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MÉDICO PSIQUIATRA 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
● Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com as 30 (trinta) questões da prova objetiva numeradas sequencialmente e 

distribuídas sem falhas ou repetição: 
 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 05 

INFORMÁTICA 06 a 10 

NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 11 a 14 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO 15 a 30 

 

● Você receberá também uma FOLHA DE RESPOSTAS PERSONALIZADA para transcrever as respostas da prova objetiva.
1. Observe se o Cargo especificado no caderno de questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não esteja 

correto solicite a substituição para o fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto. 

2. Verifique se este caderno está completo e se a numeração das questões está correta. 

3. Confira seu nome completo, o número de seu documento e a sua data de nascimento na Folha de Respostas. 

4. Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do cartão. 

5. Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente. 

6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às 

respostas. 

7. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranquilidade, mas controle 

seu tempo. 

8. Iniciada a prova, somente será permitido deixar definitivamente a sala após 60(sessenta) minutos. 

9. Após o término da prova, entregue ao fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

10.  Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato ficar até o término das 3 horas de prova. 

11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

 Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização; 

 Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes; 

 Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva; 

 Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por qualquer meio; 

 Usar de meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; 

 For surpreendido portando ou manuseando aparelhos eletrônicos nas demais dependências do estabelecimento, durante a 

realização das provas objetiva e discursiva. 

 Caso qualquer equipamento eletrônico venha a emitir ruídos sonoros, mesmo que devidamente acondicionado no envelope de 

guarda de pertences, durante a realização da prova. 

12. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as medidas cabíveis, inclusive 

com prisão em flagrante dos envolvidos. 

13. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a ata e as 

folhas de respostas da sala. Os candidatos deverão assinar a ata da sala e o lacre do envelope. 

1.4. Está disponível na última folha do caderno de questões um gabarito para ser preenchido e destacado. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
A publicidade afasta-se das crianças 

 
A publicidade brasileira acaba de tomar uma 

decisão histórica. Ela vai tratar com mais respeito as 
crianças. Vai ficar mais longe delas. A notícia é muito 
boa tanto para a própria publicidade, que com isso 
ganha mais respeitabilidade, como, principalmente, 
para a infância. Em doses exageradas, inescrupulosas, 
abusivas, a propaganda faz mal para o público infantil. 
Deve ser servida com moderação. 

O Conselho Nacional de Autorregulamentação 
Publicitária (Conar), entidade do próprio mercado 
publicitário, cujos códigos não têm força de lei, mas 
são de adesão voluntária e criteriosamente cumpridos, 
distribuiu agora, no início de fevereiro, uma nota oficial 
anunciando novas regras – com novas restrições – 
para os comerciais destinados às crianças. Entre 
outras novidades, o merchandising não será mais 
admitido. Não para o público infantil. 

Já era tempo. O merchandising é um dos 
artifícios mais capciosos da indústria da propaganda. 
Não tem o formato do anúncio tradicional, aquele que 
é veiculado nos espaços comerciais claramente 
delimitados, como os intervalos da televisão, por 
exemplo, e assim, disfarçado de não anúncio, tenta ser 
mais convincente. O merchandising vai ao ar dentro do 
programa principal, como se fosse parte da história. É 
bastante usado nas novelas. O leitor há de lembrar. 
Sem mais nem menos, sem a menor congruência 
narrativa, a atriz fala para a outra que vai ao banco 
"tal" e que o banco "tal" é uma beleza, com um 
gerente, menina, que é uma simpatia só. Marcas de 
esmalte, de xampu, de macarrão, de carro, de celular 
invadem a trama e lá permanecem, roubando a cena. A 
peso de ouro, por certo. O merchandising custa caro. 
É uma operação de mercado com preços tabelados, 
preços altos, mas seu segredo é se disfarçar, é passar 
seu apelo de consumo como se não fosse publicidade 
paga. 

