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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão.  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Responda a todas as questões. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Para responder às questões de 1 a 6, leia o texto 1. 

 

Texto 1 

 

Carteira de Vacinação na Promoção da Saúde Bucal Infantil¹ 

 

 Um projeto desenvolvido na Prefeitura de Ponta Grossa, no Paraná, encontrou um jeito 

inusitado — e muito efetivo — de garantir o acompanhamento odontológico desde os primeiros 

anos de vida. Veja só: logo após serem vacinados em um posto de saúde da cidade, os pequenos são 

encaminhados para um dentista do local. E a consulta, assim como o agendamento do retorno, fica 

registrada na carteira nacional de vacinação. As anotações servem como lembrete para os pais sobre 

a importância da saúde bucal de seus pequenos e, de quebra, facilitam o controle das visitas futuras 

ao odontologista, que passam a ser feitas com regularidade. Iniciada em 2007, a ação acarretou 

resultados incontestáveis. Quando as crianças monitoradas chegaram à idade escolar, 70% estavam 

livres de cárie e as outras 30% apresentavam apenas um estágio inicial da doença. 

Fonte: ¹www.premiosaúde.com.br  - acesso em 06/01/2015- Autor: Geraldo Stocco 

  

01. O texto trata de: 

A) Uma carteira de vacinação. 

B) A obrigatoriedade das visitas futuras dos bebês ao odontologista. 

C) O controle das consultas odontológicas dos bebês por meio da carteira nacional de vacinação.  

D) Anotações e registros na carteira especial de vacinação sobre consultas odontológicas. 

 

02. “As anotações servem como lembrete [...] e, de quebra, facilitam o controle...” de quebra, na 

frase, significa: 

A) Ao mesmo tempo. 

B) O controle das visitas futuras. 

C) Não tem um sentido; foi usada como uma expressão, por exemplo, “quebrar um galho”. 

D) Significa as anotações. 

 

03. “[...] encontrou um jeito inusitado e muito efetivo”. As palavras em destaque, na frase 

significam, respectivamente: 
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A) Estranho – essencial. 

B) Extraordinário – eficaz. 

C) Eficaz – estranho.  

D) Estranho – eficaz. 

 

04. Assinale a frase em que a concordância (nominal e/ou verbal) está de acordo com a norma culta 

da língua: 

A) Fazem anos que se tenta resolver o problema de saúde bucal no Brasil. 

B) Proibido a entrada de estranhos no local. 

C) Não sei aonde deixei meu celular. 

D) Há profissionais que sabem aonde querem chegar. 

 

05. Assinale a alternativa correta quanto à colocação pronominal: 

A) Recusei o trabalho que apresentaram-me. 

B) Me recusei ao trabalho proposto. 

C) Recusei o trabalho que me apresentaram. 

D) Ao trabalho proposto, me recusei. 

 

06. Assinale alternativa correta quanto ao uso da crase: 

A) As anotações servem como lembrete às mães sobre a importância da saúde bucal de seus 

pequenos. 

B) O projeto se estende à crianças desde o nascimento até a idade adulta. 

C) As crianças começam à ter saúde bucal muito cedo. 

D) À ação da Prefeitura de Ponta Grossa é preventiva. 

 

Para responder às questões de 7 a 10, leia o texto 2. 

 

Texto 2 

 

 Na Faculdade de Odontologia da Universidade de São Paulo em Bauru, no interior paulista, 

uma equipe de especialistas atacou o principal problema de saúde bucal no Brasil com o xilitol, 

substância antimicrobiana e remineralizadora. Encontrado em frutas e também produzido 

industrialmente a partir de sabugo de milho, ele já é utilizado como substituto do açúcar em 

chicletes desenvolvidos para inibir a cárie. O problema é que, para conseguir a proteção, você 
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precisaria mascar cinco unidades ao dia, durante 15 minutos cada. Convenhamos: haja disciplina! A 

saída criativa desses pesquisadores finalistas do Prêmio SAÚDE foi, então, inserir o xilitol em um 

verniz a ser aplicado nos dentes. Dessa forma, ele fica por tempo suficiente na boca para protegê-la 

de bactérias. Nos testes realizados, o verniz com concentração de 20% de xilitol ainda foi capaz de 

promover a remineralização de camadas profundas do esmalte dentário. Um enorme ganho 

conquistado com uma tática simples e inovadora. 

Fonte: ¹www.premiosaúde.com.br  - acesso em 06/01/2015 

Autores: Marília Afonso Rabelo Buzalaf, Cristiane de Almeida Baldini Cardoso, Aline Rogéria Freire de Castilho, Ana 

Carolina Magalhães, Agnes de Fátima Faustino Pereira, Thiago Cruvinel da Silva, Magali de Lourdes Caldana, José 

Roberto de Magalhães Bastos. 

 

07. Considerando o texto e o assunto abordado, o título mais adequado é: 

A) Um verniz na prevenção da cárie. 

B) Xilitol: substituto do açúcar em chicletes desenvolvidos para inibir a cárie. 

C) A remineralização de camadas profundas do esmalte dentário. 

D) O problema de saúde bucal no Brasil. 

 

08. “Um enorme ganho conquistado com uma tática simples e inovadora”. As palavras em 

destaque, na frase, podem ser substituídas, respectivamente, sem alteração de sentido na frase: 

A) Técnica e nova. 

B) Estratégia e diferente. 

C) Estratégia e nova. 

D) Técnica e interessante. 

 

09. “Convenhamos: haja disciplina!”, a frase se refere ao fato de: 

A) A saída criativa dos pesquisadores, que com disciplina e estudo encontraram uma alternativa. 

B) Mascar cinco unidades de chicletes, ao dia, durante 15 minutos cada. 

C) Uma tática simples e inovadora. 

D) Conseguir proteção contra as cáries. 

 

 

10. “[...] uma equipe de especialistas atacou o principal problema de saúde bucal no Brasil”. Na 

oração: 

A) Há um erro de concordância, porque o verbo atacou deveria estar no plural, atacaram, 

concordando com especialistas. 

B) Não há erro, porque atacou se refere ao principal problema, que está após o verbo. 
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C) Não há erro, porque concorda com o sujeito simples da frase: uma equipe de especialistas. 

