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 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

MÉDICO  - PSIQUIATRIA

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Preencha	os	campos	destinados	à	assinatura	e	ao	número	
de	inscrição.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (sessenta) minutos do início 
da prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto	AOCP	-	www.institutoaocp.org.br	-	no	dia	posterior	à	aplicação	
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruídos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 

Conhecimentos	Específicos 26 a 50

CONCURSO PÚBLICO 13/2014 - EBSERH/ CONCURSO NACIONAL

EDITAL N° 02 - EBSERH - ÁREA MÉDICA

Nome do Candidato  Inscrição



O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------------
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bonita do colégio, por quem todos parecem apaixonados. 
Elas não contam como experiência única.

Aquilo que marca a biografia, aquilo que nos define, 
é o que nos toca e se deixa tocar. É o que se mistura ao 
que somos. Pode ser a mulher mais bonita do prédio que, 
vista de perto, era despretensiosa e divertida. Pode ser a 
garota com cheiro de cloro, cuja intimidade era tão rica que, 
anos depois, você ainda se lembrará dela com saudades. 
O essencial é criar vínculos que durem. Entrar em contato. 
Gostar e deixar-se gostar. Permitir que o outro nos olhe 
e pense: “Esse é meu amor”. Que é uma forma de dizer: 
“Esse é quem sou”. Ou será que isso é tão romântico que 
somente Heathcliff diria a Catherine?

http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/ivan-
martins/noticia/2014/10/coisas-de-que-bso-eu-
gostob.html

De acordo com o texto, é INCORRETO afirmar que
(A)	 o	autor	acredita	que	o	gostar	que	nos	define	não	está	

ligado à projeção da imagem do ser que amamos, mas 
às suas características mais íntimas. 

(B) o autor compara os amores impossíveis da adolescência 
aos	amores	dos	filmes.

(C) o autor acredita que amar a singularidade da pessoa 
com	a	qual	nos	relacionamos	é	o	que	nos	torna	igual	às	
outras pessoas.

(D) o autor compara o gostar de Gisele Bündchen ao gostar 
de	um	filme	de	grande	sucesso	ou	de	um	Best-seller.

(E) o autor acredita que algumas coisas peculiares das quais 
ele	gosta	o	definem	como	ser	único.	

Considerando a afirmação “Esse filé está na 
categoria das coisas de que só eu gosto. Ou quase.”, 
é possível inferir que

(A)	 todos	que	frequentam	a	lanchonete	“Real”	gostam	do	filé	
com ervilhas que o autor gosta.

(B)	 além	 do	 autor,	 existem	 outras	 poucas	 pessoas	 que	
gostam	do	“filé	com	ervilhas”.

(C)	 além	 do	 autor,	 muitas	 outras	 pessoas	 gostam	 do	 “filé	
com ervilhas”.

(D)	 ninguém	que	frequenta	a	lanchonete	gosta	do	“filé	com	
ervilhas”.

(E)	 somente	o	autor	gosta	do	“filé	com	ervilhas”.

Coisas de que só eu gosto
Aquilo que a gente ama nos define. Quem a gente ama nos 

distingue

     IVAN MARTINS

Na lanchonete Real, perto de casa, prepara-se um filé 
com ervilhas que me faz feliz há mais de uma década. Mas 
noto que o prato já não é tão popular. Nas últimas vezes em 
que o pedi, deparei com o olhar confuso do garçom, como 
se perguntasse: “Filé com quê?”. Então repito: “Filé com 
ervilhas”. E mostro com o dedo: “Aqui, está no cardápio”. 
O pessoal da cozinha ainda lembra como se prepara o meu 
prato favorito, pelo menos.

Esse filé está na categoria das coisas de que só eu gosto. 
Ou quase. É como Tropas estelares, um filme de ficção 
científica com estética de seriado de TV dos anos 1950. Vi 
no cinema com meus filhos quando foi lançado, em 1997 e, 
desde então, mais uma dezena de vezes. Dias atrás, ao listar 
meus 10 filmes favoritos, percebi ele que vinha em terceiro, 
atrás de O último tango em Paris e Texas, duas obras primas. 
O que faz uma aventura romântica e juvenil em tão nobre 
companhia eu não sei. Talvez seja nostalgia da adolescência 
e dos seus amores impossíveis, como os do filme. 
Ao pensar no filé e no filme, assim como nos livros de 
Jorge Semprún ou nas calças boca de sino, percebo que há 
peculiaridades de gosto que definem quem sou. Ou quem 
você é. Milhões de pessoas gostam das mesmas coisas, 
e isso não as distingue. Mas cada um tem preferências 
únicas, ou quase únicas, que ajudam a definir quem é, no 
meio da multidão.

Entre aquilo que mais nos distingue está a pessoa de 
quem gostamos e com quem dividimos a vida. Ela é única 
em seus defeitos e qualidades, na beleza ou na falta de 
atrativos. Não há ninguém mais com o mesmo sorriso ou 
a mesma combinação de gestos. Entre bilhões de pessoas 
no planeta, piores ou melhores, ninguém carrega as 
lembranças que ela carrega. Ninguém divide conosco as 
memórias que ela divide. Essa Maria, seja ela quem for. 
Esse João, por comum que seja. Não há ninguém em todo 
o mundo igual a nenhum deles. Amar essa singularidade 
humana nos torna igualmente singular.

Ontem, vi uma foto de Gisele Bündchen desfilando em 
Paris, de minissaia e botas. Pensei: “Que linda”. Milhões 
devem ter pensado a mesma coisa. Haverá no mundo um 
milhão de homens, talvez mulheres, apaixonados por ela. 
Gostar de Gisele Bündchen talvez defina a vida de muitos. 
Gostar dela será, nesse caso, como gostar de um filme de 
grande sucesso ou de um livro best-seller. Algo que se 
pode partilhar com milhares ou milhões. Não é o mesmo 
que gostar de Maria ou João.

