
 
1 

 

 
 

 
 

 

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOGI DAS CRUZES 
 

CONCURSO PÚBLICO 
EDITAL N.º 11/2015 

 
  
 

Cód. 29 – Médico Psiquiatra 
 
 
 
 

Comece a mudar seus resultados 
 
Com certeza você já sabe que subir ao ponto mais alto do pódio não é algo que vai simplesmente acontecer na sua vida, 
como se isso caísse do céu, bem no seu colo.  
Com certeza você tem trabalhado muito para se tornar um campeão, porém seus resultados podem não estar sendo o que 
você espera.  
Em sua mente, provavelmente já existe a certeza de que você pode e merece ser um campeão, mas você não compreende 
por que isso ainda não aconteceu.  
Você precisa compreender que ser campeão começa no seu jeito de pensar, o que reflete nas suas atitudes. Quando pensa 
como um campeão, você imagina uma meta, desenha o planejamento e segue até o fim com o mesmo empenho que 
começou, porque sabe que o prazer está na conquista.  
O ponto principal é você assumir um estado mental em que tudo o que fizer tenha um resultado tão bom que você vai até 
economizar energia enquanto caminha rumo ao pódio. Vai construir a potência necessária para dar aquela explosão de força 
e determinação nos momentos cruciais para definir a sua subida ao topo.  
O segredo está no como você encara a sua meta, no modo como você cria sua estratégia, na maneira como trabalha. O 
segredo está em trabalhar de modo diferente para obter resultados diferenciados – fazer tudo com um modo de pensar 
especial, que somente o verdadeiro campeão conhece.  
Então, para ser um Campeão você tem que ter a mente de um Campeão. Tem que pensar como um Campeão. E na mente 
do Campeão já existe a consciência de que ele vai chegar ao pódio e a certeza absoluta de que vai alcançar esse objetivo.  
Ter Mente de Campeão é o que você precisa para ter sucesso e felicidade.  

 
Roberto Shinyashiki 

 
 

1. Após a leitura do texto analise as afirmativas abaixo. Para se chegar ao pódio: 
 
I- não há necessidade de trabalhar mais e sim trabalhar focado com a energia certa. 
II- precisa-se trabalhar em alta performance. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) As duas afirmações estão corretas. 
B) Apenas a afirmação I está correta. 
C) Apenas a afirmação II está correta. 
D) As duas afirmações estão incorretas. 
 

2. Coloque (V) para o que for verdadeiro e (F) para falso. De acordo com o texto, Mente de Campeão é: 
 
(   ) ter objetivos bem definidos quanto ao que quer realizar profissionalmente. 
(   ) traçar um caminho para chegar lá e realizar sua vocação. 
(   ) comprometer-se e fazer o que for preciso para obter sucesso em seu projeto. 
(   ) acreditar que tem competência para transformar seus sonhos em resultados.  
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) V – F – F – V. 
B) F – V – F – V. 
C) V – V – V – V. 
D) F – F – V – V. 
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3. Observe os itens abaixo, coloque (V) para o que for verdadeiro ou (F) para falso. 
  

(   ) As palavras abaixo, dependendo do contexto são usadas com ou sem acento.  
“porém”  –   “até”   –  “potência”  –  “está”.  

 

(   ) Escreve-se como “existe” todas as palavras abaixo relacionadas.   
en__oval – en__urrada – e__torsão – en__ergar. 

 

(   ) A divisão silábica das palavras abaixo está INCORRETA.   
ca-ís-se  –  con-quis-ta  –  con-sci-ên-cia  –  ab-so-lu-ta. 

 

(   ) A pontuação está correta nas frases abaixo.  
Não, entre nesse recinto agora. 
Não entre nesse recinto agora. 

 

(   ) O plural diminutivo de “coração” é coraçãozinhos.  
 

Assinale a alternativa correta. 
 

A) F – F – V – F – F. 
B) V – V – V – V – F. 
C) V – F – F – V – V. 
D) F – V – F – F – V. 
 