D) Nenhuma das alternativas. 

 

Raciocínio Lógico 

 

11. A resposta para um processo de sistematização de produtos de informática advém de uma 

combinação de sistemas de equação de tripla aplicação de variáveis incógnitas, então as equações 

são as seguintes retas: r(1): X + Y + Z = 11;  r(2): 2X – Y – Z = - 5;  r(3): 3X – 2Y + Z = 6. Então o 

produto entre as variáveis X e Y (X*Y) é igual a? 

A) 12. 

B) 10. 

C) 6. 

D) 24.  

 

12. José fez um acordo com seu filho João, pois possui o valor de (30X - 20). Se o José dobrar o 

valor por três oportunidades e a cada oportunidade der R$ 10,00 para João, esse ficará com saldo 

Zero. Não esquecer que só dobrará o resultado após deduzir do que o pai possuía, os R$ 10,00 a 

cada passo do processo de doação. Que valor representa 30X – 20?  

A) X= 25,50. 

B) X= 30,50. 

C) X= 6,50. 

D) X= 17,50. 

 

13. Uma sequência lógica representa um encadeamento de símbolos, sons, sinais que se repetem ou 

que seguem um mesmo raciocínio que pode ser no sentido crescente, decrescente ou representa uma 

unidade representativa. Nesse caso, qual das sequências representa essa definição apresentada na 

questão? 

A) Búfalo – coelho – leão – vaca.  

B) Abdução – cdlvision – efervescente – ghustavo.  

C) Canarinho – papagaio – urubu – calopsita.  

D) Feijão – arroz – estrogonofe – macarrão.  

 

14. Eventos do dia-a-dia podem ser traduzidos por fórmulas ou expressões matemáticas as quais 

chamamos de “modelagem matemática”. Sabe-se que a Probabilidade de ocorrência de uma pessoa 
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encontrar uma moeda na rua é de P(x)= 0,30, perguntamos. Para que duas meninas possam estar 

inseridas nesse mesmo evento (locais diferentes) e ao mesmo tempo, qual a probabilidade de termos 

a ocorrência de resultados iguais para as duas jovens? 

A) 58%. 

B) 42%. 

C) 50%. 

D) 100%.  

 

15. Temos as idades de um pai e de um filho. O pai está casado a 28 anos e não foi pai antes de 

estar casado com a mãe do rapaz. A idade do pai é igual ao dobro da idade do filho adicionado de 2 

anos. Já, se triplicarmos a idade do filho temos a idade do pai adicionada de 23 anos. Qual é a soma 

das idades de pai e filho? 

A) 100 anos. 

B) 70 anos. 

C) 77 anos. 

D) 88 anos. 

 

Conhecimentos gerais 

 

16. De acordo com o Art. 7° da Lei Orgânica do Município de São Miguel do Oeste, que trata dos 

símbolos do município, é correto afirmar que: 

I. São símbolos do município de São Miguel do Oeste apenas sua bandeira e seu brasão sendo que a 

lei poderá estabelecer outros símbolos. 

II. É símbolo do município apenas sua bandeira e a lei poderá estabelecer outros símbolos e dispor 

sobre sua utilização no território do município.  

III. São símbolos do município de São Miguel do Oeste sua bandeira, seu hino, seu brasão e seu 

selo de armas, ficando vedada a criação ou utilização de outros símbolos que não descritos na Lei 

Orgânica do Município.  

IV. São símbolos do município de São Miguel do Oeste sua bandeira, seu hino e seu brasão. 

Assinale a alternativa que apresenta as assertivas corretas:  

A) Apenas a assertiva I está correta. 

B) Apenas a assertiva II está correta. 

C) As assertivas I, II e III estão incorretas. 

D) As assertivas II, III e IV estão incorretas.  



Concurso Público Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 022/2014 

 

7 

Prova Médico Psiquiatra  

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

17. O Art. 161 da Lei Orgânica do Município de São Miguel do Oeste estabelece que para assegurar 

a defesa e preservação do meio ambiente, incumbe ao Poder Público Municipal, em conjunto com 

outros poderes ou isoladamente, e onde se omitirem os órgãos estaduais e federais competentes: 

I. Implantar sistema de áreas de preservação representativo de todos os ecossistemas, originais do 

espaço territorial do município, vedada qualquer utilização ou atividade que comprometa seus 

atributos essenciais. 

II. Estimular e promover reflorestamento ecológico, com qualquer tipo de espécie vegetal, ainda 

que exótica, em áreas degradadas, objetivando especialmente a proteção de encostas e dos recursos 

hídricos, bem como a conservação de índices mínimos de cobertura vegetal. 

III. Fiscalizar a produção, a estocagem, o transporte, a comercialização e a utilização de técnicas, 

métodos e instalações que comportem risco efetivo ou potencial para a vida, a qualidade de vida e o 

meio ambiente, incluindo materiais geneticamente alterados pela ação humana e fontes de 

radioatividades, som, calor e outras. 

IV. Informar sistematicamente a população sobre os níveis de poluição, a qualidade do meio 

ambiente, as situações de risco de acidentes e a presença de substâncias potencialmente danosas à 

saúde presentes apenas no ar e na água. 

V. O Poder Público Municipal deverá ter viveiro próprio para a produção de mudas suficientes para 

atender a demanda, sendo vedada a firmação de convênios com a finalidade de produção de mudas. 

VI. Proteger e preservar a fauna e flora, em especial as espécies ameaçadas de extinção, as 

vulneráveis ou raras, assegurando sua preservação e reprodução, vedadas as práticas que submetem 

os animais à crueldade. 

Assinale a alternativa que apresenta as afirmativas corretas: 

A) Estão corretas as afirmativas II e VI. 

B) Estão corretas as afirmativas I e VI. 

C) Estão corretas as afirmativas I, II, IV e VI. 

D) Estão corretas as afirmativas II, IV e V. 

 

18. O fator determinante da colonização e povoamento do Extremo Oeste Catarinense foi o 

econômico. Destacou-se principalmente a empresa colonizadora Barth, Benetti e Cia Ltda, fundada 

em janeiro de 1940. A respeito desta colonizadora é incorreto afirmar que: 

A) Esta empresa foi fundada na cidade de Caxias do Sul/RS. 