O gostar que nos define está ligado às entranhas de 
alguém, não à imagem que projeta. Está ligado a seus 
sentimentos secretos, não apenas ao que diz e faz em 
público. Essa conexão existe apenas entre gente de 
verdade, que se define, necessariamente, de dentro para 
fora. O que há entre nós e a aparência dos outros é somente 
fantasia e ilusão. Vale para Gisele ou para a garota mais 

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02
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QUESTÃO 12

Juliana passará 3/5 de suas férias na praia e o 
restante em casa. Sabendo que Juliana possui no 
total 45 dias de férias, quantos dias ela passará em 
casa?

(A) 35
(B) 30
(C) 27
(D) 18
(E) 15

Utilizando raciocínio lógico, considere a sequência 
do alfabeto sem as vogais. Qual será a letra que 
ocupa a sexta posição? 

(A) F.
(B) G.
(C) H.

QUESTÃO 07

Em “Talvez seja nostalgia da adolescência e dos 
seus amores impossíveis...”, o termo em destaque 
expressa

(A) tempo.
(B) intensidade.
(C) modo.
(D)	 afirmação.
(E)	 dúvida.
 

Assinale a alternativa em que o termo destacado 
NÃO é um pronome relativo.

(A)	 “...	prepara-se	um	filé	com	ervilhas	que me faz feliz...”
(B) “O gostar que	 nos	 define	 está	 ligado	 às	 entranhas	 de	

alguém...”
(C)	 “...	ninguém	carrega	as	lembranças	que ela carrega.”
(D) “Permitir que o outro nos olhe e pense...”
(E)	 “Ninguém	divide	conosco	as	memórias	que ela divide.”

Em “Ontem, vi uma foto de Gisele Bündchen 
desfilando em Paris...”, a vírgula presente no 
fragmento do texto

(A)	 é	obrigatória,	pois	separa	advérbio	de	 tempo	que	está	
antecipado.

(B)	 é	 obrigatória,	 pois	 separa	 advérbio	 de	 tempo	 que,	
independente da posição, deve estar separado por 
vírgula. 

(C)	 é	facultativa,	pois	está	separando	um	termo	que	tem	a	
mesma função do termo posposto a ele. 

(D)	 é	 obrigatória,	 pois,	 no	 período,	 separa	 orações	
coordenadas	assindéticas.	

(E)	 é	 facultativa,	 pois	 separa	 advérbio	 de	 tempo	 que	 está	
antecipado,	mas	que	é	de	curta	extensão.	

Em “Haverá no mundo um milhão de homens, talvez 
mulheres, apaixonados por ela.”, é correto afirmar 
que

(A) o verbo “Haverá” deveria ser “Haverão” para concordar 
com “... um milhão de homens, talvez mulheres, 
apaixonados por ela”.

(B)	 o	verbo	“Haverá”	está	conjugado	no	futuro	do	pretérito	do	
indicativo.

(C) o uso do verbo “Haverá” no singular ocorre porque o 
verbo	 “haver”	 é	 impessoal	 e,	 portanto,	 não	 apresenta	
concordância com o sujeito da oração.

(D) o verbo “Haverá” está acentuado por ser uma 
proparoxítona.

(E)	 o	verbo	“Haverá”	 tem	mais	de	três	silabas,	é,	portanto,	
uma palavra polissílaba.

Em “Gostar dela será, nesse caso, como gostar de 
um filme de grande sucesso ou de um livro best-
seller.”, o termo destacado é uma conjunção que, no 
período, expressa

(A) concessão. 
(B) comparação.
(C) causa.
(D) consequência.
(E) conformidade. 

Em “Dias atrás, ao listar meus 10 filmes favoritos, 
percebi ele que vinha em terceiro, atrás de O último 
tango em Paris e Texas....”, a oração destacada 
expressa

(A) condição.
(B) causa.
(C) concessão.
(D) tempo
(E) proporção.

Em “O gostar que nos define está ligado às entranhas 
de alguém...”, a crase ocorreu

(A) porque está inserida em uma locução prepositiva de 
base feminina.

(B)	 para	atender	à	regência	do	verbo	“define”.
(C) para atender à regência do verbo “estar” que, na oração, 

está presente na locução verbal “está ligado”.
(D) para atender à regência do verbo “ligar” que, na oração, 

está presente na locução verbal “está ligado”.
(E) para atender à regência do verbo “gostar” que, na oração, 

está	no	infinitivo.

Assinale a alternativa correta quanto à acentuação 
dos pares.

(A)	 Científica	–	ciência.
(B)	 Impossível	–	impossibilidáde.	
(C)	 Romântica	–	românce.	
(D)	 Público	–	publicidáde.		
(E)	 Aparência	–	aparênte.

QUESTÃO 05

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 04

QUESTÃO 03
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(D) J.
(E) M.

Carla pagou 20% de uma dívida de R$ 900,00 e 
dividiu o restante em 4 parcelas iguais. Qual é o 
valor que Carla vai pagar em cada parcela?

(A) R$ 150,00.
(B) R$ 180,00.
(C) R$ 190,00.
(D) R$ 200,00.
(E) R$ 250,00.

Em um mercado, um pacote de arroz tem o mesmo 
peso que cinco pacotes de feijão, e um pacote 
de feijão tem o mesmo peso que dois pacotes 
de macarrão. Sendo assim, assinale a alternativa 
que apresenta o mesmo peso que três pacotes de 
arroz.

(A) 10 pacotes de feijão.
(B) 20 pacotes de feijão.
(C) 10 pacotes de macarrão.
(D) 20 pacotes de macarrão.
(E) 30 pacotes de macarrão.

Um grupo de 200 pessoas foi entrevistado para 
saber se pagava suas compras em dinheiro 
ou utilizava cartão. 70 pessoas disseram que 
pagavam suas compras apenas com dinheiro e 90 
responderam que pagavam apenas com o cartão. 
Sabendo que todos os entrevistados responderam 
a pesquisa, quantas pessoas fazem suas compras 
utilizando os dois, dinheiro e cartão?

(A)	 40
(B) 50
(C) 55
(D) 58
(E) 60

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

Assinale a alternativa correta.
(A) A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 

(EBSERH) terá sede e foro em Brasília, podendo 
manter escritórios, representações, dependências e 
filiais	em	outras	unidades	da	Federação.	