4. “O ponto principal é você assumir um estado mental em que tudo o que fizer tenha um resultado bom.”,colocando os 
verbos destacados na 2ª pessoal do plural  temos: 
 

A) assumiríeis / fizéreis. 
B) assumíeis / fazíeis. 
C) assumísseis / fizésseis. 
D) assumirdes / fizerdes . 
 

5. Observe a concordância das frases abaixo. 
 

I- – Eu mesmo faço o curativo. – disse a enfermeira.  
II- – Levem todas as fichas para a minha sala menas essas que estão sobre a mesa.  
III- – As cirurgias destes pacientes são bastantes difíceis.  
 

A concordância nominal está: 
 

A) incorreta em todos os itens. 
B) incorreta apenas nos itens I e II. 
C) incorreta apenas no item III. 
D) incorreta apenas no item I. 
 

6. Em diversos países observa-se que o número de suicídios é maior entre homens do que em mulheres. Alguns fatores 
têm sido apontados como possíveis explicações para esta diferença. Com relação a estes fatores está INCORRETA a 
seguinte afirmação:  
 

A) Mulheres tendem a adotar mais comportamentos para chamar a atenção sobre si. 
B) Homens tendem a utilizar métodos mais violentos. 
C) Mulheres tendem a apresentar menores prevalências de dependência a substâncias. 
D) Homens tendem a procurar menos por serviços de saúde. 
 

Utilize o caso clínico abaixo para responder às duas próximas questões. 
Paciente do sexo masculino, com 23 anos de idade vem trazido ao pronto socorro pela irmã. Com olhar perplexo, ele relata 
que não sabe ao certo porque a irmã o trouxe, mas como confia muito nela, achou melhor acompanhá-la. A irmã conta que o 
paciente vive com seus pais e outro irmão. Nunca teve qualquer problema de saúde, embora fosse sempre muito quieto e 
tímido. Há cerca de um ano, parou a faculdade de administração e começou a falar muito sobre Deus e que descobriu ter 
uma missão a cumprir na terra. Há quatro meses passou progressivamente a falar sozinho, não se alimentar 
adequadamente, não dormir e passar horas a fio ajoelhado orando e dizendo palavras ininteligíveis. Ela o trouxe ao pronto 
socorro a pedido de seus pais, pois ele começou a ficar hostil conforme começaram a insistir para que se alimentasse, se 
banhasse e voltasse a fazer as atividades que fazia anteriormente. Durante o atendimento, o paciente de fato fala sozinho 
em voz baixa, tranquilo, acredita piamente que tem uma missão na terra e que os pais estão exagerando - provavelmente 
porque estão "tomados pelo demônio" e querem dissuadi-lo de suas atividades religiosas. Não há qualquer relato de uso de 
substâncias psicoativas. 

 

7. Ao exame do estado mental NÃO é esperado encontrar: 
 

A) mussitação. 
B) delírios. 
C) obnubilação da consciência. 
D) desorganização do pensamento. 
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8. O diagnóstico mais provável, de acordo com os critérios da Classificação Internacional das doenças 10
a
 edição (CID 10) 

é de:  
 
A) catatonia. 
B) transtorno orgânico de personalidade. 
C) transtorno Esquizotípico. 
D) esquizofrenia paranoide. 
 

9. Transtorno de personalidade no qual são observados, entre outros aspectos, afetividade superficial e lábil, sedução 
inapropriada em aparência ou comportamento, preocupação excessiva com atratividade física: 
 
A) Anancástico. 
B) Histriônico.  
C) Esquizoide. 
D) Borderline. 
 

10. No tratamento da síndrome de dependência de álcool preconiza-se a utilização de medicamentos, associados a 
estratégias psicoterápicas. Entre as alternativas abaixo, assinale aquela que descreve corretamente aspectos ligados a 
cada um dos medicamentos. 
 