Que isso seja empregado para aliciar 
consumidores adultos desavisados, vá lá, apesar da 
deselegância constitutiva da coisa toda. Agora, voltar 
essa máquina contra olhos infantis chega a ser 
covardia. A própria nota do Conar reconhece "a 
necessidade de ampliar-se a proteção a públicos 
vulneráveis, que podem enfrentar maior dificuldade 
para identificar manifestações publicitárias em 
conteúdos editoriais". Atenção: o Conar admite, com 
todas as letras, que os públicos infantis são 
"vulneráveis" e precisam de proteção. Que bom que o 
próprio mercado publicitário – representado pelo 
Conar – dê mais esse passo. Histórico. 

A notícia é boa também por duas outras 
razões. 

A primeira é que os vetos ao merchandising e 
outras práticas – como o emprego de "crianças e 
adolescentes como modelos para vocalizar apelo 
direto, recomendação ou sugestão de uso ou 
consumo" – não chegam à publicidade brasileira por 
meio de uma medida autoritária. Ao contrário, as 
novas normas de proteção da infância brotam do 
amadurecimento natural da mentalidade dos próprios 
agentes de mercado. Desde 1978, o Conar vem-se 
firmando como um dos casos mais bem-sucedidos de 
autorregulação do mundo. Suas decisões nunca são 
contestadas. Embora não seja um órgão estatal, tem 
legitimidade e representatividade para retirar 
campanhas do ar, como já fez muitas vezes. Não é 
exagero dizer que o Conar é um fator civilizatório na 
publicidade brasileira. 

A segunda razão para comemorar as novas 
regras é que elas ajudam a esclarecer que a liberdade 
de anunciar produtos não é exatamente igual à 
liberdade de expressão do pensamento. As duas têm 
status distintos na democracia. A liberdade de 
manifestação, de externar opiniões, assim como a 
liberdade de imprensa, compõe um direito fundamental 
inviolável. Um cidadão tem o direito pleno de, 
digamos, escrever um artigo em jornal defendendo a 
legalização da maconha e de sugerir um projeto de lei 
para legalizá-la. Com a publicidade é diferente. Uma 
agência de publicidade não tem o direito de fazer uma 
campanha enaltecendo o consumo da maconha do 
tipo A ou do tipo B. Não porque os publicitários, que 
também são cidadãos, não tenham liberdade de se 
manifestar – isso todos temos. Essa agência não pode 
fazer anúncio de maconha de nenhum tipo porque a 
maconha não pode ser legalmente comercializada – e a 
comunicação publicitária está subordinada às leis que 
regulam o mercado. 

A publicidade comercial é uma extensão do 
comércio devidamente legal. Assim, só se podem 
anunciar as mercadorias e os serviços cuja 
comercialização não conflite com a legislação vigente. 
Portanto, a liberdade de anunciar não se enquadra no 
rol das liberdades fundamentais de informar e de ser 
informado. A publicidade veicula ideias e conceitos, ou 
algo próximo a isso, mas não realiza o direito de 
expressão do pensamento. Ela é uma atividade 
acessória do comércio, subordinando-se, logicamente, 
às leis do comércio. 

Quanto ao mais, o uso de merchandising e de 
anúncios testemunhais para seduzir o público infantil 
– que é, sim, vulnerável – já não é admitido em 
diversas democracias. O Brasil também não precisa 
mais desse primitivismo. E vamos em frente, porque 
há mais a fazer. 
 
Texto adaptado. BUCCI, Eugênio. Disponível em: 
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,a-
publicidade-afasta-se-das-criancas-que-
otimo,994116,0.htm 

 
 

Questão 01  

 
Assinale a alternativa INCORRETA: 

 
(A) No início do texto, o autor afirma que “Em doses 

exageradas, inescrupulosas, abusivas, a 
propaganda faz mal para o público infantil”, com 
isso, ele demonstra concordância com a decisão do 
Conar. 