(B) A EBSERH terá seu capital social composto pela 
União, Estados, Municípios e, excepcionalmente, 
pelas Santas Casas de Misericórdia.

(C) A EBSERH poderá criar subsidiárias para o 
desenvolvimento de atividades inerentes ao seu 
objeto social, com capital privado ou de organizações 
não	governamentais	e	vinculado	a	outros	ministérios.	

(D) A EBSERH não poderá manter escritórios, 
representações,	 dependências	 e	 filiais	 em	 outras	
unidades da Federação. 

(E) As atividades da EBSERH serão desenvolvidas no 
âmbito	 do	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	 e	 na	 iniciativa	
privada, sem a necessidade de reembolso pelos 
planos	privados	de	assistência	à	saúde.

Assinale a alternativa correta.
(A) É competência da EBSERH administrar unidades 

hospitalares, bem como prestar serviços de assistência 
médico-hospitalar,	ambulatorial	e	de	apoio	diagnóstico	
e terapêutico à comunidade, no âmbito do SUS, e 
prestar apoio a toda rede particular de hospitais.

(B)	 A	Administração	Pública	está	dispensada	de	 realizar	
licitações para contratar a EBSERH, para realizar 
atividades relacionadas ao seu objeto social. 

(C) A EBSERH será administrada por um Conselho de 
Administração, por uma Diretoria Executiva e contará 
com um Conselho Fiscal e um Conselho Consultivo, 
podendo participar destes órgãos pessoas declaradas 
falidas,	pois	a	EBSERH	não	tem	fins	lucrativos.

(D) O Conselho Fiscal da EBSERH será composto por 
três	membros	efetivos,	nomeados	pelo	Ministério	da	
Educação, sem direito à remuneração, pois a EBSERH 
é	uma	empresa	sem	fins	lucrativos.

(E) Do resultado do exercício, feita a dedução para 
atender a prejuízos acumulados e a provisão para 
imposto sobre a renda, o Conselho de Administração 
proporá	ao	Ministério	da	Educação	a	sua	destinação,	
observando a parcela de cinco por cento para a 
constituição	da	reserva	legal,	até	o	limite	de	vinte	por	
cento do capital social. 

 
Assinale a alternativa correta.

(A)	 A	EBSERH	tem	por	finalidade	a	prestação	de	serviços	
gratuitos	de	assistência	médico-hospitalar,	ambulatorial	
e de apoio diagnóstico e terapêutico à comunidade, 
bem	 como	 a	 prestação	 às	 instituições	 públicas	 e	
privadas, que possuem hospital universitário, não 
tendo que observar a autonomia universitária.

(B)	 A	 EBSERH	 tem	 por	 finalidade	 planejar,	 implantar,	
coordenar,	 monitorar,	 avaliar,	 financiar,	 punir	 e	
criar condições para aperfeiçoar continuamente a 
autoadministração,	em	um	sistema	unificado	entre	a	
sede,	as	 filiais	 ou	outras	unidades	descentralizadas,	
e	 a	 prestação	 de	 serviços	 de	 atenção	 à	 saúde	 da	
população, integralmente disponibilizados ao Sistema 
Único	de	Saúde	–	SUS	e	aos	hospitais	universitários.	

(C)	 É	 finalidade	 da	 EBSERH	 criar,	 juntamente	 com	
as	 Universidades	 e	 com	 o	 Ministério	 da	 Ciência	 e	
Tecnologia, condições de apoio para o aperfeiçoamento 
do ensino e da produção de conhecimento em 
pesquisas básicas, clínicas, tecnológicas ou 
aplicadas,	 nos	 hospitais	 universitários	 públicos	 ou	
privados, assim como em unidades descentralizadas 
da EBSERH, de acordo com as diretrizes do Poder 
Executivo e em conformidade com as atribuições de 
outros	órgãos	dos	sistemas	universitário	e	de	saúde.	

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18
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QUESTÃO 23

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 22

QUESTÃO 21

(D)	 É	 finalidade	 da	 Empresa	 Brasileira	 de	 Serviços	
Hospitalares integrar, articular e otimizar os processos 
de	 atenção	 à	 saúde	 e	 de	 gestão	 dos	 hospitais	
universitários	 federais	 e	 instituições	 públicas	
congêneres, por meio de um sistema de informação, 
monitoramento, avaliação e aperfeiçoamento 
unificado,	 em	 consonância	 com	 as	 necessidades	
decorrentes da missão da EBSERH, de acordo com 
as	finalidades	das	instituições	de	ensino	superior	e	em	
função das necessidades, condições e possibilidades 
regionais e institucionais. 

(E)	 A	 EBSERH	 tem	 por	 finalidade	 criar	 condições	 para	
aperfeiçoamento da realização e desenvolvimento dos 
tratamentos hospitalares e dos programas de residência 
em	 todos	os	 campos	da	 saúde,	 particularmente	nas	
especialidades	e	regiões	estratégicas	para	o	trabalho	
e	 o	 desenvolvimento	 do	Sistema	Único	 de	Saúde	 –	
SUS, em função das necessidades da população e 
das necessidades que possam vir a ter. 

Assinale a alternativa correta.
(A) O Conselho de Administração da EBSERH terá três 

membros	indicados	pelo	Ministério	da	Saúde.	
(B) Os membros do Conselho de Administração da 

EBSERH terão gestão de 2 anos, sem recondução ao 
cargo. 

(C) O representante dos empregados da EBSERH 
participará das discussões e deliberações sobre 
assuntos que envolvam relações sindicais, 
remuneração, benefícios e vantagens, inclusive 
assistenciais ou de previdência complementar, 
hipóteses	 em	 que	 fica	 configurado	 o	 conflito	 de	
interesses, sendo estes assuntos deliberados em 
reunião	separada	e	exclusiva	para	tais	fins.	

(D) O Conselho de Administração da EBSERH deverá 
ser composto por sete membros, nomeados pelo 
Ministério	de	Estado	da	Saúde.

(E) Compete ao Conselho de Administração da EBSERH 
fixar	as	orientações	gerais	das	atividades	da	EBSERH.	