A) O Acamprosato reduz o reforço positivo associado à ingestão do álcool e deve ser tomado junto às refeições para 

minimizar os efeitos colaterais gástricos. 
B) O Naltrexone não é metabolizado pelo citocromo P450, sendo, portanto mais seguro para sujeitos com problemas 

hepáticos. 
C) A Tiamina deve ser prescrita apenas para pacientes com claros sinais de Síndrome de Wernick e Korsakoff. 
D) Quando em uso do Dissulfiran é importante a monitorização das enzimas hepáticas e a orientação do paciente 

sobre os riscos e efeitos colaterais. 
 

11. A Quetiapina é um antipsicótico atípico a respeito do qual NÃO é verdadeira a seguinte afirmação: 
 
A) Sonolência, ganho de peso e boca seca estão entre os efeitos colaterais mais comuns. 
B) Seu uso está pouco associado a efeitos extrapiramidais ou distonia. 
C) É uma medicação eficiente para controle de sintomas negativos. 
D) Um dos problemas associados ao seu uso é a elevação dos níveis séricos de Prolactina. 
 

12. Entre as alternativas abaixo assinale aquela que contém o nome de um fármaco com ação preferencial no sistema 
Glutamatérgico e que é utilizado no tratamento dos quadros demenciais.  
 
A) Galantamina. 
B) Clonidina. 
C) Memantina. 
D) Rivastigmina 

 
13. De acordo com as diretrizes da Associação Médica Brasileira para o tratamento não-farmacológico da Depressão 

Unipolar em adultos, é verdade que: 
 
A) terapia cognitivo-comportamental foi mais efetiva do que terapia de resolução de problemas no tratamento de 

pacientes com quadros depressivos. 
B) não há benefício em associar-se a psicoterapia psicodinâmica breve de apoio ao uso de psicofármacos. 
C) as abordagens psicoterápicas não têm um papel significativo na manutenção do tratamento para depressão. 
D) exercícios físicos, na intensidade de 17,5kcal/kg/semana na frequência de 1 vez por semana, por quatro semanas, 

estão associados à melhora dos sintomas depressivos.  
 

14. A eletroconvulsoterapia é uma estratégia terapêutica bastante eficiente quando bem indicada. Sobre suas indicações e 
cuidados na aplicação é verdade que:  
 
A) nos quadros depressivos graves a melhora é mais rápida do que com o uso de antidepressivos. 
B) os novos aparelhos utilizam corrente unilateral de pulso leve podendo ser utilizada mesmo em pacientes com sinais 

de aumento da pressão intracraniana.  
C) a longo prazo os sujeitos apresentam déficit de atenção espontânea.  
D) não há necessidade de haver a crise convulsiva para que ocorra a melhora dos pacientes. 
 

15. O Autismo Infantil, de acordo com a Classificação Internacional das Doenças 10
a
 edição (CID-10), possui uma série de 

características clínicas. Assinale entre as alternativas abaixo aquela que NÃO corresponde a um aspecto central do 
transtorno. 
 
A) Alterações da Interação social. 
B) Comportamento restritivo e repetitivo. 
C) Anormalidades da comunicação. 
D) Prejuízo cognitivo primário. 
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16. Nas frases abaixo estão descritos alguns aspectos relacionados aos transtornos alimentares. Leia as frases, 
identificando aquelas que estão corretas e assinalando a alternativa que tem a classificação apropriada. 
 
I- Apenas nos estágios mais graves de desnutrição proteico-calórica na Anorexia Nervosa é que surge a amenorreia. 
II- A Bulimia Nervosa tem risco de suicídio menor do que a Anorexia.  
III- Quando a Anorexia nervosa tem início no período pré-puberal pode haver atraso no surgimento da menarca. 
 
Estão corretas as afirmativas: 
 
A) I, II e III. 
B) I e II, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) I e III, apenas. 
 

