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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de quatro 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 de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova 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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01 - Marque a opção em que as palavras não obedecem à mesma regra de acentuação gráfica: 
a) binóculo- cerimônia. 
b) útil- amável. 
c) pé- nó. 
d) egoísta- proíbem. 
 
02 - Assinale o item em que houve troca de sentido dos substantivos: 
a) a cisma = desconfiança/ o cisma = separação religiosa. 
b) a nascente = lado onde nasce o Sol/ o nascente = fonte. 
c) a lente = vidro de aumento/ o lente = professor universitário. 
d) a moral = honestidade/ o moral = ânimo. 
 
03 - A opção que se completa com a primeira palavra dos parênteses é: 
a) Os bandidos foram presos em ..... (fragrante/ flagrante). 
b) Errei, preciso .....  minhas palavras.(ratificar/retificar). 
c) O carro perdeu-se na ...... (cerração/ serração). 
d) Impetrou um ..... de segurança. (mandato/mandado). 
 
04 - Assinale a alternativa incorreta quanto à regência nominal: 
a) O prêmio foi atribuído ao funcionário mais antigo. 
b) Está ansioso por nova oportunidade. 
c) Sua irmã é bacharel de Direito. 
d) O jovem é assíduo ao estudo. 
 
05 - Das alternativas abaixo, a que apresenta concordância verbal correta é: 
a) Fazem anos que não vejo minha prima. 
b) Deu oito horas. 
c) Um quarto dos assistentes aplaudiram. 
d) Não haveria, temos certeza, tantas reclamações. 
 
06 - Em determinada loja, pode-se comprar 5 camisas e 3 calças por R$ 383,40. Sabe-se que cada camisa custa o 
equivalente a 3/4 do valor de cada calça. Um cliente que comprar apenas 2 camisas pagará o valor de: 
a) R$ 85,20. 
b) R$ 96,40. 
c) R$ 102,30. 
d) R$ 108,60. 
 
07 - A altura de um triângulo eqüilátero de arestas medindo 8 cm é igual a: 

a) 2  cm. 

b) 4  cm. 

c) 3  cm. 

d) 4  cm. 

 
08 - Um muro de 340 m de comprimento foi construído por 8 trabalhadores, num período de 5 dias, trabalhando 
10 horas por dia. Se fossem 5 trabalhadores, em 7 dias, trabalhando 8 horas por dia, teriam construído um mudo 
de: 
a) 226 m de comprimento. 
b) 232 m de comprimento. 
c) 238 m de comprimento. 
d) 244 m de comprimento. 
 
09 - Uma caixa acrílica tem formato de paralelepípedo reto retângulo, com altura de 3 dm, largura de 12 cm e 
comprimento de 0,5 m. O volume dessa caixa é de: 
a) 18 ml. 
b) 180 ml. 
c) 1,8 litros. 
d) 18 litros. 
 
10 - Antenor tinha 9 anos quando seu irmão Marcos nasceu. Hoje, o produto entre as idades de Antenor e 
Marcos é igual a 52. A idade de Marcos é de: 
a) 3 anos. 
b) 4 anos. 
c) 5 anos. 
d) 6 anos. 
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11 - Segundo o artigo 7º da Constituição Federal, é proibido o trabalho a: 
a) Menores de 18 anos. 
b) Menores com 15 anos, na condição de aprendiz. 
c) Menores de 18 anos, quando realizado no período noturno ou que apresente perigo ou seja insalubre. 
d) Menores de 21 anos. 
 
12 - Sobre a acumulação remunerada de cargos, segundo o que dispõe o artigo 37 da Constituição Federal, 
assinale a Incorreta: 
a) A acumulação é vedada quando não há compatibilidade de horários. 
b) Havendo compatibilidade de horários poderá haver acumulação entre dois cargos de professor. 
c) Poderá haver acumulação entre um cargo de professor com outro técnico ou científico, quando compatível os 
horários. 
d) A proibição de acumular cargos não se estende as funções públicas e abrange autarquias, fundações e empresas 
públicas. 
 
