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LÍNGUA PORTUGUESA 

Utilize o texto abaixo para as questões 1 e 2:
 
A Missão Kepler, da Nasa, confirmou a descoberta de 
um planeta de dimensão próxima à da Terra e que orbita 
uma estrela parecida com o Sol. O Kepler-452b
localizado em uma “zona habitável”, definição dada a áreas 
do espaço em volta de estrelas que têm temperatura 
parecida com a da Terra e apresentam condições para a 
existência de água líquida na superfície de corpos ce

“Podemos pensar no Kepler-452b como um primo mais 
velho e maior da Terra, que traz a oportunidade de 
entendermos a evolução do ambiente terrestre.”, declarou 
ao site da Nasa o pesquisador Jon Jenkins, líder da equipe 
que analisa os dados da sonda Kepler, telescópio espacial 
usado para exploração de planetas extrassolares. 

O diâmetro do Kepler-452b é 60% maior que o da Terra. A 
massa e a composição do planeta ainda não foram 
determinadas, mas as pesquisas indicam que o planeta é 
rochoso. A órbita do planeta em volta da estrela chamada 
Kepler-452, o sol do novo planeta descoberto, dura 385 
dias. A estrela que o Kepler-452b orbita tem 6 bilhões de 
anos, 1,5 bilhão a mais que o Sol. A estrela é mais 
brilhante que o Sol, mas tem a mesma temperatura.

"É muito inspirador considerar que esse planeta passou 6 
bilhões de anos na zona habitável de sua estrela, período 
mais longo que o do planeta Terra. É uma oportunidade 
substancial para o surgimento da vida, com todos os 
ingredientes e condições necessárias para que a vida exista 
neste planeta”, ressaltou Jenkins. 

Além do Kepler-452b, os cientistas apontaram mais 11 
candidatos a gêmeos da Terra, exoplanetas com diâmetro 
entre uma e duas vezes o terrestre e que orbitam estrelas 
semelhantes ao Sol em tamanho e temperatura. 

(Texto disponível na Internet no endereço: http://viajeaqui.abril.com.br/ 
materias/nasa-encontra-planeta-parecido-com-a-terra-kepler-452b
uma-estrela-semelhante-ao-sol) 

1. Segundo o texto, o planeta recém-descoberto 
pela Nasa, pode ser comparado à Terra em:

A. Idade, uma vez que praticamente foram criados no 
mesmo espaço de tempo. 

B. Dimensões e orbita ao redor de uma estrela 
semelhante ao Sol. 

C. Composição química e massa. 
D. Ambos possuem composição rochosa e água.
 
2. Quais as principais diferenças existentes entre 

a estrela que o Kepler-452b orbita e o nosso 
Sol? 

A. Sua orbita tem seis bilhões de anos e ele é mais 
brilhante, embora tenham a mesma temperatura.

B. Seu diâmetro e brilho são similares. 
C. A massa e a composição. 
D. A orbita ao redor das duas estrelas dura 385 dias.
 
3. Analise as assertivas abaixo de acordo com a 

concordância nominal e indique a INCORRETA:
A. É necessário compreensão.  
B. A compreensão é necessária. 
C. Compreensão é necessário. 
D. Para quem a compreensão é necessário? 
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452b-orbita-
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rado à Terra em: 

Idade, uma vez que praticamente foram criados no 

Dimensões e orbita ao redor de uma estrela 

Ambos possuem composição rochosa e água. 
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452b orbita e o nosso 

Sua orbita tem seis bilhões de anos e ele é mais 
brilhante, embora tenham a mesma temperatura. 

A orbita ao redor das duas estrelas dura 385 dias. 

Analise as assertivas abaixo de acordo com a 
concordância nominal e indique a INCORRETA: 

4. Considerando o novo acordo ortográfico, 
analise o texto abaixo, cuja acentuação foi 
omitida e indique a única assertiva correta:

 
“Todas as pessoas que tem muito poder 

acabam só.”
“Outras que  não tem nada são as que veem o 
mundo de outra maneira, com mais carinho e 

cuidado com o próximo.”
A. Somente na 1ª parte, deve ser colocado um acento 

agudo. 
B. Somente na 2ª parte, devem ser colocados dois 

acentos agudos. 
C. Somente na 1ª parte, deve ser colocado um acento 

circunflexo. 
D. Apenas na 1ª e 2ª parte, devem ser colocados dois 

acentos agudos. 

 
5. O novo acordo ortográfico unificou as formas 

de escrita da língua portuguesa em oito países: 
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné
Moçambique, Portugal, São Tomé e 
Timor Leste. Analise as palavras abaixo e 
indique em qual das opções a grafia está 
INCORRETA. 

A. superresistente | superinteressante | anti
B. hipermercado | intermunicipal | superproteção
C. superinteressante | superamigo | 
D. semiaberto | anteontem | autoestrada

MATEMÁTICA 

6. Qual é a área aproximada de um triângulo 
retângulo, cuja base é de 27,5cm e a altura é 
de 18,5cm? 

A. 254,37cm² 
B. 235,45cm² 
C. 223,77cm² 
D. 215,33cm² 

 
7. Qual é o volume comportado por 

cuja carroceria tem 4 metros de comprimento, 
2,3 metros de largura e 1,8 metros de altura?