17. Segundo a descrição da Classificação Internacional das Doenças 10
a
 edição (CID-10) a Ciclotimia caracteriza-se por: 

 
A) surgir no início da puberdade na maior parte dos portadores. 
B) percepção clara do sujeito de que as alterações do humor estão relacionadas a eventos estressores. 
C) haver uma instabilidade de humor com numerosos períodos de depressão e elação. 
D) procura incessante por ajuda médica mesmo quando os sintomas são leves. 
 

18. Os antidepressivos inibidores da recaptura da serotonina figuram entre as medicações indicadas para o tratamento 
farmacológico do Transtorno de Pânico. Recomenda-se que esta medicação seja introduzida em doses menores do que 
as usuais para prevenir os seguintes sintomas:  
 
A) agitação e sensação de aceleração.  
B) insônia e perda de peso. 
C) alergias eventuais e náuseas. 
D) efeito sedativo e cefaleia. 
 

19. Sobre o Transtorno de Estresse Pós-trauma (TEPT) é verdadeira a seguinte afirmação: 
 
A) Ser do sexo masculino é fator de risco para o TEPT. 
B) Benzodiazepínicos é a medicação de escolha para o tratamento do TEPT. 
C) As medicações prescritas visam ao controle dos sintomas mais relevantes e a resolução do conflito. 
D) Terapia cognitivo-comportamental, após a ocorrência do trauma, pode prevenir o TEPT. 
 

20. A adesão de adolescentes aos tratamentos indicados é um desafio para os serviços de saúde. Desafio este, que se 
torna ainda maior quando os adolescentes são usuários de substâncias e a abordagem é grupal. Entre as alternativas 
abaixo, que tratam deste tema, assinale a INCORRETA. 
 
A) A psicoterapia de grupo está indicada até mesmo para jovens com dificuldades em se colocar na presença de 

outras pessoas. 
B) Ensaios clínicos têm mostrado que a abordagem grupal pode piorar o quadro na medida em que reúnem usuários 

que passam a sentir-se estimulados a fazerem mais uso. 
C) Não há contra-indicação formal de terapia de grupo para jovens com uso de substância e sintomas fóbicos sociais.  
D) A abordagem grupal visa abordar a questão da droga enquanto aspectos da vida dos sujeitos são abordados. 
 

21. De acordo com a Classificação Internacional das Doenças 10ª edição (CID-10), nos transtornos somatoformes há 
sintomas físicos na ausência de doença física, havendo ainda forte presunção de que estão ligados a fatores ou conflitos 
psicológicos. São muito comuns nos serviços de saúde geral em especial nos serviços comunitários. Sobre estes 
transtornos NÃO é correto afirmar: 
 
A) No transtorno dismórfico corporal vários sistemas físicos estão envolvidos, como o músculo esquelético e o 

gastrintestinal. 
B) Nos transtornos somatoformes não há controle voluntário dos sintomas, como ocorre, por exemplo, no transtorno 

factício. 
C) A Hipocondria envolve usualmente um único sistema nas queixas, embora este sistema possa variar ao longo do 

tempo. 
D) No transtorno conversivo há simbolismo dos sintomas e raramente o início é após os 40 anos de idade. 
 

22. O Delirium é um problema de saúde extremamente importante nos Hospitais Gerais pela alta taxa de mortalidade a ele 
associada. Assinale entre as alternativas abaixo aquela que contém uma informação correta sobre este transtorno. 
 
A) No exame do estado mental é raro encontrar desorientação têmporo-espacial. 
B) Prejuízo cognitivo preexistente não consiste em um fator de risco para sua ocorrência. 
C) O aumento da permeabilidade da barreira hematoencef[alica é um fator de risco. 
D) Na abordagem terapêutica é prioritária a remissão dos sintomas alucinatórios quando presentes. 
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23. Paciente procura o serviço de saúde por apresentar sintomas depressivos, que não responderam satisfatoriamente aos 
tratamentos indicados previamente. A esposa diz que desde o início do quadro ele tem estado mais sonolento e com 
aumento do apetite. Já foram tentados dois medicamentos diferentes. Com um deles o seu esposo quase morreu (sic). 
Havia sido orientado para não ingerir alimentos embutidos, mas como eles têm um bar cujo principal prato leva 
mortadela, foi impossível fazê-lo restringir este alimento. O medicamento ao qual a esposa se refere provavelmente é: 
 
A) Desvenlafaxina. 
B) Moclobemida. 
C) Imipramina. 
D) Tranilcipromina. 
 