13 - Segundo o que dispõe a Lei Complementar nº 239/1998, que institui o Regime Jurídico Único dos 
Funcionários Públicos do Município de Maringá, assinale a Incorreta: 
a) Integram o quadro de provimento efetivo os funcionário investidos em cargos em virtude de aprovação em concurso 
público. 
b) Integram o quadro de provimento em comissão os funcionários nomeados para cargos declarados em lei de livre 
nomeação e exoneração. 
c) Os cargos de provimento em comissão serão exercidos, preferencialmente, por funcionários detentores de cargos 
efetivos. 
d) O funcionário pode exercer concomitantemente o cargo em comissão e o efetivo, devendo apenas optar pela 
remuneração de qualquer dos cargos. 
 
14 - Considere as disposições da Lei Complementar Municipal nº 348/2000 e assinale a Incorreta: 
a) O servidor, no período do estágio probatório, não terá direito a licença para o serviço militar. 
b) Não será considerado na contagem do período de estágio probatório o tempo em que o servidor se afastar do seu 
cargo para concorrer a mandato eletivo, em conformidade com a legislação eleitoral. 
c) O preenchimento da ficha de avaliação de desempenho do servidor será efetuada a cada período de 06 (seis) meses, 
por Comissão de Avaliação de Desempenho composta de servidores estáveis, instituída especialmente para esta 
finalidade, que avaliará o servidor através dos subsídios fornecidos pelo respectivo órgão de lotação. 
d) Compete ao Chefe imediato fazer o acompanhamento do servidor em estágio probatório, fornecendo subsídios à 
Comissão sobre o seu rela comportamento, desempenho no trabalho e atendimento ou não das exigências do cargo, 
dentro dos prazos estabelecidos, mediante Boletim de Acompanhamento, na forma regulamentar. 
 
15 - O DSM IV é um sistema multiaxial que avalia o paciente ao longo de uma série de variáveis e contém cinco 
Eixos. No caso de um transtorno depressivo maior devido à hipotireoidismo esta condição médica geral deve ser 
listada: 
a) Tanto no Eixo I quanto no Eixo III. 
b) Somente no Eixo I. 
c) Somente no Eixo III. 
d) No Eixo I ou no Eixo III. 
 
16 - O principal neurotransmissor e a principal área neuroanatômica aventados como estando envolvidos no 
delirium são respectivamente: 
a) Noradrenalina e tálamo. 
b) Acetilcolina e formação reticular. 
c) Dopamina e lobo frontal. 
d) Serotonina e lobo temporal.  
 
17 - Sobre a amnésia global transitória pode-se dizer: 
a) Afeta mais as recordações remotas. 
b) Recuperação é sempre parcial. 
c) É causada por ataques isquêmicos transitórios que afetam as estruras cerebrais posteriores. 
d) É um período agudo e transitório de amnésia retrógada. 
 
18 - São critérios diagnósticos para Ataque de Pânico, exceto: 
a) Sudorese. 
b) Incontinência urinária. 
c) Parestesias. 
d) Náusea ou desconforto abdominal. 
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19 - Sobre um episódio depressivo maior pode-se dizer: 
a) Dura de 6 a 13 meses se não tratado. 
b) A maioria dos episódios tratados dura cerca de um mês. 
c) O número médio de episódios ao longo de um período de 20 anos é de dois ou três. 
d) O primeiro episódio depressivo ocorre antes dos 20 anos em cerca de 80% dos pacientes. 
 
20 - São características clínicas do Transtorno Distímico, exceto: 
a) Presença constante de sintomas e não episódios. 
b) A gravidade da sintomatologia pode variar ao longo do tempo. 
c) Os sintomas, em si, são similares aos do transtorno depressivo maior. 
d) Podem ocorrer sintomas psicóticos. 
 