Sobre o Corpo Diretivo da EBSERH, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 O	 corpo	 diretivo	 da	 EBSERH	 é	 constituído	 pelo	
Presidente,	 pelo	 Vice-Presidente	 e	 pelos	 Diretores	
que compõem a Diretoria Executiva. 

(B)	 Não	 caberá,	 à	 Chefia	 de	 Gabinete,	 coordenar	 os	
trabalhos da Secretaria Geral. 

(C) A EBSERH será administrada por uma Diretoria 
Executiva,	 composta	 pelo	 Presidente	 e	 até	 seis	
Diretores, todos nomeados e destituíveis, a qualquer 
tempo,	pelo	Presidente	da	República,	por	indicação	do	
Ministro de Estado da Educação. 

(D) O Presidente da EBSERH só deve apresentar relatório 
das atividades da EBSERH ao Ministro de Estado da 
Educação	ou	ao	Presidente	da	República.	

(E) As diretorias que compõem a EBSERH não poderão 
elaborar regulamento e organograma funcional 
próprios. 

Assinale a alternativa correta.
(A)	 O	dever	do	Estado	de	garantir	 a	 saúde	consiste	na	

formulação e execução de políticas econômicas e 
sociais que visem à redução de riscos de doenças e 
de outros agravos e no estabelecimento de condições 
que assegurem acesso universal e igualitário às 
ações e aos serviços para a sua promoção, proteção 
e recuperação. 

(B)	 O	dever	do	Estado	em	garantir	a	saúde	exclui	o	das	
pessoas, da família, das empresas e da sociedade. 

(C)	 O	Sistema	Único	de	Saúde	é	o	conjunto	de	ações	e	
serviços	de	saúde,	prestados	por	órgãos	e	instituições	
públicas	federal,	estadual	e	municipal,	exclusivamente	
da Administração Direta. 

(D) A iniciativa privada participa concorrentemente do 
Sistema	Único	de	Saúde.	

(E)	 A	 saúde	 garantida	 pelo	 Sistema	 Único	 é	
exclusivamente física. 

Assinale a alternativa correta.
(A)	 Universalidade	de	acesso	aos	serviços	de	saúde,	nos	

primeiros	níveis	de	assistência,	é	um	dos	princípios	
do	Sistema	Único	de	Saúde.	

(B)	 A	direção	do	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS)	é	dividida	
e descentralizada, sendo exercida a direção em cada 
esfera de governo. 

(C) Os municípios não poderão constituir consórcios para 
desenvolver em conjunto as ações e os serviços de 
saúde	que	lhe	correspondam.	

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

(E)	 É	princípio	do	Sistema	Único	de	Saúde	a	organização	
dos	serviços	públicos	de	modo	a	evitar	a	duplicidade	
de	meios	para	fins	idênticos.	

Assinale a alternativa correta.
(A)	 A	 Conferência	 de	 Saúde	 se	 reunirá	 a	 cada	 ano	

para	avaliar	a	situação	de	saúde	e	propor	diretrizes	
para	 formulação	 da	 política	 de	 saúde	 nos	 níveis	
correspondentes. 

(B)	 O	Sistema	Único	de	Saúde	contará,	em	cada	esfera	
de	 governo,	 com	a	Conferência	 de	Saúde	 e	 com	o	
Conselho	de	Saúde,	como	instâncias	colegiadas.	

(C)	 Os	recursos	do	Fundo	Nacional	de	Saúde	não	serão	
alocados como despesas de custeio e de capital do 
Ministério	 da	 Saúde,	 seus	 órgãos	 e	 entidades,	 da	
administração direta e indireta.

(D) Para receberem os recursos do Governo Federal, os 
municípios e os Estados não precisam ter plano de 
saúde.	

QUESTÃO 20

QUESTÃO 19
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(E)	 O	Conselho	Nacional	 de	 Secretários	 de	 Saúde	 e	 o	
Conselho Nacional de Secretarias Municipais de 
Saúde	não	terão	representação	no	Conselho	Nacional	
de	Saúde.	

Assinale a alternativa correta.
(A)	 Não	 é	 princípio	 do	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	 a	

conjugação	 dos	 recursos	 financeiros,	 tecnológicos,	
materiais e humanos da União, dos Estados e 
do Distrito Federal na prestação de serviços de 
assistência	à	saúde	da	população.	

(B)	 Não	compete	ao	Sistema	Único	de	Saúde	controlar	
e	fiscalizar	procedimentos	e	substâncias	de	interesse	
para	a	saúde.	

(C)	 A	saúde	é	direito	de	todos	e	dever	do	Estado,	garantido	
mediante políticas sociais e econômicas que visem à 
redução do risco de doença e de outros agravos e 
ao acesso universal e igualitário às ações e serviços 
para sua promoção, proteção e recuperação. 

(D) Somente a União e os Estados têm obrigação legal de 
aplicar	valor	mínimo	de	recursos	na	saúde.	

(E)	 Os	 gestores	 locais	 do	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	
poderão	 admitir	 agentes	 comunitários	 de	 saúde	
e agentes de combate às endemias por meio de 
contratação direta, sem teste seletivo ou concurso 
público,	 de	 acordo	 com	 a	 natureza	 e	 complexidade	
de	suas	atribuições	e	requisitos	específicos	para	sua	
atuação.

Assinale a alternativa correta.
(A)	 No	 Brasil	 colônia,	 existia	 um	 sistema	 de	 saúde	

estruturado	 e	 a	 população	 procurava	 os	 médicos,	
recorrendo aos curandeiros somente por crendice.

(B) Mesmo com a chegada da Família Real Portuguesa 
ao	Brasil,	 em	1808,	 o	 sistema	de	 saúde	 pública	 no	
Brasil não mudou.

(C)	 Até	1900,	não	havia	no	Brasil	faculdade	de	medicina.
(D)	 Em	1850,	é	criada	a	Junta	Central	de	Higiene	Pública,	

com o objetivo de coordenar as Juntas Municipais e, 
especialmente, atuar no combate à febre amarela. 
Esta	junta	também	passou	a	coordenar	as	atividades	
de polícia sanitária, vacinação contra varíola, 
fiscalização	do	exercício	da	medicina	e	a	 Inspetoria	
de	Saúde	dos	Portos.