Utilize a caso clínico abaixo para responder às duas próximas questões. 
Psiquiatra é chamado ao pronto socorro para avaliar paciente que tentou suicídio há dois dias. O paciente, agora consciente, 
relata que fez uso de medicamentos que havia no armário de sua casa e sua intenção era morrer mesmo. Há alguns anos 
ele começou a jogar cartas a dinheiro. No início era apenas para se divertir, mas atualmente não consegue parar de jogar. 
Tem tido inúmeros problemas conjugais e financeiros decorrentes deste hábito e se fica sem jogar parece que surgem até 
sintomas físicos. Como a esposa ameaçou sair de casa e levar o filho embora, desesperou-se e tomou os medicamentos, 
sendo encontrado pela empregada, poucas horas após a ingestão. Arrepende-se de ter tentado o suicídio e imagina que 
poderia ser pior, pois tem uma arma em sua casa, mas na hora não pensou em usá-la. Solicita encaminhamento para 
tratamento. 

 
24. Sobre os riscos associados a novas tentativas de suicídio NÃO é verdade que: 

 
A) homens tendem a ter menor número de tentativas do que as mulheres.  
B) problemas crônicos, como o jogo patológico, tendem a ter maior risco de novas tentativas de suicídio. 
C) se houver uso abusivo de álcool associado, o risco de nova tentativa é maior. 
D) quando o método escolhido tem baixa letalidade, é possível supor que o risco de nova tentativa é pequeno. 
 

25. Com relação à prontidão para o tratamento, segundo as fases propostas por Prochaska e DiClemente este paciente está 
na fase de: 
 
A) pré-contemplação. 
B) contemplação. 
C) planejamento.  
D) ação. 
 

26. Psiquiatra é chamado para avaliar paciente internada na enfermaria de oncologia. O clínico, que o recebe para 
apresentar o caso diz que a paciente tem 37 anos e está internada por complicações decorrentes do tratamento para 
câncer de mama. Relata ainda que a paciente estava muito desanimada e tristonha com o prognóstico reservado que 
lhe fora transmitido, mas que hoje acordou melhor. Quase cancelaram o pedido de avaliação pela psiquiatria, mas a 
paciente está fazendo planos inviáveis frente ao seu prognóstico. Já explicaram duas vezes para ela, mas a paciente 
parece não compreender que não terá tempo de vida suficiente para tudo que planeja. O psiquiatra avalia a paciente e 
orienta a equipe sobre o manejo da situação. Pela descrição provavelmente a paciente encontra-se em uma fase de: 
 
A) negação. 
B) sublimação. 
C) barganha. 
D) depressão. 
 

27. Transtorno de personalidade caracterizado por indiferença pelos sentimentos alheios, desrespeito a normas, baixa 
tolerância à frustração e incapacidade de experimentar culpa. Trata-se do transtorno de personalidade: 
 
A) anancástico. 
B) emocionalmente instável. 
C) anti-social. 
D) explosiva e agressiva. 
 

28. Sobre as diferentes abordagens psicoterápicas NÃO é verdadeira a seguinte frase: 
 
A) As psicoterapias de grupo valorizam a relação que os pacientes estabelecem entre si compreendendo-a como 

potencializadora do processo psicoterápico. 
B) Embora tenha se originado no contexto do atendimento individual, a psicanálise pode ser uma ferramenta útil para 

compreender os processos grupais. 
C) A psicoterapia cognitivo-comportamental pode propiciar a remissão de sintomas e também alterar pensamentos dos 

pacientes em relação a si e a seus problemas. 
D) No Psicodrama o conceito de transferência tem um significado peculiar, consistindo na percepção adequada que o 

sujeito tem do outro. 
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29. Psicofármaco que apresenta rápida absorção quando ingerido via oral, apresentando ampla distribuição no organismo e 
excreção principalmente renal. Seu uso tem sido associado à redução de taxas de suicídio. Esta descrição se refere: 
 
A) ao Haloperidol. 
B) ao Carbonato de Lítio. 
C) ao Clonazepam. 
D) à Carbamazepina. 
 