 
(B) Ao afirmar que “Não é exagero dizer que o Conar é 

um fator civilizatório na publicidade brasileira” (6º 
parágrafo), o autor do texto está observando a 
competência dessa entidade em suas ações. Por 
ser um órgão estatal, o Conar tem legitimidade e 
representatividade para retirar campanhas 
publicitárias do ar. 

 
(C) Na frase, “Marcas de esmalte, de xampu, de 

macarrão, de carro, de celular invadem a trama e lá 
permanecem, roubando a cena” (3º parágrafo), o 
autor exemplifica tipos de produtos que são 
divulgados no interior de novelas. 

 
(D) Em, “Agora, voltar essa máquina contra olhos 

infantis chega a ser covardia” (4º parágrafo), o autor 
exprime sua opinião a respeito do merchandising. 
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Questão 02  

 
Assinale a alternativa CORRETA:  
 

(A) Em “O Brasil também não precisa mais desse 
primitivismo” (último parágrafo), a palavra “mais” é 
classificada como conjunção aditiva. 
 

(B) Na frase “A notícia é boa também por duas outras 
razões” (5º parágrafo), o verbo é classificado como 
“de ligação”. 

 
(C) Na frase, “Ela é uma atividade acessória do 

comércio, subordinando-se, logicamente, às leis do 
comércio” (8º parágrafo), o pronome pessoal é o 
sujeito da oração e recupera o substantivo 
anteriormente citado, a saber: liberdade. 

 
(D) Na frase, “Uma agência de publicidade não tem o 

direito de fazer uma campanha enaltecendo o 
consumo da maconha do tipo A ou do tipo B” (7º 
parágrafo), o núcleo do sujeito é “publicidade”.  

 

Questão 03  

 
Sobre acentuação gráfica, é CORRETO afirmar que: 

 
(A) A palavra “publicitária” recebe acento gráfico 

porque é uma paroxítona terminada em ditongo. 
 

(B) A palavra “infância” recebe acento gráfico porque é 
proparoxítona. 

 
(C) O verbo “ter”, em alguns momentos do texto, 

recebe acento gráfico para marcar a 3ª pessoa do 
singular. 

 
(D) A palavra “histórica” recebe acento gráfico porque é 

paroxítona. 
 

Questão 04  

 
A palavra “menina” (3º parágrafo) está separada por 
vírgulas porque se trata de um: 

 
(A) Sujeito simples. 
(B) Termo deslocado da oração. 
(C) Aposto. 
(D) Vocativo. 
 

Questão 05  
 

A palavra “capciosos” (3º parágrafo) poderia ser 
substituída, sem alterar o sentido e a sintaxe da frase, 
por: 
 

(A) Compassivos. 
(B) Inverossímeis. 
(C) Mecânicos. 
(D) Ardilosos. 
 

INFORMÁTICA 

 

Questão 06  
 

Considerando o MS-WORD 2007 em sua instalação 
padrão, assinale a alternativa que apresenta a 
afirmação CORRETA: 

 
(A) O MS-WORD é um editor de texto que pode ser 

instalado no Windows XP, pois pertence ao pacote 
BrOffice.org. 
 

(B) O MS-WORD é equivalente ao Software livre 
CALC. 

 
(C) Para criar uma carta modelo que possa ser enviada 

várias vezes, por exemplo, por e-mail, remetendo 
cada cópia a um destinatário diferente, basta utilizar 
a opção MALA DIRETA. 

 
(D) Para utilizar a opção de ORTOGRAFIA E 

GRAMÁTICA, basta clicar no botão . 
 

Questão 07  

 
Considerando os conceitos e termos utilizados na 
INTERNET, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A) A operação de DOWNLOAD se caracteriza ao 
receber um arquivo da internet. 
 

(B) A operação de UPDATE se caracteriza ao enviar 
um arquivo para a internet. 