(E)	 Mesmo	 com	 a	 evolução	 da	 saúde	 pública,	 no	 final	
do	 século	 XVIII,	 a	 atividade	 dos	 curandeiros	 era	
respeitada e permitida.

QUESTÃO 24

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

Uma paciente de 76 anos está internada há 2 dias em 
um hospital geral devido a uma broncopneumonia 
em lobo inferior esquerdo. Nas últimas 24 horas, 
começou a apresentar desorientação em tempo 
e espaço, flutuação do nível de consciência e 
alteração do comportamento. Durante a última 
madrugada, ficou agitada, levantando-se diversas 
vezes do seu leito, dizendo que havia “bichos” 
diversos no seu quarto, onde só estavam ela e 
sua filha, que a acompanhava. A filha informou ao 
residente em psiquiatria de plantão que a paciente 
era previamente hígida, da parte psiquiátrica. 
Diante desse quadro, qual é o diagnóstico 
provável e qual é a medicação adequada para ser 
administrada? 

(A)	 Transtorno	de	estresse	pós-traumático	/	Bupropiona.
(B)	 Delirium	/	Risperidona.
(C)	 Fobia	específica	/	Clonazepam.
(D)	 Esquizofrenia	/	Fluoxetina.
(E)	 Transtorno	Obsessivo-Compulsivo	/	Prometazina.

Em relação ao Transtorno Obsessivo-Compulsivo, 
podemos afirmar que

(A)	 o	 início	dos	sintomas	geralmente	ocorre	após	os	40	
anos de idade.

(B)	 a	presença	de	comorbidades	psiquiátricas	é	rara.
(C)	 para	o	diagnóstico,	é	obrigatório	que	ocorram	ambas:	

obsessões e compulsões.
(D) na infância, predominam pacientes do sexo masculino.
(E) os Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina 

são medicações pouco usadas no tratamento, por 
serem	ineficazes.	

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27



8                          Cargo: Médico - Psiquiatria

A respeito do Transtorno Bipolar, podemos dizer 
que está relacionado ao Episódio Maníaco de 

(A) humor anormal e persistentemente elevado, expansivo 
ou irritável.

(B) maior concentração e diminuição da velocidade do 
pensamento.

(C) aumento da necessidade de sono e sonolência 
excessiva, durante o dia.

(D) duração máxima de 2 dias.
(E) bradilalia e diminuição da tonalidade de voz. 

Estão relacionadas com o diagnóstico de 
Transtorno da Personalidade Borderline as 
seguintes características:

(A) Padrão de relacionamentos interpessoais estável e 
autoimagem integrada e estável.

(B) Sentimentos crônicos de vazio e esforços 
desesperados para evitar abandono real ou imaginado.

(C) Raros episódios de comportamento automutilante e 
humor pouco reativo.

(D) Ameaças suicidas infrequentes e facilidade em 
controlar a raiva.

(E) Baixa impulsividade e percepção adequada de si 
mesmo.

Mulher de 45 anos vem para a primeira consulta 
no consultório de um psiquiatra, relatando que 
está se sentindo triste diariamente, há cerca de 3 
meses. Não vê mais graça nas atividades diárias, 
chora com frequência e tem imensa dificuldade 
para encontrar motivação para iniciar o dia. Está 
com apetite diminuído e já emagreceu 5kg nesse 
período. Refere que os sintomas começaram 
após descobrir o envolvimento da filha de 17 
anos com drogas ilícitas. Não consegue ver muita 
saída para sua situação atual, apesar de negar 
veementemente ter pensamentos de morte ou 
ideação suicida. Sente-se cansada, sem energia, 
e está com dificuldade para iniciar o sono e para 
se concentrar no seu trabalho de operadora de 
telemarketing. No mês passado, realizou revisão 
clínica com o médico do seu convênio e não foi 
encontrada qualquer anormalidade orgânica. Nega 
antecedente psiquiátrico pessoal e história familiar 
psiquiátrica. Não tem história pessoal sugestiva 
de Transtorno Bipolar. Após fazer uma anamnese 
detalhada e avaliar o diagnóstico dessa paciente, 
o psiquiatra a orientou a realizar psicoterapia e 
prescreveu uma medicação. Dentre as medicações 
a seguir, assinale aquela  mais apropriada para 
esse caso.

(A) Sertralina.
(B) Zolpidem.
(C) Levodopa.
(D) Diazepam.
(E) Memantina.

Em um ambiente de emergência hospitalar, uma 
mulher traz o seu marido, de 35 anos, em franco 
surto psicótico, com agitação psicomotora 
importante. O psiquiatra de plantão foi chamado 
e assumiu a coordenação da abordagem a esse 
paciente. Vendo que suas medidas de atenuação 
não estavam tendo sucesso e que o paciente se 
mostrava agressivo com a sua esposa e com os 
demais pacientes do local, o psiquiatra decide 
orientar a equipe de enfermagem a realizar a 
contenção mecânica do mesmo. Sobre esse 
processo, assinale a alternativa correta.

(A) Não se deve comunicar e explicar ao paciente que ele 
será submetido ao processo de contenção mecânica, 
já que isso faria a equipe perder muito tempo.

(B)	 Recomenda-se	 ter,	 no	 máximo,	 2	 profissionais	
envolvidos	na	contenção	do	paciente,	para	intimidá-lo	
menos.

(C)	 Como	 a	 contenção	 mecânica	 é	 a	 última	 alternativa	
terapêutica, não são usados psicofármacos no 
paciente	 contido.	 Deve-se	 esperar	 o	 mesmo	 se	
tranquilizar apenas com a contenção.

(D)	 Os	médicos	devem	evitar	 o	 registro	do	processo	de	
contenção mecânica no prontuário, para não serem 
submetidos a processos criminais por violação dos 
direitos humanos.

(E) A cabeça do paciente deve ser levantada ligeiramente 
para diminuir a sensação de vulnerabilidade e para 
reduzir a possibilidade de aspiração.