A. 14,45m³ 
B. 15,65m³ 
C. 16,56m³ 
D. 17,36m³ 

 
8. O valor da energia elétrica sofreu dois 

aumentos consideráveis neste ano de 2015, 
ficando 86% mais cara que no mesmo período 
de 2014. Sabendo que o primeiro aumento, em 
janeiro, foi de 60%, qual foi o valor do segundo 
aumento em março?  

A. 15,75% 
B. 16,25% 
C. 19,65% 
D. 26,00% 
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Considerando o novo acordo ortográfico, 
analise o texto abaixo, cuja acentuação foi 
omitida e indique a única assertiva correta: 

“Todas as pessoas que tem muito poder 
”  

não tem nada são as que veem o 
mundo de outra maneira, com mais carinho e 

cuidado com o próximo.” 
, deve ser colocado um acento 

, devem ser colocados dois 

, deve ser colocado um acento 

, devem ser colocados dois 

O novo acordo ortográfico unificou as formas 
de escrita da língua portuguesa em oito países: 
Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, 
Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e 
Timor Leste. Analise as palavras abaixo e 
indique em qual das opções a grafia está 

superresistente | superinteressante | anti-inflamatório 
hipermercado | intermunicipal | superproteção  
superinteressante | superamigo | interescolar  
semiaberto | anteontem | autoestrada 

 

Qual é a área aproximada de um triângulo 
retângulo, cuja base é de 27,5cm e a altura é 

Qual é o volume comportado por uma caçamba, 
cuja carroceria tem 4 metros de comprimento, 
2,3 metros de largura e 1,8 metros de altura? 

O valor da energia elétrica sofreu dois 
aumentos consideráveis neste ano de 2015, 

% mais cara que no mesmo período 
de 2014. Sabendo que o primeiro aumento, em 

%, qual foi o valor do segundo 

http://viajeaqui.abril.com.br/
http://viajeaqui.abril.com.br/
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9. Pedro trabalha 7h30min por dia, recebendo por 
hora trabalhada o valor de R$ 13,75. Anderson 
trabalha 5h30min por dia, recebendo o valor de 
R$ 18,00 por hora. Após 12 dias de trabalho, 
qual será a diferença na remuneração entre 
eles? 

A. R$ 49,50 
B. R$ 50,00 
C. R$ 51,50 
D. R$ 52,00 
 
10. A prefeitura de Major Vieira, possui três 

de ferro que medem  60cm, 80cm  e 
comprimento cada uma, respectivamente. 
efetuar um trabalho de sustentação de um 
determinado piso, é necessário cortá-
pedaços iguais de maior comprimento po
Neste contexto, qual é a medida adequada

A. 16 cm 
B. 18 cm 
C. 20 cm 
D. 22 cm 

INFORMÁTICA BÁSICA 

11. Você recebeu um e-mail com um anexo em 
formato XLTX. Qual o programa adequado para 
efetuar a leitura deste arquivo? 

A. Microsoft Excel 
B. Microsoft Publisher 
C. Microsoft Project 
D. Microsoft PowerPoint 
 
12. No Microsoft Word, versão 2007, padrão 

Português Brasil, na configuração padrão, qual 
a função que devemos utilizar para efetuar um 
atalho a um determinado endereço de internet?

A. Inserir Referência 
B. Inserir Hiperlink 
C. Inserir Atalho 
D. Inserir Indicador 
 
13. Analise as assertivas abaixo sob o contexto da 

segurança na internet e indique a CORRETA:
A. Utilize dados pessoais, como datas de aniversário, de 

casamento, de namoro, etc. para utilizar como senha, 
dificultando assim, a ação de “piratas de 
computador”. 

B. Evite instalar as atualizações do Windows, pois 
normalmente elas vem com falhas, deixando o seu 
computador vulnerável. 

C. Ao compartilhar arquivos entre equipamentos móveis 
(celulares, tablets, PDAs, etc.) e computadores, 
utilizando o Bluetooth, não existe a possibilidade de 
infectar com vírus ou acesso de estranhos. 

D. Evite executar programas ou arquivos recebidos por 
e-mail, em especial de pessoas desconhecidas e, 
principalmente, quando você não possui um 
programa de antivírus atualizado. 

 
14. Que tipo de arquivo eu tenho, quando localizo 

um com a extensão PNG? 
A. Uma Planilha de Calculo 
B. Um Arquivo do Microsoft Publisher 
C. Uma Foto ou Figura 
D. Um Arquivo de Banco de Dados Postgresql 
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Pedro trabalha 7h30min por dia, recebendo por 
valor de R$ 13,75. Anderson 

trabalha 5h30min por dia, recebendo o valor de 
R$ 18,00 por hora. Após 12 dias de trabalho, 
qual será a diferença na remuneração entre 

A prefeitura de Major Vieira, possui três barras 
e 1m de 

, respectivamente. Para 
efetuar um trabalho de sustentação de um 

-las em 
pedaços iguais de maior comprimento possível. 
Neste contexto, qual é a medida adequada? 

mail com um anexo em 
. Qual o programa adequado para 

No Microsoft Word, versão 2007, padrão 
Português Brasil, na configuração padrão, qual 
a função que devemos utilizar para efetuar um 
atalho a um determinado endereço de internet? 