B) Um dos objetivos da empresa era a exploração de madeiras existentes nas glebas , adquiridas das 

Empresas Incorporadas ao Patrimônio da União, para serragem, transporte e exportação, 

principalmente de araucárias. 
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C) Um dos objetivos da empresa era o desenvolvimento das atividades relacionadas com a 

colonização das terras, fator social motivado, principalmente pelo esgotamento das terras gaúchas, 

que se tornaram impróprias para plantio de cereais e que levaram inúmeras famílias de colonos a 

migrar para terras catarinenses, em busca de solo fértil para suas lavouras e sobrevivência de suas 

famílias. 

D) A empresa Barth, Benetti e Cia Ltda foi fundada pelos sócios Alberto Dalcanalle, Willy Barth e 

Gastão Luiz Benetti e sua sede ficava em Curitiba/PR.  

 

19. Em janeiro de 2015, atiradores atacaram a sede de um jornal satírico francês, em Paris. Sobre 

este assunto analise as afirmativas abaixo: 

I. Gritando “Allahu akbar” (Deus é maior), enquanto disparavam metralhadoras AK-47, pelo  

menos dois homens, de acordo com fontes de segurança, atacaram a sede do jornal Charlie Hebdo, 

deixando 12 mortos, dos quais 8 jornalistas, entre estes o diretor chargista Bernard Verlhac.. 

II. O jornal já sofreu ataques anteriormente por publicar caricaturas de líderes muçulmanos e do 

profeta Maomé. Em 2012 a redação do jornal, que fica próxima ao Museu do Louvre, foi alvo de 

um incêndio criminoso após publicar uma série de caricaturas de Maomé. 

III. Segundo informações de um jornalista do Charlie Hebdo, os atiradores chegaram ao local na 

hora da reunião da redação. Segundo este jornalista, os atiradores sabiam que as reuniões da equipe 

editorial aconteciam nas terças-feiras , às 10h da manhã de Paris.  

IV. Um responsável pela Al-Qaeda do Iemen, enviou na sexta-feira seguinte ao atentado um 

comunicado à Associated Press, onde informa que o grupo não teve responsabilidade alguma sobre 

o atentado ao jornal Charlie Hebdo.  

Assinale a alternativa correta: 

A) Todas a afirmativas estão incorretas. 

B) Apenas uma afirmativa está correta. 

C) Apenas duas afirmativas estão incorretas. 

D) Apenas uma afirmativa está incorreta.  

 

20. Um brasileiro foi condenado a pena de morte, após 11 anos de prisão, pelo crime de tráfico de 

drogas. Sobre tal fato analise as afirmativas abaixo: 

I. Marco Archer Cardoso Moreira, foi condenado a morte por tráfico de drogas na Indonésia. Ele foi 

o primeiro brasileiro executado por crime no exterior.  

II. O brasileiro foi preso em agosto de 2003, quando tentou entrar na Malasia, transportando pouco 

mais de 13 quilos de heroína, escondidos em uma asa delta desmontada.  
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III. O brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira foi preso em 2003, no aeroporto de Jacarta, com 

pouco mais de 13 quilos cocaína, escondidos em uma asa delta desmontada.  

IV. Archer fugiu do aeroporto e foi encontrado duas semanas após na Ilha de Sumbawa. Ele 

confessou o crime e disse ter recebido dez mil dólares para transportar a droga.  

V. A presidente Dilma Roussef, fez um pedido de clemência ao presidente Joko Widodo em favor 

do brasileiro Marco Archer Cardoso Moreira, que foi negado, sob a alegação de que o processo 

respeitou as leis do país e que não havia razão para cancelar a aplicação da pena de morte. 

Juntamente com o brasileiro mais três pessoas foram fuziladas. 

Assinale a alternativa correta: 

A) Estão corretas as afirmativas I, II e IV. 

B) Estão corretas as afirmativas I, III e V. 

C) Estão incorretas as afirmativas II e V.  

D) Estão incorretas as afirmativas III e V.  

 

Conhecimentos específicos 

 

21. “Saúde Pública é a ciência e a arte de evitar doença, prolongar a vida e promover a saúde física 

e mental, e a eficiência, através de esforços organizados da comunidade, visando o saneamento do 

meio, o controle das infecções comunitárias, a educação do indivíduo nos princípios da higiene 

pessoal, a organização de serviços médicos e de enfermagem para o diagnóstico precoce e o 

tratamento da doença e o desenvolvimento dos mecanismos sociais que assegurarão a cada pessoa 

na comunidade o padrão de vida adequado para a manutenção da saúde” Winslow (1877 – 1957). 

Complementando o que disse Winslow, sabemos que um dos norteadores para a obtenção de bons 

resultados e para atingir os objetivos de uma saúde pública eficiente, a gestão e o planejamento são 

essenciais. Recentemente, com a implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), a Norma 

Operacional Básica (NOB SUS), de 1996, fez uma distinção entre gerência e gestão, que ficou 

fortemente impregnada no vocabulário dos profissionais de saúde. Nessa NOB, “gerência” é 

conceituada como a administração de uma unidade ou órgão de saúde (ambulatório, hospital, 

instituto, fundação etc.) que se caracteriza como prestador de serviços ao sistema. Por sua vez, 

“gestão” ficou conceituada como a atividade e a responsabilidade de dirigir um sistema de saúde 

(municipal, estadual ou federal), mediante o exercício de funções de coordenação, articulação, 

negociação, planejamento, acompanhamento, controle, avaliação e auditoria. Quem exerce essas 

funções são os secretários municipais, estaduais e federais de saúde. Assim, apresenta-se as seguinte 

afirmações: 
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I. A gestão é um processo técnico porque exige capacidade analítica com base em conhecimento 

científico. No caso da gestão da saúde para se tomarem decisões, é necessário utilizar informações 

referentes à situação de saúde de forma sistematizada, atualizada e com base em métodos 

epidemiológicos e sociológicos. Da mesma forma, a gestão da saúde utiliza-se de tecnologias de 

planejamento, de suas técnicas e métodos, para análise da situação (diagnóstico), para identificação 

e priorização de problemas. 