Paciente de 45 anos apresenta, há cerca de 3 anos, 
uma preocupação excessiva em ter um “câncer”. 
Nega ter tido quaisquer sintomas somáticos 
nesse período, inclusive agora. Mesmo assim, 
procurou e ainda procura diversos especialistas, 
para que algum descubra “onde fica esse câncer”. 
Realizou diversos exames laboratoriais e de 
imagem, sem evidências de algum acometimento 
orgânico. Apesar dos médicos dizerem que “a 
sua saúde está boa”, esse paciente seguidamente 
se mostra ansioso, por achar que tem “um 
câncer escondido em algum lugar do seu corpo”, 
principalmente quando ouve reportagens a 
respeito, nos telejornais. Nunca provocou alguma 
situação para se mostrar doente, induziu lesão ou 
falsificou sintomas ou sinais. Não se apresenta 
excessivamente ansioso, em outros aspectos do 
cotidiano, tem um funcionamento social razoável 
e não é considerado “estranho” pelas pessoas 
próximas. Segundo o Manual Diagnóstico e 
Estatístico de Transtornos Mentais – 5ª Edição 
(DSM-5), o paciente citado tem um quadro que 
configura o diagnóstico de

(A) Transtorno Conversivo.
(B) Simulação.
(C) Transtorno de Ansiedade de Doença.
(D) Transtorno de Escoriação.
(E) Transtorno de Acumulação.

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30QUESTÃO 28
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QUESTÃO 37

QUESTÃO 36

QUESTÃO 35

QUESTÃO 34

QUESTÃO 33
Qual das medicações a seguir pertence ao mesmo 
grupo medicamentoso da resposta correta da 
questão anterior, nº 32?

(A) Flunitrazepam.
(B) Meloxicam.
(C) Estazolam.
(D)	 Dissulfiram.
(E) Escitalopram.

Sobre as Demências, podemos afirmar que
(A) o Transtorno Neurocognitivo Maior ou Leve por Corpos 

de	 Lewy	 é	 mais	 prevalente	 do	 que	 o	 Transtorno	
Neurocognitivo Maior ou Leve, devido à Doença de 
Alzheimer.

(B) em idosos, a taxa de prevalência de Demência diminui 
com o aumento da idade.

(C)	 a	 Rivastigmina	 é	 um	 Inibidor	 da	 Colinesterase	 com	
metabolização altamente hepática, que tem potencial 
de cura no tratamento da Demência de Alzheimer.

(D) o Transtorno Neurocognitivo Frontotemporal Maior 
ou Leve corresponde a cerca de 50% dos casos 
de Demência e, em geral, tem declínio mais lento e 
sobrevida mais longa, em comparação ao Transtorno 
Neurocognitivo Maior ou Leve, devido à Doença de 
Alzheimer.

(E) são consideradas características diagnósticas 
centrais do Transtorno Neurocognitivo Maior ou 
Leve	 por	 Corpos	 de	 Lewy:	 cognição	 oscilante,	 com	
variações acentuadas na atenção e no estado de 
alerta; alucinações visuais recorrentes, bem formadas 
e detalhadas; características espontâneas de 
parkinsonismo, com aparecimento subsequente ao 
desenvolvimento do declínio cognitivo.

Um psiquiatra foi chamado por seu colega 
oncologista para avaliar um caso de um paciente 
de 68 anos, que tinha recebido, há uma semana, 
o diagnóstico de Câncer de Próstata avançado, já 
com metástases ósseas e prognóstico reservado. 
Ao passar o caso para o psiquiatra, o oncologista 
disse estar estranhando o comportamento do 
paciente. Inicialmente, o mesmo mal tocava no 
assunto da doença e, quando os familiares falavam 
algo a respeito, dizia ser mais um “probleminha” 
pelo qual iria passar, mas que se resolveria logo. 
Porém, nos últimos dois dias, o paciente tem se 
mostrado mais hostil e raivoso. Fica questionando 
o motivo de ser ele o afetado pela doença, já 
que sempre foi um pai de família exemplar e um 
trabalhador dedicado. Além disso, fala mal de 
Deus frequentemente, o que causou espanto nos 
familiares e no médico, já que sempre foi muito 
religioso e praticante na sua religião. Diante desse 
quadro, podemos inferir que o paciente está, no 
momento atual, em qual estágio do processo de 
luto, proposto por Kübler-Ross; e quais são os 5 
estágios do luto propostos por essa autora?

(A) O paciente está no estágio de raiva. Os 5 estágios são: 
negação, raiva, negociação, depressão e aceitação. 

(B) O paciente está no estágio de aceitação. Os 5 estágios 
são: negação, contemplação, evocação, sublimação e 
aceitação.

(C) O paciente está no estágio de negação. Os 5 estágios 
são:	negação,	dor,	identificação	projetiva,	depressão	e	
morte.

(D) O paciente está no estágio de negociação. Os 5 
estágios são: negação, negociação, soberba, raiva e 
eutanásia.

(E) O paciente está no estágio de depressão. Os 5 
estágios	são:	raiva,	fúria,	choro,	depressão	e	apatia.

O Sistema de Recompensa é uma estrutura 
cerebral responsável pelas sensações prazerosas 
e, consequentemente, pelo aprendizado que pode 
gerar repetição de um comportamento. O sistema 
é ativado primariamente por desejo sexual, 
alimentação (atividades ligadas à sobrevivência) 
e drogas de abuso. O principal neurotransmissor 
liberado nesse sistema é o/a

(A) Cortisol.
(B) Acetilcolina.
(C) Dopamina.
(D) Aspartato.
(E) Triiodotironina.

Sobre o Transtorno de Déficit de Atenção/
Hiperatividade (TDAH), assinale a alternativa 
correta.

(A) É obrigatório que vários sintomas estejam presentes 
antes dos 3 anos de idade do paciente. Caso contrário, 
o	diagnóstico	é	prontamente	descartado.

(B) Mais de 60% das crianças com baixo peso ao nascer 
desenvolve o TDAH.

