente. Há cerca de 3 anos, teve um
episódio de tristeza, desânimo e não queria mais sair de
casa e com pensamentos autodestrutivos, ameaçando
suicídio. Segundo sua família, esse quadro durou cerca
de seis meses e foi precipitado por um rompimento afetivo.
Nega uso de álcool e drogas. Avaliação clínica sem
particularidades.

38.38.38.38.38. Segundo este relato, pode-se afirmar:
a) Trata-se de um surto psicótico agudo e, apesar da

negativa do paciente, não se pode descartar uma into-
xicação aguda por álcool e drogas, típica nesses ca-
sos.

b) É uma descompensação esquizofrênica.
c) Trata-se de uma fase maníaca de um transtorno de

humor bipolar tipo I, sendo esse provavelmente o
segundo episódio do transtorno.

d) Não se pode descartar um quadro psicogênico de
natureza dissociativa, sendo uma forma de chamar a
atenção para suas frustrações afetivas.

e) Pode tratar-se de um quadro depressivo com sinto-
mas psicóticos, reagudizado devido à falta de trata-
mento.

39.39.39.39.39. A conduta inicial mais adequada nesse caso
é:
a) Iniciar eletroconvulsoterapia.
b) Iniciar tratamento com um antidepressivo e um antipsi-

cótico.
c) Iniciar tratamento com um antidepressivo e psicaná-

lise.
d) Iniciar tratamento com carbonato de lítio associado a

neurolépticos.
e) Aguardar a evolução para conduta psicofarmacológica

e encaminhar o paciente para iniciar psicoterapia.