II. Decisão é uma ação política porque envolve escolhas, confrontos de opiniões e de interesses. As 

decisões são resultado de negociações entre diferentes alternativas e prioridades e, nesse sentido, 

requerem muita habilidade, visão estratégica e uso de ferramentas importantes, como a negociação 

e a motivação, para “administrar/gerenciar” os diversos interesses dos membros de uma 

organização, de uma sociedade, com poderes dessemelhantes, oriundos de variadas fontes. 

III. Gestão conduz o cotidiano, mas pode ser exercida de formas mais ou menos adequadas, levando 

a diferentes resultados. É, certamente, um processo dinâmico e contínuo de interação entre distintos 

saberes, recursos e pessoas, com díspares ideologias e compreensões de mundo e das necessidades 

que devem ser priorizadas. Não é, portanto, um processo sem conflitos. 

As afirmações corretas são: 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas II e III. 

D) Todas as afirmações. 

 

22. O Art. 2º da Lei 10216 de 06 de abril de 2001 dispõe que nos atendimentos em saúde mental, de 

qualquer natureza, a pessoa e seus familiares ou responsáveis serão formalmente cientificados dos 

direitos enumerados no parágrafo único deste artigo. São direitos da pessoa portadora de 

necessidade mental, conforme as disposições da lei citada: 

I. Ser tratada em ambiente terapêutico por qualquer meio ou método, ainda que invasivo. 

II. Ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração. 

III. Ter acesso controlado aos meios de comunicação disponíveis. 

IV. Ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde mental. 

V. Ter direito à presença médica, somente quando no ambiente hospitalar, para esclarecer a 

necessidade ou não de sua hospitalização involuntária. 

Assinale a alternativa correta: 

A) As afirmativas II e IV estão corretas. 

B) As afirmativas I, II e V estão incorretas.  
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C) As afirmativas II e IV estão incorretas. 

D) Todas as afirmativas estão corretas. 

 

23. Sobre os critérios diagnósticos dos transtornos de delirium e demência, relacione a primeira com 

a segunda coluna: 

I. Demência.  

II. Delirium. 

(  ) Um comprometimento da memória é necessário para fazer o diagnóstico, 

sendo um sintoma inicial proeminente. Os indivíduos ficam comprometidos 

em sua capacidade de aprender coisas novas, ou esquecem as coisas que 

anteriormente sabiam, a maioria dos indivíduos tem ambas as formas de 

comprometimento da memória. 

 (  ) Consiste em uma perturbação da consciência acompanhada por uma 

alteração na cognição, a perturbação desenvolve-se em curto período de 

tempo, geralmente de horas a dias, tendendo a flutuar no decorrer do dia. 

Existem evidências, a partir da anamnese, exame físico ou exames 

laboratoriais, de que é uma consequência fisiológica direta de uma condição 

médica geral, intoxicação ou abstinência de substância, uso de medicamentos 

ou exposição a uma toxina, ou uma combinação desses fatores. 

 (  ) A perturbação na consciência manifesta-se por uma redução da clareza da 

consciência em relação ao ambiente. A capacidade para focalizar, manter ou 

direcionar a atenção está prejudicada. As perguntas precisam ser repetidas 

porque a atenção do indivíduo se dispersa, ou o indivíduo pode perseverar na 

resposta de uma pergunta anterior, em vez de direcionar adequadamente o 

foco de sua atenção. O indivíduo se distrai facilmente com estímulos 

irrelevantes. 

 (  ) Consiste no desenvolvimento de múltiplos déficits cognitivos, que 

incluem comprometimento da memória e pelo menos uma das seguintes 

perturbações cognitivas: afasia, apraxia, agnosia ou uma perturbação do 

funcionamento executivo. Os déficits cognitivos devem ser suficientemente 

graves a ponto de comprometer o funcionamento ocupacional ou social e 

representar um declínio em relação a um nível anteriormente superior de 

funcionamento.  

 ( ) Há uma alteração concomitante na cognição, pode incluir 

comprometimento da memória, desorientação ou perturbação da linguagem, 
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ou desenvolvimento de uma perturbação da percepção. O comprometimento 

da memória é evidente, acomete com maior frequência a memória recente e 

pode ser testado pedindo-se que a pessoa memorize vários objetos com 

relação entre si ou uma frase curta e os repita após alguns minutos de 

distração. A desorientação é habitualmente manifestada por desorientação 

temporal ou espacial. 

 (  ) As perturbações no funcionamento executivo são uma manifestação 

comum e podem estar relacionadas, especialmente, com transtornos do lobo 

frontal ou vias subcorticais associadas. O funcionamento executivo envolve a 

capacidade de pensar abstratamente e planejar, iniciar, sequenciar monitorar 

e cessar um comportamento complexo.  

 

Assinale a sequência correta:  

A) II, II, I, II, I, I.  

B) I, II, II, II, I, I.  

C) I, II, II, I, II, I.  

D) II, I, I, II, II, I.  

 

24. Em geral, o maior risco de pessoas com comportamento suicida, está em indivíduos que 

apresentam comportamentos de personalidade: ____________, __________________ e 

_______________. 

Assinale a sequencia correta: 

A) Borderline, narcisista e anti-social. 

B) Esquizofrenia, narcisista e alcoólatra. 

C) Depressivo, borderline e anti-social. 

D) Psicopata, depressivo e anti-social. 

 

25. O Código de Ética Médica reserva um capítulo ao sigilo profissional. Sobre o sigilo 

profissional, analise as afirmativas abaixo e marque (V) para verdadeiro e (F) para falso: 

(  ) É vedado ao médico revelar sigilo profissional relacionado a paciente menor de idade, exceto 

aos seus pais ou representantes legais, ainda que o menor tenha discernimento.  

(  ) É vedado ao médico fazer referência a casos clínicos identificáveis, exibir pacientes ou seus 

retratos em anúncios profissionais ou na divulgação de assuntos médicos, em meios de 

comunicação em geral, sendo permitido somente com a autorização do paciente.  
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(  ) É vedado ao médico prestar informações a empresas seguradoras sobre as circunstâncias da 

morte do paciente sob seus cuidados, além das contidas na declaração de óbito, salvo por expresso 

consentimento do seu representante legal.  