(C) Se o paciente apresentar os sintomas de TDAH em 
mais de um ambiente (por exemplo: casa, escola, 
trabalho,	 etc.),	 o	 diagnóstico	 é	 descartado	 e	 o	
paciente passa a receber o diagnóstico de Transtorno 
Obsessivo-Compulsivo.

(D)	 Sua	característica	essencial	é	um	padrão	persistente	
de	desatenção	e/ou	hiperatividade-impulsividade	que	
interfere no funcionamento ou no desenvolvimento.

(E) Geralmente, os pacientes com TDAH apresentam 
trissomia do cromossomo 18.
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Um jovem de 20 anos vem ao consultório 
psiquiátrico relatando que, há 4 meses, vem tendo 
frequentes episódios súbitos de medo intenso, 
nos quais tem palpitações, tremores, sudorese, 
sensação de falta de ar, dor torácica, calafrios e 
medo de ter um infarto e morrer. Esses episódios 
ocorrem semanalmente e têm o seu pico de 
intensidade em cerca de 10 minutos após o seu 
início. O paciente tem, desde então, preocupação 
persistente em ter novos episódios semelhantes, 
com medo de acontecer “algo pior”. Como os 
episódios geralmente acontecem quando está 
indo para a faculdade de carro ou de ônibus, o 
paciente tem ido a pé e, quando chove, fica em 
casa. Esse jovem tem condição clínica de saúde 
sem anormalidades e não faz uso de drogas ou 
álcool. Diante disso, qual é o diagnóstico mais 
provável?

(A) Transtorno de Ansiedade Social.
(B)	 Transtorno	de	Estresse	Pós-Traumático.
(C)	 Transtorno	de	Déficit	de	Atenção/Hiperatividade.
(D) Transtorno de Pânico.
(E) Transtorno Disruptivo da Desregulação do Humor.

Com base no diagnóstico do caso citado na 
questão anterior, nº 38, o psiquiatra decidiu indicar 
o início de psicoterapia para o paciente, além de 
prescrever o uso de Citalopram. Após 8 semanas, 
vendo que o efeito terapêutico do Citalopram 
ficou aquém do desejado, o psiquiatra resolveu 
substituí-lo por um psicofármaco de outra classe 
medicamentosa. Assinale qual dos medicamentos 
a  seguir seria o mais indicado neste caso.

(A) Escitalopram.
(B) Fluoxetina.
(C) Venlafaxina.
(D) Paroxetina.
(E) Sertralina.

A qual classe medicamentosa pertence o 
medicamento Citalopran?

(A) Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina.
(B) Antipsicóticos Atípicos.
(C) Antipsicóticos Típicos.
(D) Benzodiazepínicos.
(E) Anticonvulsivantes.

Segundo o DSM-5, em relação ao Transtorno de 
Estresse Agudo e ao Transtorno de Estresse Pós-
Traumático, assinale a alternativa correta.

(A)	 No	Transtorno	de	Estresse	Pós-Traumático,	o	paciente	
deve necessariamente vivenciar de forma direta o 
evento traumático, estando na cena onde ocorreu 
esse.

(B) A duração da perturbação, no Transtorno de Estresse 
Agudo,	é	de	três	dias	a	um	mês	depois	do	trauma.

(C)	 O	 Transtorno	 de	 Estresse	 Pós-Traumático	 está	
associado com níveis muito baixos de incapacidades 
sociais,	profissionais	e	físicas,	com	custos	econômicos	
insignificantes	e	baixos	níveis	de	utilização	de	serviços	
médicos.

(D) No Transtorno de Estresse Agudo, a perturbação pode 
durar	até	três	meses.

(E)	 No	 Transtorno	 de	 Estresse	 Pós-Traumático,	 a	
perturbação se restringe apenas à primeira semana, 
após o evento traumático.

A respeito dos Transtornos Parafílicos, relacione 
as colunas e assinale a alternativa com a sequência 
correta.

1.  Transtorno Voyeurista.
2.  Transtorno Exibicionista.
3. Transtorno Pedofílico.
4.  Transtorno Fetichista.
5.  Transtorno Frotteurista.

A. Excitação sexual em tocar ou esfregar-se 
em indivíduo que não consentiu, conforme 
manifestado por fantasias, impulsos ou 
comportamentos.

B. Excitação sexual resultante do uso 
de objetos inanimados ou de um foco 
altamente específico em partes não genitais 
do corpo.

C. Excitação sexual ao observar uma pessoa 
que ignora estar sendo observada e que 
está nua, despindo-se ou em meio à 
atividade sexual.

D. Preferência sexual persistente por crianças.
E. Excitação sexual em expor os próprios 

genitais a uma pessoa que não espera o 
fato.

(A)	 1A	–	2E	–	3D	–	4C	–	5B.
(B)	 1C	–	2A	–	3B	–	4D	–	5E.
(C)	 1B	–	2C	–	3D	–	4A	–	5E.
(D)	 1C	–	2E	–	3D	–	4B	–	5A.
(E)	 1E	–	2C	–	3B	–	4A	–	5D.

Uma jovem de 19 anos está causando grande 
preocupação nos seus pais devido à intensa 
magreza. Atualmente, está com IMC de 15,5 kg/
m² e segue se queixando de estar “muito gorda”. 
Apesar de não ter episódios de compulsão 
alimentar, por vezes, toma laxante, pois acha que 
tem que perder a “gordurinha” do abdômen. Tem 
vários recortes de modelos muito magras, no seu 
caderno, e fala que “aquele é seu objetivo de vida”. 
Qual é o diagnóstico mais provável neste caso?

(A) Bulimia Nervosa.
(B) Transtorno de Compulsão Alimentar.
(C) Anorexia Nervosa.
(D) Transtorno de Ruminação.
(E) Pica.

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

QUESTÃO 43

QUESTÃO 40

QUESTÃO 41

QUESTÃO 42
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Em relação ao Transtorno do Espectro Autista, 
assinale a alternativa correta.

(A) São fatores de risco sugestivos: baixa idade parental, 
maior nível educacional dos pais, peso adequado à 
idade gestacional ao nascer.