Analise as assertivas abaixo sob o contexto da 
segurança na internet e indique a CORRETA: 
Utilize dados pessoais, como datas de aniversário, de 

etc. para utilizar como senha, 
dificultando assim, a ação de “piratas de 

Evite instalar as atualizações do Windows, pois 
normalmente elas vem com falhas, deixando o seu 

ompartilhar arquivos entre equipamentos móveis 
e computadores, 

não existe a possibilidade de 

Evite executar programas ou arquivos recebidos por 
em especial de pessoas desconhecidas e, 

principalmente, quando você não possui um 

Que tipo de arquivo eu tenho, quando localizo 

 

15. Em relação ao Microsoft Excel versão 2007, 
padrão Português Brasil, configuração original, 
qual a função utilizada para juntar os caracteres 
de texto, distribuídos em diversas células, 
juntando todo o conteúdo em apenas uma 
célula? 

A. CONCATENAR 
B. LOCALIZAR 
C. EXT.TEXTO 
D. NUN.CARACTER 

CONHECIMENTOS GERAIS E ATUALIDADES

16. Em relação ao Município de Major Vieira/SC, é 
INCORRETO afirmar que: 

A. Possui uma área de 544,51 km². 
B. Sua população estimada em 2011 era de 7.523 

habitantes. 
C. Sua instalação foi oficializada em 23 de janeiro de 

1961. 
D. Tem limites com os municípios de Bela Vista do 

Toldo, Canoinhas, Três Barras, Itaiópolis, Papanduva, 
Monte Castelo e Santa Cecília. 

 
17. A operação Lava Jato tem sido matéria de 

enorme repercussão na mídia nacional nos 
últimos meses, com a prisão de políticos e 
empresários, em vários estados brasileiros. 
Quem é o juiz federal responsável pela 
condução dos processos decorrentes desta 
operação? 

A. Sérgio Moro 
B. Paulo Roberto Costa 
C. Teori Zavascki 
D. Nelson Moro 

 
18. Neste mês de Julho de 2015, ocorreram os 

Jogos Pan-americanos, competição que ocorreu 
em Toronto no Canadá, antecedendo as 
Olimpíadas de 2016. A participação brasileira 
quebrou uma marca que já durava 48 anos. 
Qual foi esta marca?  

A. Encerrar a competição em 3º lugar, com número 
recorde de 48 medalhas de ouro.

B. O atletismo brasileiro obteve 6 medalhas de ouro, 
melhor resultado desde Winnipeg em 1967.

C. Encerrar a competição em 3º lugar, a frente de Cuba.
D. Todas as opções estão corretas. 

 
19. Ao entrar em exercício, o servidor do Município 

de Major Vieira investido para o cargo de 
provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório, durante o qual a sua aptidão e 
capacidade serão objeto de avaliação para o 
desempenho do cargo. Qual o perío
estágio probatório do Município de Major 
Vieira? 

A. 2 (dois) anos 
B. 2 (dois) anos e 6 (seis) meses 
C. 3 (três) anos 
D. 3 (três) anos e 6 (seis) meses 
 

Tecnologia e Serviços Ltda. 
CRA/SC: 2383-J | CREA/SC: 130678-2 

 

Bombinhas/SC 
 

MAJOR VIEIRA/SC   

Página 2 de 5 
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Ao entrar em exercício, o servidor do Município 
de Major Vieira investido para o cargo de 
provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
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capacidade serão objeto de avaliação para o 
desempenho do cargo. Qual o período do 
estágio probatório do Município de Major 
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20. Dos itens abaixo, qual NÃO É um requisito 
básico para ingresso no serviço público de 
Major Vieira? 

A. Naturalidade Brasileira 
B. Idade Mínima de 18 (dezoito) anos 
C. Aptidão Física e Mental 
D. Gozo dos direitos políticos 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
21. O Sistema Único de Saúde - SUS tem na 

integralidade um dos seus pilares 
fundamentais, garantidos pela Constituição 
Federal. Analise as assertivas abaixo e indique 
aquela que NÃO apresenta alguma de suas 
dimensões: 

A. Abordagem integral do indivíduo e das famílias.
B. Primazia das ações de promoção e prevenção.
C. Atenção nos três níveis de complexidade da 

assistência médica. 
D. Desenvolvimento de práticas de saúde de forma 

independente e separada uma das outras, garantindo 
autonomia entre as suas práticas. 

 

22. De acordo com a Constituição Federal, ao 
Sistema Único de Saúde, compete, além 
outras atribuições, EXCETO: 

A. Executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, bem como as de saúde do 
trabalhador. 

B. Incrementar, de forma global, o desenvolvimento 
científico e tecnológico e a inovação. 

C. Fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o 
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e 
águas para consumo humano. 