30. De acordo com as diretrizes da Associação Brasileira de Psiquiatria, no tratamento de pacientes com quadro depressivo 
associado à fobia social observa-se:  
 
A) inibidores da recaptura de serotonina estão entre as drogas de escolha para ambos. 
B) que a gravidade é maior do que quando os transtornos ocorrem separadamente. 
C) a terapia cognitivo-comportamental é útil no tratamento da fobia social, mas não para a depressão. 
D) quando associados recomenda-se introduzir benzodiazepínicos inicialmente e após melhora dos sintomas ansiosos, 

prescreve-se o antidepressivo. 
 

31. Diversos estudos têm mostrado que os sujeitos lidam de maneira diferente com os problemas que enfrentam em suas 
vidas. Estas diferenças são importantes, por exemplo, na elaboração de projetos de reabilitação psicossocial. Um 
conceito importante nesta discussão é o de Resiliência, definido como: 
 
A) mecanismo de defesa do ego pelo qual os impulsos indesejáveis abandonam o consciente, tornando-se 

inconscientes.  
B) capacidade de perceber o outro de maneira empática 
C) mecanismo de defesa do ego em que impulsos inconscientes são integrados à personalidade e culminam em 

atitudes de valor social positivo. 
D) capacidade de se recuperar psicologicamente, quando é submetido às adversidades. 
 

32. Durante o desenvolvimento da criança ela vai aprimorando sua percepção sobre si mesma e sobre o outro. 
Aproximadamente em que idade a criança é capaz de identificar o sexo pelos aspectos físicos gerais como cabelo e pela 
roupa, mas ainda não compreendeu a imutabilidade do sexo. 
 
A) 7 anos. 
B) 2 anos. 
C) 4 anos. 
D) 2,5 anos. 
 

33. Segundo a Classificação Internacional das Doenças 10
a
 edição (CID 10), são critérios para o diagnóstico de Agorafobia 

relacionados abaixo, EXCETO: 
 
A) sintomas psicológicos ou autonômicos devem ser primariamente relacionados à ansiedade e não secundária a 

delírios ou obsessões, por exemplo.  
B) presença de sintomas depressivos ou obsessivos invalida o diagnóstico de Agorafobia. 
C) a ansiedade deve estar restrita a contexto dos quais seja difícil sair ou ser socorrido. 
D) o componente de evitação das situações temidas deve ser relevante. 
 

34. A Associação Brasileira de Psiquiatria divulgou diretrizes para o diagnóstico e prognóstico da Anorexia Nervosa. De 
acordo com estas diretrizes é verdade que: 
 
A) cerca de 70% dos casos de Anorexia ocorrem no sexo feminino. 
B) no sexo feminino, metade dos casos começa na adolescência e a outra metade em mulheres mais velhas. 
C) existe uma clara associação entre a gordura corpórea e a ocorrência da amenorreia. 
D) são muito raras as alterações ósseas decorrentes da Anorexia nervosa. 
 

35. O Conselho Federal de Medicina estabeleceu e divulgou diretrizes médicas para o atendimento de pacientes 
dependentes de Crack. Nestas diretrizes são apontados sinais característicos de intoxicação aguda, entre outros 
aspectos. Nas alternativas abaixo assinale aquela que contém um sinal que NÃO indica intoxicação. 
 
A) Taquicardia. 
B) Comportamento instável. 
C) Pressão arterial elevada 
D) Pupilas mióticas. 
 