(  ) É vedado ao médico revelar informações confidenciais obtidas quando do exame médico de 

trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes de empresas ou de instituições, salvo se o 

silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade.  

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de baixo para cima: 

A) F – F – V – V.  

B) V – F – F – V.  

C) V – V – F – F. 

D) V – V – F – V. 

 

26. A portaria nº 104 do Ministério da Saúde, de 25 de janeiro de 2011, define as terminologias 

adotadas em legislação nacional - conforme disposto no regulamento Sanitário Internacional 2005 

(RSI 2005) - a relação de doenças, agravos e eventos em saúde pública de notificação compulsória 

em todo o território nacional e estabelece fluxo, critérios, responsabilidades e atribuições aos 

profissionais e serviços de saúde. Esta lista traz os seguintes anexos: 

Anexo I – Lista de Notificação Compulsória (LNC). 

Anexo II – Lista de Notificação Compulsória Imediata (LNCI). 

Anexo III – Lista de Notificação Compulsória em Unidades Sentinelas (LNCS). 

Dessa forma, essa portaria classifica as seguintes doenças, agravos e eventos nos seguintes anexos: 

A) Botulismo e Sífilis Congênita – Anexo I; Febre Maculosa e Meningites Virais – Anexo II; Perda 

Auditiva Induzida por Ruídos (PAIR) relacionada ao trabalho – Anexo III. 

B) Hantavirose e Arenavirose – Anexo I;  Infecção pelo vírus da Imunodeficiência Humana (HIV) 

em gestantes e crianças expostas ao risco de transmissão vertical – Anexo II; Acidentes envolvendo 

radiações ionizantes e não ionizantes por fontes não controladas, por fontes utilizadas nas atividades 

industriais ou médicas e acidentes de transporte com produtos radioativos de classe 7 da ONU – 

Anexo III. 

C) Câncer relacionado ao trabalho e Tuberculose – Anexo I; Tularemia e Poliomielite – Anexo II; 

Pneumoconioses relacionadas ao trabalho – Anexo III.  

D) Violência doméstica, sexual e/ou outras violências – Anexo I; Casos confirmados de Síndrome 

Respiratória Aguda Grave associada ao Coronavírus (SARS-CoV) – Anexo II; Acidente de trabalho 

com mutilações e acidente de trabalho fatal – Anexo III. 
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27. A Portaria nº 2.528 de 19 de outubro de 2006 aprova a Política Nacional de Saúde da Pessoa 

Idosa. Esta portaria tem por finalidade recuperar, manter e promover a autonomia e a 

independência dos indivíduos idosos, direcionando medidas coletivas e individuais de saúde para 

esse fim, em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde. É alvo dessa 

política todo cidadão e cidadã brasileiros com 60 anos ou mais de idade. Esta Portaria apresenta as 

seguintes diretrizes:  

I. Promoção do envelhecimento ativo e saudável. 

II. Atenção integral, integrada à saúde da pessoa idosa. 

III. Estímulo às ações intersetoriais, visando à integralidade da atenção. 

IV. Provimento de recursos capazes de assegurar qualidade da atenção à saúde da pessoa idosa. 

V. Estímulo à participação e fortalecimento do controle social. 

VI. Formação e educação permanente dos profissionais de saúde do SUS na área de saúde da 

pessoa idosa.  

VII. Divulgação e informação sobre a Política Nacional de Saúde da Pessoa Idosa para 

profissionais de saúde, gestores e usuários do SUS. 

VIII. Promoção de cooperação nacional e internacional das experiências na atenção à saúde da 

pessoa idosa.  

IX. Apoio ao desenvolvimento de  estudos e pesquisas. 

Relacione as diretrizes acima com as suas respectivas aplicações relatadas abaixo: 

(     ) Permeia todas as ações desde o pré-natal até a fase da velhice. 

(   ) Reconhecimento de parceiros e de órgãos governamentais e não-governamentais que trabalham 

com a população idosa. 

(   ) Devem ser estimulados e implementados os vínculos dos serviços de saúde com os seus 

usuários, privilegiando os núcleos familiares e comunitários. 

(    ) Implementar um banco de dados nacional com resultados de avaliação funcional da população 

idosa brasileira. 

A relação apresentada corretamente segue a seguinte ordem de menção das aplicações: 

A) I, III, V e IX. 

B) II, III, V e IX. 

C) II, III, IV e IX. 

D) I, III, IV e IX. 

 

28. A esquizofrenia é uma perturbação com duração mínima de 6 meses e inclui no mínimo 1 (um) 

mês de sintomas da fase ativa como: delírios, alucinações, discurso desorganizado, comportamento 
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amplamente desorganizado ou catatônico, sintomas negativos. Na esquizofrenia existem os 

subtipos, que são definidos pela sintomatologia predominante à época da avaliação. Em relação aos 

subtipos, analise as assertivas abaixo:  

I. Tipo Paranóide: caracterizado por presença de delírios ou alucinações auditivas proeminentes no 

contexto de uma relativa preservação do funcionamento cognitivo e do afeto. Os delírios são 

tipicamente persecutórios ou grandiosos, ou ambos, mas delírios envolvendo outros temas como 

ciúmes, religiosidade ou somatização, também podem ocorrer.  

II. Tipo Desorganizado: Características de discurso desorganizado, comportamento desorganizado e 

afeto embotado ou inadequado. O discurso desorganizado pode ser acompanhado por atitudes tolas 

e risos sem relação adequada com o conteúdo do discurso.  

III. Tipo Catatônico: quando houve pelo menos um episódio de esquizofrenia, mas o quadro clínico 

atual não apresenta sintomas psicóticos positivos proeminentes, como delírios, alucinações, 

discurso ou comportamento desorganizado. 

IV. Tipo Residual: é uma acentuada perturbação psicomotora, que pode envolver imobilidade 

motora, atividade motora excessiva, extremo negativismo, mutismo, peculiaridades dos 

movimentos voluntários, ecolalia ou ecopraxia.  

Assinale a alternativa correta: 

A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 

B) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.  

C) Apenas as  afirmativas I, II e III estão corretas.  

D) Todas as afirmativas estão corretas.  