 
(C) Um ANEXO existe quando um arquivo é enviado 

junto a um e-mail. 
 
(D) HOME PAGE é um termo equivalente a PÁGINA 

INICIAL. 
 

Questão 08  

 
Considerando o software de Planilha Eletrônica  MS-
EXCEL em sua instalação padrão, assinale a 
alternativa que apresenta o operador de 
MULTIPLICAÇÃO: 
 

(A) $ 
(B) & 
(C) X 
(D) * 
 

Questão 09  

 
Entre os meios de armazenamento de dados 
secundários apresentados a seguir, assinale a 
alternativa que corresponde a um disco óptico 
conhecido como a “evolução” do DVD: 
 

(A) BLU-RAY 
(B) Pendrive 
(C) CACHE 
(D) ZIP-Drive 
 

Questão 10  

 
Considerando o “motor de busca” GOOGLE, para 
executar uma pesquisa que localize EXATAMENTE 
uma expressão ou frase (Ex. saúde pública), basta 
realizar a pesquisa da maneira apresentada na 
alternativa:   
 

(A) @saúde pública@ 
(B) #saúde pública#  
(C) *saúde pública*  
(D)  “saúde pública” 
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NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO DO SERVIDOR PÚBLICO 

 

Questão 11  

 
No tocante à Lei Complementar nº 239/1998, que 
dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos 
Funcionários Públicos do Município de Maringá, 
Estado do Paraná, assinale a alternativa INCORRETA:  
 

(A) A investidura em cargo de provimento efetivo será 
feita mediante concurso público de provas escritas, 
podendo ser utilizadas, também, provas práticas. 
 

(B) Não será concedida ao funcionário licença para o 
serviço militar. 

 
(C) O concurso público terá validade de até 02 (dois) 

anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por 
igual período. 

 
(D)  O funcionário terá direito a repouso semanal 

remunerado, preferencialmente aos domingos. 
 

Questão 12  

 
De acordo com o artigo 40 da Constituição da 
República Federativa do Brasil, os servidores titulares 
de cargos efetivos serão aposentados: 
 

(A) Compulsoriamente, aos sessenta anos de idade, 
com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição. 

 
(B) Compulsoriamente, aos sessenta e oito anos de 

idade, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição. 

 
(C) Compulsoriamente, aos sessenta e dois anos de 

idade, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição. 

 
(D) Compulsoriamente, aos setenta anos de idade, com 

proventos proporcionais ao tempo de contribuição. 
 

Questão 13  
 

No que se refere á Lei Complementar nº 239/1998, que 
dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos 
Funcionários Públicos do Município de Maringá, 
Estado do Paraná, analise as afirmativas abaixo e 
assinale a alternativa CORRETA.  São formas, dentre 
outras, de provimento ou de evolução em cargo 
público: 

 

I. Nomeação. 
II. Promoção. 
III. Progressão. 
IV. Aproveitamento. 
V. Reintegração. 
 

(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(C) Apenas a afirmativa V está correta. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Questão 14  
 

Sobre o artigo 37 da Constituição da República 
Federativa do Brasil, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 

(A) A administração pública direta e indireta de 
qualquer um dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 
princípios de ilegalidade, pessoalidade, imoralidade, 
sigilo e ineficiência. 
 

(B) Os cargos, emprego e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 
estrangeiros, na forma da lei. 

 

(C) É garantido ao servidor público civil o direito à livre 
associação sindical. 

 

(D) A lei reservará percentual dos cargos e empregos 
públicos para as pessoas portadoras de deficiência 
e definirá os critérios de sua admissão. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

Questão 15  

 
Considerando a  Lei Federal nº 8.080/1990, que dispõe 
sobre as condições para a promoção, proteção e 
recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes e dá 
outras providências, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 

(A) A formulação e execução da política de sangue e 
seus derivados, não fazem parte do campo de 
atuação do Sistema Único de Saúde (SUS). 
 