D. Colaborar na proteção do meio ambiente, nele 
compreendido o do trabalho. 

 

23. Ainda de acordo com a Constituição Federal 
fazem parte das diretrizes do Sistema Único de 
Saúde, EXCETO: 

A. Atendimento integral, sem observação aos serviços 
assistenciais. 

B. Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas. 

C. Descentralização, com direção única em cada esfera 
de governo. 

D. Participação da comunidade. 
 

24. Remuneração do servidor é o vencimento do 
cargo ou da função, acrescido das vantagens 
pecuniárias permanentes ou temporárias, 
estabelecidas em Lei (LC 06/2010 
Vieira/SC). Neste contexto, avalie as assertivas 
abaixo e indique a INCORRETA: 

A. O servidor perderá a remuneração do dia em que 
faltar ao serviço, com motivo justificado. 

B. Quando um pagamento indevido houver ocorrido no 
mês anterior ao do processamento da folha, a 
reposição será feita imediatamente, em uma 
parcela. 

C. O vencimento e a remuneração não serão objeto de 
arresto, sequestro ou penhora, exceto no caso de 
prestação de alimentos resultante de decisão judicial.

D. O plano de carreira dos servidores públicos e dos 
profissionais do magistério público estabelece o 
vencimento de cada cargo e a remuneração dos 
respectivos titulares. 
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Dos itens abaixo, qual NÃO É um requisito 
básico para ingresso no serviço público de 

SUS tem na 
integralidade um dos seus pilares 

garantidos pela Constituição 
Federal. Analise as assertivas abaixo e indique 
aquela que NÃO apresenta alguma de suas 

Abordagem integral do indivíduo e das famílias. 
Primazia das ações de promoção e prevenção. 

de complexidade da 

Desenvolvimento de práticas de saúde de forma 
independente e separada uma das outras, garantindo 

De acordo com a Constituição Federal, ao 
Sistema Único de Saúde, compete, além de 

Executar as ações de vigilância sanitária e 
epidemiológica, bem como as de saúde do 

Incrementar, de forma global, o desenvolvimento 

alimentos, compreendido o 
controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e 

Colaborar na proteção do meio ambiente, nele 

Ainda de acordo com a Constituição Federal 
do Sistema Único de 

Atendimento integral, sem observação aos serviços 

Atendimento integral, com prioridade para as 

Descentralização, com direção única em cada esfera 

Remuneração do servidor é o vencimento do 
cargo ou da função, acrescido das vantagens 
pecuniárias permanentes ou temporárias, 

(LC 06/2010 - Major 
. Neste contexto, avalie as assertivas 

O servidor perderá a remuneração do dia em que 

Quando um pagamento indevido houver ocorrido no 
mês anterior ao do processamento da folha, a 
reposição será feita imediatamente, em uma única 

O vencimento e a remuneração não serão objeto de 
arresto, sequestro ou penhora, exceto no caso de 
prestação de alimentos resultante de decisão judicial. 
O plano de carreira dos servidores públicos e dos 

público estabelece o 
vencimento de cada cargo e a remuneração dos 

 

25. Estabilidade é a garantia constitucional do 
servidor em permanecer no serviço, nomeado 
em caráter efetivo, que tenha transposto o 
estágio probatório (LC 06/2010 
Neste contexto, avalie as assertivas abaixo e 
indique a INCORRETA: 

A. Extinguindo-se o cargo em que se encontra o 
servidor, ficará ele em disponibilidade remunerada, 
até seu aproveitamento em outro cargo de natureza 
e vencimentos compatíveis com o que ocupava.

B. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de 
sentença judicial transitada em julgado, de processo 
administrativo disciplinar ou de avaliação de 
desempenho e eficiência, assegurando
ao contraditório e à ampla defesa.

C. O servidor habilitado em concurso público, 
empossado em cargo de provimento efetivo e 
aprovado no processo de avaliação específico do 
estágio probatório, adquirirá a estabilidade no serviço 
público ao completar dois anos de efetivo 

D. A estabilidade não se consolida no cargo, mas no 
serviço público. 

 

26. A anamnese é instrumento exclusivo de 
avaliação propedêutica médica. A realização da 
anamnese é obrigatória em qualquer ambiente 
médico, inclusive em atendimento ambulatorial 
e nos consultórios, conforme 
2056/2013 do CFM. Diante disto analise o caso 
em tela: Durante a anamnese em uma 
entrevista inicial, o psiquiatra observa que o 
paciente “não exibe sinais de intoxicação 
exógena ou doença orgânica, movimenta o 
olhar periodicamente em diferentes direções da 
sala, faz menção de levantar
todo o momento, comentando que estão 
querendo pegá-lo para fazer um experimento”. 
Ao proceder à súmula psicopatológica do caso, 
ele irá registrar, respectivamente:

A. Sensório claro, ansiedade, alteração da 
sensopercepção e esquizofrenia. 

B. Sensório claro, hipertenacidade, humor exaltado e 
ideação paranoide.  

C. Sensório claro, hipervigilância, inquietude 
psicomotora e ideação paranoide. 

D. Obnubilado, normovigil, ansiedade e agitação 
psicomotora.  

 

27. No que se refere ao transtorno obsessivo 
compulsivo (TOC) as características principais 
são as obsessões e compulsões. Com relação as 
obsessões podemos dizer: 

A. São ideias, pensamentos, impulsos ou imagens 
persistentes que são vivenciados como intrusivos.

B. São comportamentos repetitivos ou atos mentais cujo 
o objetivo é prevenir ou reduzir a 
sofrimento. 

C. Refere-se ao medo de andar nas ruas, dificuldade de 
sair sozinho de casa, dificuldade de ir a certos 
lugares como mercados ou cinema pois sente forte 
apreensão difícil de compreender e muitas vezes 
surge a necessidade de ter alguém ao lado para lhe 
dar segurança. 