36. De acordo com as diretrizes propostas pela Associação Brasileira de Psiquiatria para a avaliação e manejo de pacientes 
com síndrome da abstinência ao álcool (SAA), estas podem ser classificadas em dois níveis de gravidade. São sinais de 
maior gravidade todos os relacionados abaixo, EXCETO: 
 
A) alucinações auditivas ou visuais. 
B) convulsão. 
C) tremor de extremidades. 
D) humor disfórico. 
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37. No tratamento do Delirium Tremens preconiza-se: 
 

A) Diazepam de 10 a 30mg/dia via oral.  
B) Glicose endovenosa e hidratação intensa. 
C) Fenil-hidantoína para a prevenção das convulsões. 
D) Clorpromazina se houver alucinose alcoólica associada. 
 

38. A Rede de Atenção para pessoas com sofrimento ou transtorno mental e com necessidades decorrentes do uso de 
crack e outras drogas no âmbito do SUS foi instituída por portaria do Ministério da Saúde (portaria número nº 3.088, de 
23 de dezembro de 2011). Nesta portaria está proposto nas diretrizes do tratamento: 
 

A) a redução de danos será priorizada em termos do tratamento a ser oferecido, excluindo-se os pacientes com grave 
dependência às substâncias.  

B) promoção da equidade, reconhecendo os determinantes sociais da saúde. 
C) atenção humanizada e centrada nas necessidades das pessoas, diversificando as estratégias de cuidado. 
D) combate a estigmas e preconceitos. 
 

39. A Clozapina representou uma inovação no tratamento dos quadros psicóticos, particularmente nos pacientes refratários 
a outros neurolépticos. Sobre aspectos relacionados à sua utilização NÃO é verdadeira a seguinte frase: 
 

A) A sialorreia e sonolência figuram entre os efeitos colaterais comuns. 
B) Embora seja raro, há relatos da ocorrência de síndrome neurolética maligna.  
C) Seu uso deve ser acompanhado de monitorização hematológica semanal no primeiro ano de tratamento. 
D) Comumente os pacientes reclamam de náuseas, vômitos e tremores. 
 

40. Pacientes com Dismorfofobia são frequentadores assíduos de consultórios de cirurgiões plásticos e de outros 
profissionais que atuam na área de Estética, sendo usualmente encaminhados para avaliação psiquiátrica. Sobre este 
transtorno NÃO podemos afirmar: 
 

A) A base do transtorno é uma percepção distorcida da imagem corporal. 
B) Na Dismorfofobia a preocupação com a imagem corporal ou um defeito específico pode ganhar dimensões 

deirantes. 
C) Na Classificação Internacional das Doenças, 10a edição (CID10) pode ser encontrado junto à Hipocondria. 
D) A denominação “dismorfofobia” pode conduzir ao erro de achar que há sintomas fóbicos associados, o que não 

ocorre.  
 

41. Sobre a 8ª Conferência Nacional de Saúde, considere (V) para verdadeiras ou (F) para falsas nas afirmações abaixo e 
assinale a alternativa correta. 
 

(   ) Abordou temas como a necessidade de ampliação do conceito de Saúde, a separação de Saúde da Previdência e  
a orientação da política de financiamento da Saúde. 

(   ) Seu relatório, infelizmente, não foi considerado para a elaboração da Constituição da República Federativa do 
Brasil, em relação à Saúde. 

(   ) Seu relatório teve como principal objetivo se alcançar um sistema de saúde com atribuições e competências para os 
níveis federal, estadual e municipal. 

 

A) V – V – V. 
B) F – V – F. 
C) F – F – F. 
D) V – F – V. 
 

42. Tomando-se por base a Constituição da República Federativa do Brasil, entre as diretrizes do Sistema Único de Saúde 
(SUS), NÃO se inclui a: 
 

A) descentralização. 
B) integralidade. 
C) gratuidade. 
D) participação da comunidade. 
 