21 - Sobre o Transtorno de Estresse Pós-traumático é correto dizer, exceto: 
a) Pode não se desenvolver até meses ou mesmo ano após o evento. 
b) A testagem cognitiva é sempre normal. 
c) O paciente pode descrever estados dissociativos e ataques de pânico. 
d) Os sintomas associados podem incluir agressão, violência, fraco controle de impulsos, depressão e transtornos 
relacionados a substâncias. 
 
22 - Os transtornos amnésticos caracterizam-se primariamente pelo único sintoma de transtorno de memória 
que causa comprometimento significativo no funcionamento social ou ocupacional. Estão entre suas 
características, exceto: 
a) As principais estruturas neuroanatômicas envolvidas na memória e no desenvolvimento do transtorno são estruturas 
diencefálicas específicas e estruturas mediais dos lobos temporais. 
b) A amnésia geralmente é resultado de lesão unilateral. 
c) O envolvimento do lobo frontal pode resultar em sintomas como confabulação e apatia. 
d) A amnésia pode ter curta duração (um mês ou menos) ou longa duração (mais de um mês). 
 
23 - Sobre a Doença de Creutzfeldt-Jakob é correto afirmar: 
a) É causado por uma bactéria. 
b) Mais comum em adultos na casa dos 20 anos. 
c) A morte ocorre dentro de um ano após o diagnóstico. 
d) Afeta mais homens do que mulheres.  
 
24 - Sobre a encefalopatia por HIV pode-se afirmar, exceto: 
a) Delirium exclui seu diagnóstico. 
b) Demência é do tipo subcortical progressiva. 
c) Os sintomas motores associados incluem hiper-reflexia, marcha espástica ou atáxica, paraparesia e tono muscular 
aumentado. 
d) Ausência de afasia até tarde na doença. 
 
25 - Sobre a epidemiologia do suicídio é incorreto afirmar: 
a) Os homens cometem suicídio, com freqüência, três vezes maior do que as mulheres, uma taxa estável em todas as 
idades. 
b) As mulheres estão quatro vezes mais propensas a tentarem suicídio do que os homens. 
c) O casamento, reforçado pelos filhos, parece diminuir significativamente o risco de suicídio. 
d) A taxa de suicídio entre os brancos é menor do que entre não-brancos. 
 
26 - Sobre as diretrizes do tratamento dos transtornos do humor pode-se afirmar: 
a) Em primeiro lugar deve-se garantir uma completa avaliação diagnóstica. 
b) A terapia cognitiva ainda necessita de estudos para comprovar sua eficácia. 
c) A melhor razão para a escolha de determinada droga é a história de resposta anterior a este agente pelo paciente ou 
um membro da sua família. 
d) O primeiro sintoma a apresentar melhora ao uso de antidepressivos é a falta de esperança. 
 
27 - São características do Transtorno de Pânico, exceto: 
a) Início, em geral, no final da adolescência ou na idade adulta jovem. 
b) Tem curso, em geral, agudo. 
c) Depressão pode complicar o quadro sintomático em 40 a 80% dos pacientes. 
d) Consumo excessivo de cafeína ou nicotina pode exacerbar os sintomas. 
 
28 - São indicações para uso de antagonistas de receptores β-adrenérgicos, exceto: 
a) Acatisia. 
b) Tremor postural induzido por lítio. 
c) Hipertireoidismo. 
d) Coadjuvantes dos benzodiazepínicos no tratamento de abstinência de álcool. 
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29 - Substância com indicação no controle dos sintomas de abstinência de opiáceos e opióides e no tratamento do 
Transtorno de Tourette: 
a) Clonidina. 
b) Tioridazina. 
c) Ácido Valpróico. 
d) Amitriptlina. 
 
30 - São características do Transtorno Bipolar I, exceto: 
a) Inicia mais freqüentemente pela depressão. 
b) Pacientes possuem prognóstico pior do que os pacientes com transtorno depressivo maior. 
c) Cerca de 30 a 40% dos pacientes adquirem um significativo controle de seus sintomas com o lítio.  
d) Episódio maníaco dura cerca de três meses sem tratamento, de modo que a medicação não deve ser suspensa antes 
que decorra este período.  
 