D. É a sensação de que precisará de ajuda mas não 
conseguirá. A pessoa sente que vai precisar de algum 
apoio, algum recurso mas esse apoio não vai 
aparecer. Isso dá pavor. 
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Estabilidade é a garantia constitucional do 
servidor em permanecer no serviço, nomeado 
em caráter efetivo, que tenha transposto o 

(LC 06/2010 - Major Vieira/SC). 
Neste contexto, avalie as assertivas abaixo e 

se o cargo em que se encontra o 
servidor, ficará ele em disponibilidade remunerada, 
até seu aproveitamento em outro cargo de natureza 

compatíveis com o que ocupava. 
O servidor estável só perderá o cargo em virtude de 
sentença judicial transitada em julgado, de processo 
administrativo disciplinar ou de avaliação de 
desempenho e eficiência, assegurando-lhe o direito 

à ampla defesa. 
O servidor habilitado em concurso público, 
empossado em cargo de provimento efetivo e 
aprovado no processo de avaliação específico do 
estágio probatório, adquirirá a estabilidade no serviço 
público ao completar dois anos de efetivo exercício. 
A estabilidade não se consolida no cargo, mas no 

A anamnese é instrumento exclusivo de 
avaliação propedêutica médica. A realização da 
anamnese é obrigatória em qualquer ambiente 

e em atendimento ambulatorial 
e nos consultórios, conforme resolução 

do CFM. Diante disto analise o caso 
em tela: Durante a anamnese em uma 

ial, o psiquiatra observa que o 
paciente “não exibe sinais de intoxicação 
exógena ou doença orgânica, movimenta o 
olhar periodicamente em diferentes direções da 
sala, faz menção de levantar-se da cadeira a 
todo o momento, comentando que estão 

lo para fazer um experimento”. 
Ao proceder à súmula psicopatológica do caso, 
ele irá registrar, respectivamente: 

ensório claro, ansiedade, alteração da 
 

ensório claro, hipertenacidade, humor exaltado e 

ensório claro, hipervigilância, inquietude 
psicomotora e ideação paranoide.  

bnubilado, normovigil, ansiedade e agitação 

No que se refere ao transtorno obsessivo 
compulsivo (TOC) as características principais 

obsessões e compulsões. Com relação as 

São ideias, pensamentos, impulsos ou imagens 
persistentes que são vivenciados como intrusivos. 
São comportamentos repetitivos ou atos mentais cujo 
o objetivo é prevenir ou reduzir a ansiedade e o 

se ao medo de andar nas ruas, dificuldade de 
sair sozinho de casa, dificuldade de ir a certos 
lugares como mercados ou cinema pois sente forte 
apreensão difícil de compreender e muitas vezes 

alguém ao lado para lhe 

É a sensação de que precisará de ajuda mas não 
conseguirá. A pessoa sente que vai precisar de algum 
apoio, algum recurso mas esse apoio não vai 
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28. Também conhecida como Lei do Ato Médico, 
LEI Nº 12.842, DE 10 DE JULHO DE 2013,
determina que são privativas do médico 
atividades como indicação e execução de 
intervenção cirúrgica, sedação profunda e 
procedimentos invasivos (sejam terapêuticos 
ou estéticos), como biópsias, endoscopias e 
acessos vasculares profundos. Analise as 
assertivas abaixo e indique quais são 
atividades privativas do médico: 

A. Indicação de internação e alta médica nos serviços 
de atenção à saúde. 

B. Determinação do prognóstico relativo ao diagnóstico 
nosológico.  

C. O diagnóstico nosológico inclui a determinação de 
alterações psicopatológicas. 

D. Todas as assertivas estão corretas. 
 
29. O CID, em sua décima edição, descreve oito 

tipos de transtornos de personalidade, com 
relação ao Transtorno Anancástico: 

A. Predomina a desconfiança, sensibilidade excessiva a 
contrariedades e ao sentimento de bem estar sempre 
sendo prejudicado pelos outros. Apresenta atitudes 
de autorreferência. 

B. Prevalece a preocupação com detalhes, rigidez e a 
teimosia. Existem pensamentos repetitivos e 
intrusivos que não alcançam, entretanto, a gravidade 
de um transtorno obsessivo-compulsivo. 

C. Prevalece astenia de comportamento, carência de 
determinação e iniciativa, bem como instabilidade de 
propósitos. 

D. Prevalece egocentrismo, baixa tolerância a 
frustrações, a teatralidade e a superficialidade. 
Impera a necessidade de que todos fixem a atenção 
nele. 