43. Os determinantes sociais da saúde podem ser classificados como estruturais e intermediários. Considerando as opções 
abaixo é determinante estrutural: 
 

A) renda. 
B) condições de trabalho. 
C) estilo de vida. 
D) disponibilidade de alimentos. 
 

44. A Lei 8.080/1990 expressa os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Estão entre esses princípios e 
diretrizes: 
 

A) integralidade e intersetorialidade. 
B) descentralização e preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral. 
C) equidade e humanização. 
D) inclusão social e equidade. 



 
8 

 

45. Sobre os Conselhos de Saúde, à luz da Resolução 453/2012 do Conselho Nacional da Saúde é INCORRETO afirmar:  
 

A) O Conselho de Saúde é uma instância colegiada, deliberativa e permanente do Sistema Único de Saúde (SUS) em 
cada esfera de Governo, integrante da estrutura organizacional do Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

B) Como Subsistema da Seguridade Social, o Conselho de Saúde atua na formulação e proposição de estratégias e no 
controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos econômicos e financeiros. 

C) Nos Conselhos de Saúde as vagas que devem ser ocupadas por entidades e movimentos representativos de 
usuários, correspondem em relação ao total de conselheiros a percentual de 50%. 

D) Proceder à revisão periódica dos planos de saúde não é uma de suas competências. 
 

46. Considerando a Política Nacional de Atenção Básica, analise os itens abaixo e assinale a alternativa que contém 
atribuições que são comuns a todas as esferas de governo. 
 

I- Contribuir para a reorientação do modelo de atenção e de gestão considerando as diretrizes da Atenção Básica. 
II- Planejar, apoiar, monitorar e avaliar a Atenção Básica. 
III- Divulgar as informações e os resultados alcançados pela Atenção Básica. 
IV- Estimular a participação popular e o controle social. 
 

A) I, II, III e IV. 
B) I, III e IV, apenas. 
C) I e III, apenas. 
D) II, apenas. 
 

47. Considerando os sistemas de informações em saúde, aquele que é alimentado, principalmente, pela notificação e 
investigação de casos de doenças e agravos que constam da lista nacional de doenças de notificação compulsória é o: 
 

A) SIH SUS (Sistema de Informações Hospitalares do SUS). 
B) SISVAN (Sistema de Vigilância sobre Agravos de Notificação). 
C) SINAN (Sistema de Informação de Agravos de Notificação). 
D) SIA SUS (Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS). 
 

48. Numa determinada região de 800.000 habitantes houve 60 casos diagnosticados de doença renal crônica estádio 5 
dialítico no ano de 2011. No início do mesmo ano havia 340 pacientes com esse diagnóstico. Pode-se dizer que nessa 
localidade a prevalência de doença renal crônica estádio 5 dialítico em 2011 foi de:  
 

A) 425 casos por milhão de habitantes. 
B) 500 casos por milhão de habitantes. 
C) 75 casos por milhão de habitantes. 
D) Não pode ser estimada pelos dados fornecidos. 
 

49. É uma doença de notificação compulsória imediata (≤ 24 horas) pela Secretaria Estadual de Saúde a(o): 
 

A) acidente por animal peçonhento. 
B) febre tifoide. 
C) coqueluche. 
D) leptospirose. 
 

50. Sobre o que expressa a Lei Orgânica do município de Mogi das Cruzes, capítulo IV, secção II (Da Saúde), é 
INCORRETO afirmar: 
 

A) A assistência médico-odontológica, nos estabelecimentos de ensino municipal, terá caráter obrigatório. 
B) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílio ou subvenções às entidades privadas com fins lucrativos. 
C) O Fundo Municipal de Saúde é vinculado à Secretaria Municipal de Saúde e subordinado ao planejamento e 

controle do Conselho Municipal de Saúde. 
D) Combate aos tóxicos, promovendo programas e atendimento especializado à criança e ao adolescente dependente 

de entorpecentes e drogas afins  não é referido entre as ações de saúde. 
 