(B)	 O	 diagnóstico	 é	 cinco	 vezes	 mais	 frequente	 no	
sexo feminino e pessoas do sexo masculino têm 
mais	 propensão	 a	 apresentar	 deficiência	 intelectual	
concomitante.

(C) Raramente os indivíduos com Transtorno do Espectro 
Autista	 também	 apresentam	 comprometimento	
intelectual	e/ou	da	linguagem.

(D) O tratamento para pacientes com Transtorno do 
Espectro Autista deve ser postergado para a idade 
adulta, pelo fato dos pacientes precisarem de mais 
maturidade	para	fazê-lo.

(E)	 Quando	os	 critérios	 tanto	 para	Transtorno	de	Déficit	
de	 Atenção/Hiperatividade	 quanto	 para	 Transtorno	
do Espectro Autista são preenchidos, ambos os 
diagnósticos devem ser dados.

Segundo o DSM-5, qual critério faz parte do 
diagnóstico de Amnésia Dissociativa?

(A) Explosões de raiva recorrentes e graves manifestadas 
pela	 linguagem	 e/ou	 pelo	 comportamento	 que	 são	
consideravelmente desproporcionais em intensidade 
ou duração à situação ou provocação.

(B)	 Incapacidade	de	recordar	informações	autobiográficas	
importantes, geralmente de natureza traumática 
ou estressante, incompatível com o esquecimento 
normal.

(C)	 Falsificação	 de	 sinais	 ou	 sintomas	 físicos	 ou	
psicológicos, ou indução de lesão ou doença, 
associada	à	fraude	identificada.

(D)	 Há	alto	nível	de	ansiedade	com	relação	à	saúde,	e	o	
indivíduo	é	facilmente	alarmado	a	respeito	do	estado	
de	saúde	pessoal.

(E)	 Um	ou	mais	sintomas	somáticos	que	causam	aflição	
ou	 resultam	 em	 perturbação	 significativa	 da	 vida	
diária.

São medidas/fatores de uma boa higiene do sono 
(para uma pessoa que vai dormir às 23h):

(A) horários regulares e constantes para dormir e acordar 
–	banho	quente,	20	minutos	antes	de	ir	para	a	cama	–	
meditação à noite.

(B)	 sestas	diurnas	prolongadas	–	consumo	de	café	às	22h	
–	dormir	com	a	luz	acesa.

(C)	 cochilos	 próximos	 do	 horário	 de	 dormir,	 à	 noite	 –	
discutir a relação com o cônjuge, logo antes de ir para 
a	cama	–	horários	irregulares	para	dormir	e	acordar.

(D)	 consumo	de	álcool,	à	noite	–	 fumar	uma	carteira	de	
cigarro	 uma	 hora	 antes	 de	 ir	 para	 a	 cama	 –	 deixar	
rádio ligado com volume alto no quarto.

(E)	 refeições	pesadas	meia-hora	antes	de	ir	para	a	cama	
–	praticar	academia,	à	noite	–	banho	frio	20	minutos	
antes de ir para a cama.

Após o paciente ser considerado refratário, 
no tratamento da Esquizofrenia, a medicação 
de escolha adequada para o seguimento do 
tratamento deve ser o/a

(A) Baclofeno.
(B) Naltrexona.
(C) Clozapina.
(D) Mirtazapina.
(E) Tranilcipromina.

Homem hígido de 35 anos diz a sua esposa que 
vai à emergência de um hospital, hoje à noite, para 
tentar conseguir um atestado para não trabalhar 
amanhã de manhã, pois está com preguiça e 
quer dormir até mais tarde. Conta à esposa que 
vai “fingir que está com dor de barriga e diarreia” 
quando o médico lhe perguntar a causa de estar lá. 
Qual é o diagnóstico correto para essa situação?

(A) Transtorno Factício Imposto a Outro.
(B) Transtorno Conversivo.
(C) Transtorno de Ansiedade de Doença.
(D) Simulação.
(E) Transtorno de Estresse Agudo.

Assinale a alternativa que expressa corretamente 
um dos critérios do Transtorno de Ansiedade 
Social (Fobia Social).

(A) Medo ou ansiedade estáveis ou diminuídos acerca de 
uma	ou	mais	situações	sociais	em	que	o	indivíduo	é	
exposto a possível avaliação por outras pessoas.

(B) O indivíduo teme agir de forma a demonstrar sintomas 
de ansiedade que serão avaliados negativamente.

(C) As situações sociais são estimuladas pelo indivíduo, 
por se sentir mais seguro, nessas ocasiões.

(D)	 O	 medo,	 ansiedade	 ou	 esquiva	 é	 passageiro,	
geralmente durando menos de dois meses.

(E)	 O	 medo	 ou	 ansiedade	 é	 condizente	 e	 proporcional	
à ameaça real apresentada pela situação social e o 
contexto sociocultural.

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47
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QUESTÃO 44
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Em relação à internação hospitalar psiquiátrica 
involuntária, no Brasil, assinale  a alternativa 
correta.

(A) Caracteriza a internação em que o paciente adere 
espontaneamente e assina o Termo de Consentimento 
Livre e Esclarecido.

(B)	 Não	 é	 necessário	 comunicar	 ao	 Ministério	 Público	
local, quando o paciente tiver alta, em uma internação 
involuntária.

(C) De acordo com a lei civil, o paciente acima de 13 
anos	 já	 é	 absolutamente	 capaz	 de	 responder	 por	
sua internação psiquiátrica e os procedimentos a ela 
relacionados.

(D)	 O	 Ministério	 Público	 não	 tem	 o	 poder	 de	 investigar	
a necessidade e a regularidade da internação 
psiquiátrica,	pois	os	estabelecimentos	de	saúde	 têm	
o total poder sobre os pacientes que estão sob seus 
cuidados, desde que um familiar assine o formulário 
de internação.

(E) A internação psiquiátrica involuntária deverá ser 
comunicada	ao	Ministério	Público	local,	no	prazo	de	72	
horas,	 pelo	 responsável	 técnico	 do	 estabelecimento	
de	saúde.

QUESTÃO 50
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