 
30. A intoxicação alcoólica causa irritabilidade, 

comportamento violento, sentimentos de 
depressão e, em raros casos, alucinações e 
delírios. O uso contínuo de doses elevadas de 
álcool pode levar à tolerância, assim como a 
cessação abrupta ou redução do consumo 
causar a síndrome de abstinência. Em relação 
aos transtornos mentais relacionados ao álcool, 
analise as assertivas abaixo e indique a 
CORRETA: 

A. O diagnóstico diferencial de intoxicação patológica 
com álcool é feito em relação à epilepsia, delirium 
tremens, transtorno de comportamento pós
craniano e quadros dissociativos.  

B. A síndrome de abstinência alcoólica inicia-
algumas semanas da cessação do uso, apresenta 
curso flutuante e autolimitado, com evolução 
ordenada, progressiva e aparente. 

C. A encefalopatia de Wernicke tem início insidioso e se 
caracteriza por confusão mental, distúrbio 
oculomotores e ataxia. 

D. Todas as assertivas estão corretas. 
 
31. O instrumento de pesquisa, a escala PCL

uma escala modelo checklist de 20 
recentemente validada no Brasil. O ponto de 
corte não é estabelecido de forma rígida, 
porém, qual o resultado proposto pela escala 
PCL-R para traduzir um psicopata típico?
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Também conhecida como Lei do Ato Médico, a 
10 DE JULHO DE 2013, 

determina que são privativas do médico 
atividades como indicação e execução de 

rgica, sedação profunda e 
procedimentos invasivos (sejam terapêuticos 
ou estéticos), como biópsias, endoscopias e 
acessos vasculares profundos. Analise as 
assertivas abaixo e indique quais são 

alta médica nos serviços 

eterminação do prognóstico relativo ao diagnóstico 

diagnóstico nosológico inclui a determinação de 

O CID, em sua décima edição, descreve oito 
tipos de transtornos de personalidade, com 

Predomina a desconfiança, sensibilidade excessiva a 
contrariedades e ao sentimento de bem estar sempre 

ros. Apresenta atitudes 

Prevalece a preocupação com detalhes, rigidez e a 
teimosia. Existem pensamentos repetitivos e 
intrusivos que não alcançam, entretanto, a gravidade 

de comportamento, carência de 
determinação e iniciativa, bem como instabilidade de 

Prevalece egocentrismo, baixa tolerância a 
frustrações, a teatralidade e a superficialidade. 
Impera a necessidade de que todos fixem a atenção 

intoxicação alcoólica causa irritabilidade, 
comportamento violento, sentimentos de 
depressão e, em raros casos, alucinações e 
delírios. O uso contínuo de doses elevadas de 
álcool pode levar à tolerância, assim como a 
cessação abrupta ou redução do consumo pode 
causar a síndrome de abstinência. Em relação 
aos transtornos mentais relacionados ao álcool, 
analise as assertivas abaixo e indique a 

O diagnóstico diferencial de intoxicação patológica 
com álcool é feito em relação à epilepsia, delirium 
tremens, transtorno de comportamento pós-trauma 

-se após 
algumas semanas da cessação do uso, apresenta 
curso flutuante e autolimitado, com evolução 

A encefalopatia de Wernicke tem início insidioso e se 
caracteriza por confusão mental, distúrbio 

O instrumento de pesquisa, a escala PCL-R, é 
de 20 itens, 

recentemente validada no Brasil. O ponto de 
corte não é estabelecido de forma rígida, 
porém, qual o resultado proposto pela escala 

R para traduzir um psicopata típico? 

A. Abaixo de 10 pontos 
B. Acima de 10 pontos 
C. Abaixo de 30 pontos 
D. Acima de 30 pontos 
 
32. Pesquisas nacionais utilizando instrumentos de 

rastreio baseados em autorrelato apontam 
prevalência de depressão entre idosos na 
comunidade variando entre 33,8% (Tavares, 
2004) a 48% (Ramos e Saade, 1990). O 
diagnóstico diferencial entre depressão e 
demência em idosos é importante, pois tanto as
condutas medicamentosas como as estratégias 
de atenção psicossocial serão diferentes em 
cada condição. Com relação ao diagnóstico 
diferencial entre a depressão e a demência no 
idoso, analise as assertivas abaixo e indique a 
INCORRETA: 

A. Na testagem neuropsicológica o depressivo valoriza 
os fracassos enquanto o demencial valoriza os 
sucessos. 

B. Em ambos os casos, deve-se investigar se o déficit 
cognitivo não é causado por medicamentos em uso.

C. Na demência, os sintomas são piores na parte da 
manhã e melhoram ao longo do dia.

D. Todas as assertivas estão incorretas
 
33. Com relação aos mecanismos de ação e efeitos 

do medicamento Dicloridrato de Zuclopentixol
leia as alternativas e assinale a 

A. Indicado para casos de esquizofrenia
e outras psicoses, em especial com sintomas 
como alucinações, delírios , 
pensamento, agitação, inquietação, hostilidade e 
agressividade. 