(B) A saúde é um direito fundamental do ser humano, 
devendo o Estado prover as condições 
indispensáveis ao seu pleno exercício. 

 
(C) A iniciativa privada poderá participar do Sistema 

Único de Saúde (SUS), em caráter complementar. 
 
(D) São objetivos, dentre outros, do Sistema Único de 

Saúde (SUS), 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. 

 

Questão 16  

 
Em relação aos transtornos relacionados ao álcool, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) Muitas pessoas usam o álcool por sua eficácia para 
aliviar a ansiedade. 
 

(B) Muitas pessoas usam o álcool para estimular o 
sistema endotelial. 

 
(C) Muitas pessoas usam o álcool para estimular as 

células mesenquimais cerebrais. 
 
(D) Muitas pessoas usam o álcool por sua eficácia para 

aliviar o sono. 
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Questão 17  

 
Em relação aos transtornos relacionados ao álcool, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) Em média, 10% do álcool consumido é absorvido 
pelas células mesodérmicas presentes no rim, e o 
restante, no sistema cardíaco. 
 

(B) Em média, 10% do álcool consumido é absorvido 
no estômago, e o restante, no intestino delgado. 

 
(C) Em média 30% do álcool consumido é absorvido 

pelas membranas endométricas presentes no 
estomago, e o restante, no sistema hepático. 

 
(D) Em média 40% do álcool consumido é absorvido 

pelas células da glia presentes no fígado, e o 
restante, no sistema renal. 

Questão 18  

 
Em relação às convulsões por abstinência decorrentes 
dos transtornos relacionados ao álcool, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 

(A) As convulsões associadas à abstinência de álcool 
são isoladas, mimetizadas e sintônico-clônicas em 
sua natureza. 
 

(B) As convulsões associadas à abstinência de álcool 
são compartilhadas, organizadas e clônicas em sua 
natureza. 

 
(C) As convulsões associadas à abstinência de álcool 

são estereotipadas, generalizadas e tônico-clônicas 
em sua natureza. 

 
(D) As convulsões associadas à abstinência de álcool 

são comunitárias, desorganizadas e tônico-clônicas 
em sua natureza. 

Questão 19  

 
Em relação ao tratamento das alucinações 
relacionadas à abstinência de álcool, assinale a 
alternativa CORRETA: 

 
(A) É parecido com o  tratamento do transtorno de 

personalidade em geral – terapia suportiva e 
nutrição adequada e caso esse regime fracasse ou 
em situações de longa duração,  podem ser usados 
terapia transmagnética cerebral. 

 
(B) É parecido com o tratamento da dependência de 

cannabis – antipsicóticos de longa duração, 
internamento em unidade de terapia intensiva para 
evitar episódios de agressividade e caso esse 
regime fracasse ou em situações de curta duração 
pode ser usado a terapia eletroconvulsiva. 

 
(C) É parecido com o tratamento de demência alcoólica 

– terapia de grupo, terapia ocupacional, 
acompanhamento com neurologista, psicólogo, 
assistente social, orientação aos cuidadores e caso 
fracasse esse regime ou em situações de longa 
duração, podem ser usados a terapia psicanalítica. 

 
(D) É parecido com o de delirium tremens – 

benzodiazepínicos, nutrição adequada e líquidos se 
necessário e caso esse regime fracasse ou em 
situações de longa duração, podem ser usados 
antipsicóticos. 

Questão 20  

 
Em relação à síndrome alcoólica fetal, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 

(A) Os dados indicam que mulheres grávidas ou que 
estejam amamentando não devem consumir álcool. 
 

(B) Os dados indicam que mulheres grávidas ou que 
estejam amamentando devem beber a quantidade 
de 500 ml de bebida alcoólica diário sem risco para 
o bebê. 