 

29. São considerados alguns dos Transtornos Globais do Desenvolvimento e seus conceitos: 

 
I. Autismo infantil. 

 
II. Autismo atípico. 

 
III. Síndrome de Rett. 

 
IV. Outro transtorno desintegrativo da infância. 

 
V. Transtorno com hipercinesia associada a retardo mental e a movimentos estereotipados.  

 

VI. Síndrome de Asperger. 

Relacione os transtornos acima com as características abaixo: 

(   ) Transtorno mal definido cuja validade nosológica permanece incerta. Esta categoria se 

relaciona a crianças com retardo mental grave (QI abaixo de 34) associado à hiperatividade 

importante, grande perturbação da atenção e comportamentos estereotipados. Os medicamentos 

http://www.medicinanet.com.br/cid10/5525/f840_autismo_infantil.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5526/f841_autismo_atipico.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5527/f842_sindrome_de_rett.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5528/f843_outro_transtorno_desintegrativo_da_infancia.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5529/f844_transtorno_com_hipercinesia_associada_a_retardo_mental_e_a_movimentos_estereotipados.htm
http://www.medicinanet.com.br/cid10/5530/f845_sindrome_de_asperger.htm
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estimulantes são habitualmente ineficazes (diferentemente daquelas com QI dentro dos limites 

normais) e podem provocar uma reação disfórica grave (acompanhada por vezes de um retardo 

psicomotor). Na adolescência, a hiperatividade dá lugar em geral a uma hipoatividade (o que não é 

habitualmente o caso de crianças hipercinéticas de inteligência normal). Esta síndrome se 

acompanha, além disto, com frequência, de diversos retardos do desenvolvimento, específicos ou 

globais. Não se sabe em que medida a síndrome comportamental é a consequência do retardo 

mental ou de uma lesão cerebral orgânica. 

(    ) Caracterizado por um desenvolvimento anormal ou alterado, manifestado antes da idade de três 

anos, e apresentando uma perturbação característica do funcionamento em cada um dos três 

domínios seguintes: interações sociais, comunicação, comportamento focalizado e repetitivo. Além 

disso, o transtorno se acompanha comumente de numerosas outras manifestações inespecíficas, por 

exemplo fobias, perturbações de sono ou da alimentação, crises de birra ou agressividade (auto-

agressividade). 

(  ) Transtorno descrito até o momento unicamente em meninas, caracterizado por um 

desenvolvimento inicial aparentemente normal, seguido de uma perda parcial ou completa de 

linguagem, da marcha e do uso das mãos, associado a um retardo do desenvolvimento craniano e 

ocorrendo habitualmente entre 7 e 24 meses. A perda dos movimentos propositais das mãos, a 

torsão estereotipada das mãos e a hiperventilação são características deste transtorno. O 

desenvolvimento social e o desenvolvimento lúdico estão detidos enquanto o interesse social 

continua em geral conservado. A partir da idade de quatro anos manifesta-se uma ataxia do tronco e 

uma apraxia, seguidas frequentemente por movimentos coreoatetósicos. O transtorno leva quase 

sempre a um retardo mental grave. 

 (   ) Transtorno de validade nosológica incerta, caracterizado por uma alteração qualitativa das 

interações sociais recíprocas,  com um repertório de interesses e atividades restrito, estereotipado e 

repetitivo. Não se acompanha de um retardo ou de uma deficiência de linguagem ou do 

desenvolvimento cognitivo. Os sujeitos que apresentam este transtorno são em geral muito 

desajeitados. As anomalias persistem frequentemente na adolescência e idade adulta. O transtorno 

se acompanha por vezes de episódios psicóticos no início da idade adulta. 

(  ) É caracterizado pela presença de um período de desenvolvimento completamente normal antes 

da ocorrência do transtorno, sendo que este período é seguido de uma perda manifesta das 

habilidades anteriormente adquiridas em vários domínios do desenvolvimento no período de alguns 

meses. Estas manifestações se acompanham tipicamente de uma perda global do interesse com 

relação ao ambiente, condutas motoras estereotipadas, repetitivas e maneirismos e de uma alteração 

do tipo autístico da interação social e da comunicação. Em alguns casos, a ocorrência do transtorno 
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pode ser relacionada com uma encefalopatia; o diagnóstico, contudo, deve tomar por base as 

evidências de anomalias do comportamento. 

(   ) Classifica-se como um desenvolvimento anormal ou alterado, aparecendo após a idade de três 

anos, e não apresentando manifestações patológicas suficientes em um ou dois dos três domínios 

psicopatológicos (interações sociais recíprocas, comunicação, comportamentos limitados, 

estereotipados ou repetitivos) implicados no autismo infantil; existem sempre anomalias 

características em um ou em vários destes domínios. Ocorre habitualmente em crianças que 

apresentam um retardo mental profundo ou um transtorno específico grave do desenvolvimento de 

linguagem do tipo receptivo. 

Assinale a sequência correta: 

A) I, II, V, VI, III e IV. 

B) III, I, V, IV, VI e II. 

C) V, I, III, VI IV e II. 

D) II, III, V, IV, VI e I. 

 

30. O Art. 3º da Constituição da República Federativa do Brasil dispõe sobre os objetivos 

fundamentais da República Federativa do Brasil. É objetivo fundamental da República Federativa 

do Brasil: 

A) A dignidade da pessoa humana. 

B) A prevalência dos direitos humanos.  

C) O repúdio ao terrorismo e ao racismo. 

D) Promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação. 

 

31. Na saúde mental, mais especificamente na atuação do médico psiquiatra, tem-se o estudo da 

complexidade das causas na psiquiatria. O estudo da complexidade das causas é complicado por 

três problemas que também são encontrados em outros ramos da medicina, mas em escala menor, 

sendo elas: 

I. As causas nunca serão temporalmente remotas, não apresentando, portanto, relação aos efeitos 

por elas produzidas. 

II. Uma causa única pode acarretar diversos efeitos, porém, um único efeito pode decorrer de várias 

causas. 
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III – Os fatores etiológicos na psiquiatria raramente exercem seus efeitos diretamente, pois são 

mediados por mecanismos intervenientes complexos, que também precisam ser investigados e 

compreendidos. 