 
(C) Os dados indicam que mulheres grávidas ou que 

estejam amamentando devem beber e seria 
importante que fizessem uso de revesterenol devido 
ao seu efeito protetor no cérebro dos fetos e dos 
bebês. 

 
(D) Os dados indicam que mulheres grávidas ou que 

estejam amamentando podem fazer uso de 
cannabis que é inofensivo para o feto e o bebê pois 
tudo não passa de uma invenção dos contrários as 
modernidades. 

Questão 21  

 

Em relação aos transtornos relacionados à cocaína, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) A cocaína é um beta-hidróxilo-fenólico derivado do 
arbusto camomilan Camus, que é nativo da 
América do Sul, onde habitantes locais sugam suas 
folhas para obter efeitos sedativos. 
 

(B) A cocaína é um alcaloide derivado do arbusto 
erythroxylon coca, que é nativo da América do Sul, 
onde habitantes locais mascam suas folhas para 
obter efeitos estimulantes.  

 
(C) A cocaína é um carboxílico-septuagesimo-oxilico 

derivado do arbusto foi  sespis sepsus, que é nativo 
da América do Norte, e importado para a América 
do Sul pelos habitantes primitivos que usavam em 
seus rituais religiosos. 

 
(D) A cocaína é um derivado industrializado derivado 

do arbusto pinus americanus, que é nativo da 
América do Sul, onde habitantes locais sugam suas 
folhas para obter efeitos relaxantes. 

Questão 22  

 
Em relação ao crack, assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) O crack, a forma de cocaína resfriada, é minimante 
contagiante. 

(B) O crack, a forma de cocaína liofilizada, é 
extremamente sedativa. 

(C) O crack, a forma de cocaína aquecida, é 
extremamente potente. 

(D) O crack, a forma de cocaína vaporizada, é 
extremante viciante. 
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Questão 23  

 
Em relação ao transtorno psicótico induzido por 
cocaína, assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) Delírios de grandeza e nihilistas podem ocorrer em 
até 100% de todas as pessoas que usam cocaína. 
 

(B) Delírios paranoides e alucinações podem ocorrer 
em até 50% de todas as pessoas que usam 
cocaína. 

 
(C) Os delírios paranoides não são os efeitos mais 

frequentes. 
 
(D) As alucinações auditivas não são comuns. 

Questão 24  

 
Em relação à esquizofrenia, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 

(A) Emil Kraepelin traduziu o talmud, que descreve os 
sintomas de esquizofrenia. 
 

(B) Adolf Meyer cunhou o termo esquizofrenia. 
 
(C) Harry Stack Sullivan compilou os dados de 

Sigmund Freud, dando a base teórica da 
psicanálise. 

 
(D) Eugen Bleuler cunhou o termo esquizofrenia. 

Questão 25  

 
Em relação à epidemiologia da esquizofrenia, assinale 
a alternativa CORRETA: 
 

(A) O estudo de Área de Captação Epidemiológica, 
realizado pelo Instituto Nacional de Saúde Mental, 
relatou uma prevalência para a vida toda de 0,6 a 
1,9%. 
 

(B) O estudo da Área de Captação Financeira do 
Banco Mundial, realizado pelo Instituto Mundial em 
Davos-Suiça, relatou uma prevalência para a vida 
toda de 3 a 5%. 

 
(C) O estudo do DSM-V-TR revela que a incidência 

anual de esquizofrenia fica entre 0,0 a 0,1% por 100 
mil, sem variações geográficas. 

 
(D) O estudo do Instituto Nacional de Saúde Mental 

comprova que a esquizofrenia deriva de estudos 
sem base genética e que estaria presente numa 
parcela da população mundial que vive no oriente, 
na base de 5 por 100 habitantes. 

Questão 26  

 
Em relação ao transtorno do humor (afetivos), assinale 
a alternativa CORRETA: 

 
(A) Os pacientes maníacos podem ser interrompidos 

quando estão falando e costumam ser agradáveis 
para os demais ao seu redor. 