As afirmações apresentadas corretamente são: 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas I e III. 

C) Apenas II e III. 

D) Todas as afirmações. 

 

32. Marque V para as questões verdadeiras e F para as questões falsas. Fazem parte da categoria 

Transtornos específicos do desenvolvimento das habilidades escolares (F81), as seguintes 

subcategorias: 

(    ) F81.0 - Transtorno específico da leitura. 

(    ) F81.1 - Transtorno específico do soletrar. 

(    ) F81.2 - Transtorno específico de habilidades aritméticas. 

(    ) F81.3 - Transtorno misto das habilidades escolares. 

(    ) F81.8 - Outros transtornos do desenvolvimento das habilidades escolares. 

(   ) F81.9 - Transtornos do desenvolvimento das habilidades escolares, não especificado. 

Assinale a sequência correta: 

A) V – F – V – V – F – V. 

B) V – V – V – V – V – V. 

C) V – V – F – V – F – V. 

D) F – F – V – V – F – V. 

 

33. A prática da psiquiatria infantil exige o conhecimento do processo normal de desenvolvimento, 

de um recém-nascido impotente a um adulto independente. Para se julgar se qualquer 

funcionamento emocional, social ou intelectual observado é anormal, é preciso compara-lo à faixa 

de variação normal correspondente para o grupo etário. A prática da psiquiatria infantil difere 

daquela da psiquiatria de adultos de algumas  maneiras importantes. Assinale a alternativa incorreta: 

A) As crianças raramente iniciam a consulta, em vez disso, elas são levadas à consulta por um dos 

pais ou por um outro adulto que acha que algum aspecto do comportamento ou desenvolvimento da 

criança está anormal.  

B) Deve-se considerar o estágio de desenvolvimento da criança para se decidir o que é anormal. 

Alguns comportamentos são normais numa idade precoce, porém anormais numa idade posterior.  
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C) As crianças geralmente têm menor capacidade de se expressar em palavras, por esta razão, as 

evidências de um distúrbio vêm muitas vezes de observação do comportamento feitas por pais, 

professores e outras pessoas.  

D) A medicação é mais utilizada no tratamento de crianças que no tratamento de adultos, também 

há uma ênfase maior em trabalhar com os pais e com toda família, tranquilizando e treinando 

novamente as crianças e coordenando os esforços de outras pessoas para que possam ajudar as 

crianças, especialmente na escola.  

 

34. A depressão, em geral, é classificada como depressão maior (depressão unipolar) ou depressão 

bipolar (doença maníaco-depressivo). Os episódios depressivos são caracterizados por humor 

deprimido ou triste, preocupação pessimista, diminuição do interesse pelas atividades normais, 

alentecimento e falta de concentração, insônia ou aumento do sono, perda ou ganho significativo de 

peso devido à alteração dos padrões alimentares e de atividade, agitação ou atraso psicomotor, 

sentimento de culpa e inutilidade, diminuição da energia e da libido e ideias suicidas, que ocorrem 

na maioria dos dias por um período de pelo menos duas semanas (Donnell & Shelton, 2012). Para o 

tratamento da depressão, tem-se a Psicoterapia e a Farmacoterapia. Na Farmacoterapia, tem-se as 

seguintes considerações clínicas – assinale a correta: 

A) Após o início do tratamento com fármacos antidepressivos, geralmente há uma “defasagem 

terapêutica” com duração de 1 a 3 semanas antes de uma resposta terapêutica mensurável tornar-se 

evidente. Alguns pacientes podem responder ao tratamento antidepressivo antes de 2 a 3 semanas; 

outros podem exigir mais de oito semanas para uma resposta adequada. Alguns sintomas 

respondem mais rapidamente e são preditivos de uma resposta mais global. Em geral, se um 

paciente não responde a um determinado antidepressivo após uma tentativa de oito semanas em 

uma dose adequada, não adianta mudar para outro mecanismo de ação diferente. 

B) Após o início do tratamento com fármacos antidepressivos, geralmente há uma “defasagem 

terapêutica” com duração de 3 a 4 semanas antes de uma resposta terapêutica mensurável tornar-se 

evidente. Alguns pacientes podem responder ao tratamento antidepressivo antes de 3 a 4 semanas; 

outros podem exigir mais de oito semanas para uma resposta adequada. Alguns sintomas 

respondem mais rapidamente e são preditivos de uma resposta mais global. Em geral, se um 

paciente não responde a um determinado antidepressivo após uma tentativa de oito semanas em 

uma dose adequada, então mudar para outro mecanismo de ação diferente é o próximo passo 

razoável. 

C) Após o início do tratamento com fármacos antidepressivos, geralmente há uma “defasagem 

terapêutica” com duração de 1 a 2 semanas antes de uma resposta terapêutica mensurável tornar-se 
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evidente. Alguns pacientes podem responder ao tratamento antidepressivo antes de 2 a 3 semanas; 

outros podem exigir mais de oito semanas para uma resposta adequada. Alguns sintomas 

respondem mais rapidamente e são preditivos de uma resposta mais global. Em geral, se um 

paciente não responde a um determinado antidepressivo após uma tentativa de doze semanas em 

uma dose adequada, então mudar para outro mecanismo de ação diferente é o próximo passo 

razoável. 

D) Após o início do tratamento com fármacos antidepressivos, geralmente há uma “defasagem 

terapêutica” com duração de 1 a 2 semanas antes de uma resposta terapêutica mensurável tornar-se 

evidente. Alguns pacientes podem responder ao tratamento antidepressivo antes de 5 a 7 semanas; 

outros podem exigir mais de oito semanas para uma resposta adequada. Alguns sintomas 

respondem mais rapidamente e são preditivos de uma resposta mais global. Em geral, se um 

paciente não responde a um determinado antidepressivo após uma tentativa de doze semanas em 

uma dose adequada, então mudar para outro mecanismo de ação diferente é o próximo passo 

razoável. 

 

35. De acordo com o disposto no Art. 6º da Lei 10216 de 06 de abril de 2001, especificamente de 

seu parágrafo único, que trata dos tipos de internações psiquiátricas, relacione as colunas: 

I. Internação involuntária. 

II. Internação compulsória. 

III. Internação voluntária. 

(   ) Aquele que a solicita deve assinar uma 

declaração de que optou por esse regime de 

tratamento. O término deste tipo internação dar-

se-á por solicitação escrita do paciente ou por 

determinação do médico assistente. Deve ser 

autorizada por médico devidamente registrado 

no Conselho Regional de Medicina do Estado 

onde se localize o estabelecimento.  

(    ) De acordo com a legislação vigente, será 

determinada pelo juiz competente que levará em 

consideração as condições de segurança do 

estabelecimento, quanto à salvaguarda do 

paciente, dos demais internados e funcionários.  

(   ) Deve ser autorizada por médico 

devidamente registrado no Conselho Regional 

de Medicina do Estado onde se localize o 
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estabelecimento. No prazo de 72 horas deverá 

ser comunicada ao Ministério Público Estadual, 

pelo responsável técnico do estabelecimento 

onde tenha ocorrido, devendo este mesmo 

procedimento ser adotado quando a respectiva 

alta.  

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de baixo para cima: 

A) I – III – II. 

B) II – III – I.  

C) I – II – III. 

D) III – I – II.  

 

36. “[...] são reedições, reduções e fantasias que, durante o avanço da análise, costumam despertar-

se e tornam-se conscientes, mas com a característica de substituir uma pessoa anterior pela pessoa 

do médico. Dito de outra maneira: toda uma série de experiências psíquicas prévias é revivida, não 

como algo do passado, mas como um vínculo atual com a pessoa do médico. Algumas são simples 

reimpressões, reedições inalteradas. Outras se fazem com mais arte: passam por uma moderação do 

seu conteúdo, uma sublimação. São, por tanto, edições revistas, e não mais reimpressões.”  

(FREUD, 1969. v. 7, p. 109-19) 

Neste texto, Freud refere-se a: 

A) Contratransferência. 

B) Transferência. 

C) Inconsciente.  

D) Regressão.   

37. Os aspectos mais característicos da esquizofrenia são: 

A) Alucinações e delírios, transtornos de pensamento e fala, perturbação das emoções e do afeto, 

déficits cognitivos e avolição. 

B) Estupor, catalepsia, automatismo dificuldade de concentração, tensão muscular. 

C) Pobreza no conteúdo do discurso, inquietação, fadiga, irritabilidade fala retardada ou mutismo. 

D) Tangencialidade, neologismos apresenta modificações na forma de pensar, agir e sentir e vive 

num ritmo acelerado. 

  

38. A psicose é um sintoma de doença mental caracterizado por um senso distorcido ou inexistente 

da realidade. Os transtornos psicóticos têm diversas etiologias, e cada uma delas exige uma 
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abordagem de tratamento exclusiva. As variáveis da doença têm uma influência considerável na 

seleção de agentes antipsicóticos. Os antipsicóticos convencionais bloqueiam os receptores 

dopaminérgicos de todas as vias dopaminérgicas, podendo resultar nos seguintes efeitos adversos: 

I. Via dopaminérgica mesolímbica. 

II. Via dopaminérgica mesocortical. 

III. Via dopaminérgica negroestriatal. 

IV. Via dopaminérgica tuberoinfundibular. 

Relacione as afirmativas acima com os efeitos abaixo: 

(     ) Aumento dos sintomas negativos. 

(     ) Os níveis de prolactina se elevam. 

(     ) Aparecimento de sintomas extrapiramidais ou “Parkinsonismo”. 

A sequência que corretamente demonstra o efeito adverso devido ao bloqueio de receptores na via 

dopaminérgica é: 

A) II, IV e III. 

B) I, IV e III. 

C) I, II e III. 

D) II, III e IV. 

 

39. Muito indivíduos com problemas relacionados a substâncias tem um bom funcionamento como 

relacionamentos pessoais, desempenho profissional, esses transtornos frequentemente causam 

acentuado comprometimento e graves complicações, os indivíduos com transtornos relacionados a 

substâncias frequentemente experimentam uma deterioração em sua saúde geral, como:  

I. O uso de agulhas contaminadas durante a administração intravenosa de substâncias pode causar 

infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV), hepatite, tétano, vasculite, septicemia, 

endocardite bacteriana subaguda, fenômenos de embolia e malária.  

II. A intoxicação e a abstinência podem ser complicadas por algum trauma relacionado a um 

prejuízo na coordenação motora ou no julgamento.  

III. O uso de estimulantes pode resultar em morte súbita por arritmias cardíacas, infarto do 

miocárdio, acidente vascular cerebral ou parada respiratória.  

IV. Os materiais usados para o “corte” (mistura) de certas substâncias podem produzir reações 

tóxicas ou alérgicas.  

V. A desnutrição e outras condições médicas gerais podem resultar de uma dieta e higiene pessoal 

inadequadas.  

Assinale a Alternativa correta: 



Concurso Público Prefeitura Municipal de São Miguel do Oeste - SC 

Caderno de Provas 

Edital de Concurso Público nº 022/2014 

 

23 

Prova Médico Psiquiatra  

UNOESC – Universidade do Oeste de Santa Catarina 

A) I, IV, e V. 

B) I, III e V. 

C) I, II, e V.  

D) Todas as afirmativas estão corretas.  

 

40. Quanto ao diagnóstico de transtornos, o CID - 10 alerta que existem algumas dificuldades para 

que esse seja estabelecido na avaliação de escolares, dos quais destacam-se: 

I. A necessidade de diferenciar os transtornos de variações normais nas realizações escolares. 

II. A necessidade de levar em consideração o curso do desenvolvimento, ou seja, a condição é a 

mesma ao longo do tempo, mas o padrão se altera com o aumento da idade. 

III. A dificuldade de que as habilidades escolares têm que ser ensinadas e aprendidas: essas 

habilidades não são apenas resultados da maturação biológica e, dessa maneira, o nível de 

habilidades de uma criança dependerá das circunstâncias familiares e da escolaridade, além de suas 

próprias características individuais. 

Assinale a alternativa correta: 

A) As afirmativas I, II, III estão corretas. 

B) As afirmativas I e II estão corretas. 

C) As afirmativas II e III estão incorretas.  

D) As afirmativas I e II estão incorretas. 

 

 

 