 
(B) Os pacientes maníacos são excitados, tagarelas, às 

vezes divertidos e frequentemente hiperativos. 
 
(C) Os delírios congruentes com o humor estão por 

vezes relacionados à grande pobreza, 
incapacidades extradionárias ou perda do poder. 

 
(D) O conteúdo do pensamento de pacientes maníacos 

inclui temas de baixa estima e baixo-
engrandecimento. 

Questão 27  

 
Em relação ao transtorno somatoforme, assinale a 
alternativa CORRETA: 
 

(A) O termo transtorno somatoforme deriva do latim 
“forma” significando corpo, de modo que os 
transtornos somatoformes são um amplo grupo de 
doenças que têm sintomas e sinais corporais como 
principal componente. 
 

(B) O termo transtorno  somotoforme deriva do inglês 
“somatus” significando corpo, de modo que os 
transtornos somatoformes são um amplo grupo de 
doenças que tem sintomas e sinais corporais como 
principal componente. 

 
(C) O termo transtorno somatoforme  deriva do alemão 

“angst” significando corpo, de modo que os 
transtornos somatormes são um amplo grupo de 
doenças que têm sintomas e sinais corporais como 
principal componente. 

 
(D) O termo transtorno somatoforme deriva do grego 

“soma” significando corpo, de modo que os 
transtornos somatoformes são um amplo grupo de 
doenças que têm sintomas e sinais corporais como 
principal componente. 

Questão 28  

 
Em relação ao retardo mental, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 

(A) O retardo mental é o resultado de um processo 
adaptativo em que a criança é submetida a 
limitações nas funções intelectual e adaptativa. 
 

(B) O retardo mental é o resultado de um processo 
patológico no cérebro caracterizada por limitações 
nas funções intelectual e adaptativa. 

 
(C) O retardo mental é o resultado de um processo de 

perda patológica cerebral devido ao processo 
involutivo cerebral levando à perda da capacidade 
intelectual e adaptativa. 

 
(D) O retardo mental é o resultado de um processo 

filogenético dos homus eretus, descoberto nas 
escavações da África central. 

Questão 29  

 
Em relação ao transtorno de personalidade 
dependente, assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) Os indivíduos com transtorno de personalidade 
dependente subordinam suas próprias 
necessidades às dos outros, conseguem que outros 
assumam responsabilidades pelas áreas principais 
de suas vidas, têm falta de autoconfiança e podem 
experimentar desconforto extremo quando sozinhos 
por mais que um breve período de tempo. 
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(B) Os indivíduos com transtorno de personalidade 
dependente são excitáveis e emocionais e se 
comportam de forma colorida, dramática e 
extrovertida. 

 
(C) Os indivíduos com transtorno de personalidade 

dependente se situam no limite entre a neurose e a 
psicose e se caracterizam por afetos, humor, 
comportamento, relações objetais e autoimagem 
extraordinariamente instáveis. 

 
(D) Os indivíduos com transtorno de personalidade 

dependente tem uma incapacidade de se adaptar 
as normas sociais que ordinariamente governam 
vários aspectos do comportamento do indivíduo 
adolescente e adulto. 

Questão 30  

 
Em relação ao transtorno de personalidade obsessivo-
compulsiva, assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) Caracteriza-se por ação colorida, dramática e 
extrovertida. 
 

(B) Caracteriza-se por obstrução velada, 
procrastinação, ineficiência, manifestação de 
agressão subjacente expressa de forma passiva. 

 
(C) Caracteriza-se por traços que permanecem por 

toda a vida e que se encaixam no espectro 
depressivo. 

 
(D) Caracteriza-se por exibirem um padrão global de 

comportamento cruel, depreciador e agressivo 
dirigido contra os outros. 
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RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Destaque Aqui 
 
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

GABARITO 
Concurso Público Prefeitura Municipal de Maringá 001/2013 
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