B. Indicado para fase maníaca do transtorno bipolar.
C. Pode diminuir a resposta ao álcool e aos efeitos dos 

barbituratos e outros depressores do SNC.
D. Deve ser usado com precaução em pacientes 

com desordens convulsivas, doença hepática ou 
cardiovascular avançada. 

 
34. Os antipsicóticos (ou neurolépticos) são 

medicamentos que combatem a psicose, 
indicados no tratamento da esquizofrenia. Eles 
agem diretamente no neurônio, bloq
receptores de dopamina e impedindo que o 
excesso da substância, alteração química mais 
comum na doença, continue provocando os 
sintomas positivos e as alterações de 
comportamento. Analise as assertivas abaixo e 
indique qual esta CORRETA: 

A. Na esquizofrenia não tratada, a atividade da DA 
(dopamina) é alta na via mesolímbica, causando 
sintomas positivos e baixa na via mesocortical, 
ocasionando sintomas negativos;

B. Antipsicóticos típicos apresentam bloqueio D2 muito 
estável, promovem ação antipsicótica, mas também 
sintomas extrapiramidais; 

C. Antipsicóticos atípicos apresentam bloqueio D2 por 
curto período de tempo, promovem ação antipsicótica 
e ‘fogem’ antes de provocar os SEP (sintomas 
extrapiramidais). 

D. Todas as assertivas estão CORRETAS.
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Pesquisas nacionais utilizando instrumentos de 
rastreio baseados em autorrelato apontam 
prevalência de depressão entre idosos na 
comunidade variando entre 33,8% (Tavares, 
2004) a 48% (Ramos e Saade, 1990). O 

tre depressão e 
demência em idosos é importante, pois tanto as 
condutas medicamentosas como as estratégias 
de atenção psicossocial serão diferentes em 
cada condição. Com relação ao diagnóstico 
diferencial entre a depressão e a demência no 

assertivas abaixo e indique a 

Na testagem neuropsicológica o depressivo valoriza 
os fracassos enquanto o demencial valoriza os 

se investigar se o déficit 
cognitivo não é causado por medicamentos em uso. 
Na demência, os sintomas são piores na parte da 
manhã e melhoram ao longo do dia. 

incorretas. 

Com relação aos mecanismos de ação e efeitos 
do medicamento Dicloridrato de Zuclopentixol, 
leia as alternativas e assinale a INCORRETA: 

esquizofrenia aguda e crônica 
psicoses, em especial com sintomas 

alucinações, delírios , distúrbios de 
pensamento, agitação, inquietação, hostilidade e 

Indicado para fase maníaca do transtorno bipolar. 
Pode diminuir a resposta ao álcool e aos efeitos dos 

depressores do SNC. 
precaução em pacientes 

desordens convulsivas, doença hepática ou 

Os antipsicóticos (ou neurolépticos) são 
medicamentos que combatem a psicose, 
indicados no tratamento da esquizofrenia. Eles 
agem diretamente no neurônio, bloqueando 
receptores de dopamina e impedindo que o 
excesso da substância, alteração química mais 
comum na doença, continue provocando os 
sintomas positivos e as alterações de 
comportamento. Analise as assertivas abaixo e 

 
Na esquizofrenia não tratada, a atividade da DA 
(dopamina) é alta na via mesolímbica, causando 
sintomas positivos e baixa na via mesocortical, 
ocasionando sintomas negativos; 
Antipsicóticos típicos apresentam bloqueio D2 muito 

tipsicótica, mas também 

Antipsicóticos atípicos apresentam bloqueio D2 por 
curto período de tempo, promovem ação antipsicótica 
e ‘fogem’ antes de provocar os SEP (sintomas 

CORRETAS. 
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35. Com relação à Avaliação dos Transtornos de 
comportamento na infância, leia as afirmativas 
e assinale a alternativa CORRETA: 
I. Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

a prevalência mundial dos distúrbios do 
desenvolvimento e dos transtornos mentais e 
comportamentais na infância e adolescência é de 
10% a 20%. 

II. A avaliação de crianças e adolescentes exige 
conhecimento da dinâmica e da psicopatologia 
familiar, não sendo possível conduzir uma 
avaliação adequada sem uma compreensão de 
características importantes do ambiente e dos 
relacionamentos familiares, bem como da 
resposta da criança a eles. Assim, avaliar uma 
criança é, indiretamente, avaliar também o infor
mante, que, de maneira consciente ou in
consciente, pode influenciar na veracidade 
informações, omitindo, exagerando ou as 
atenuando. 

III. Pode-se considerar três principais grupos 
diagnósticos na psiquiatria infantil: -desordens 
emocionais (também descritas como problemas 
internalizantes), a exemplo da depressão, 
ansiedade, desordens obsessivo-compulsivas e 
somatização; -desordens de comportamento 
disruptivo, (nomeadas também como problemas 
externalizantes), tais como conduta desafiadora 
excessiva e transtornos de conduta
agressividade a pessoas e animais e 
comportamento transgressor, em que as 
condutas estão mais dirigidas para o outro; 
transtornos do desenvolvimento, como, por 
exemplo, problemas de aprendizagem, desordens 
autistas, enurese e encoprese. 

A. Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
B. Apenas as afirmativas I e III estão corretas 
C. Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
D. Todas estão corretas 
 

36. Como é classificado o tipo de Serviço de 
Residência Terapêutica (SRT) em que o suporte 
focaliza-se na reapropriação do espaço 
residencial como moradia e na inserção dos 
moradores na rede social existente. Constituída 
para clientela carente de cuidados intensivos, 
com monitoramento técnico diário e pessoal 
auxiliar permanente na residência, este tipo de 
SRT diferenciar-se em relação ao número de 
moradores e ao financiamento, que deve ser 
compatível com recursos humanos presentes 
24h/dia: 

A. SRT I 
B. SRT II 
C. SRT III 
D. SRT IV 
 
37. São atribuições do Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS) II, EXCETO: 
A. Funcionar de 8:00 às 18:00 horas, em 02 (dois) 

turnos, durante os cinco dias úteis da semana, 
podendo comportar um terceiro turno funcionando 
até às 21:00 horas.  

B. Acolhimento noturno, nos feriados e finais de 
semana, com no máximo 05 (cinco) leitos, para 
eventual repouso e/ou observação. 

C. Atividades comunitárias enfocando a integração do 
doente mental na comunidade e sua inserção familiar 
e social. 
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Com relação à Avaliação dos Transtornos de 
comportamento na infância, leia as afirmativas 

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 
a prevalência mundial dos distúrbios do 

mentais e 
comportamentais na infância e adolescência é de 

A avaliação de crianças e adolescentes exige 
copatologia 

familiar, não sendo possível conduzir uma 
avaliação adequada sem uma compreensão de 

portantes do ambiente e dos 
tos familiares, bem como da 

resposta da criança a eles. Assim, avaliar uma 
criança é, indiretamente, avaliar também o infor-
mante, que, de maneira consciente ou in-
consciente, pode influenciar na veracidade das 
informações, omitindo, exagerando ou as 

se considerar três principais grupos 
desordens 

critas como problemas 
internalizantes), a exemplo da depressão, 

compulsivas e 
desordens de comportamento 

disruptivo, (nomeadas também como problemas 
externalizantes), tais como conduta desafiadora 
excessiva e transtornos de conduta-
agressividade a pessoas e animais e 

em que as 
condutas estão mais dirigidas para o outro; -
transtornos do desenvolvimento, como, por 
exemplo, problemas de aprendizagem, desordens 

 

Como é classificado o tipo de Serviço de 
Residência Terapêutica (SRT) em que o suporte 

se na reapropriação do espaço 
inserção dos 

moradores na rede social existente. Constituída 
para clientela carente de cuidados intensivos, 
com monitoramento técnico diário e pessoal 
auxiliar permanente na residência, este tipo de 

se em relação ao número de 
financiamento, que deve ser 

compatível com recursos humanos presentes 

São atribuições do Centro de Atenção 

Funcionar de 8:00 às 18:00 horas, em 02 (dois) 
durante os cinco dias úteis da semana, 

podendo comportar um terceiro turno funcionando 

Acolhimento noturno, nos feriados e finais de 
semana, com no máximo 05 (cinco) leitos, para 

comunitárias enfocando a integração do 
doente mental na comunidade e sua inserção familiar 

D. Possuir capacidade técnica para desempenhar o 
papel de regulador da porta de entrada da rede 
assistencial no âmbito do seu território e/ou do 
módulo assistencial, definido na Norma Operacional 
de Assistência à Saúde (NOAS), por determinação do 
gestor local. 

 

38. A internação psiquiátrica involuntária deverá 
ser comunicada ao Ministério Público Estadual 
pelo responsável técnico do estabelecimento 
no qual tenha ocorrido, devendo esse mesmo 
procedimento ser adotado quando da 
respectiva alta no prazo de: 

A. 24 horas 
B. 36 horas 
C. 48 horas 
D. 72 horas 
 

39. No que se refere às estratégias necessárias 
para a reformulação da Política Nacional de 
Álcool e Drogas, é relevante destacar algumas 
características do campo de práticas, 
observadas no cenário nacional e internacional. 
Leia as afirmativas abaixo sobre o a
assinale a alternativa CORRETA
I. O consumo de drogas atinge de maneira 

uniforme toda a população e sua distribuição é 
distinta nas diferentes regiões do país, 
apresentando inclusive pequenas diferenças em 
uma mesma região, tanto nos aspectos 
quanto nas vias de utilização e na escolha do 
produto. 

II. A pauperização do país, que atinge em maior 
número pessoas, famílias ou jovens de 
comunidades já empobrecidas, apresenta o 
tráfico como possibilidade de geração de renda e 
medida de proteção. 

III. O aumento no início precoce em uso de drogas 
legais entre os jovens e utilização cada vez mais 
frequente de uso de drogas de design e crack, e o 
seu impacto nas condições de saúde física e 
psíquica dos jovens, notadamente associada pela 
infecção ao HIV e hepatites virais crescentes 
nessa população. 

A. Apenas as afirmativas I e II estão corretas
B. Apenas as afirmativas I e III estão corretas
C. Apenas as afirmativas II e III estão corretas
D. Todas estão corretas 
 

40. Com relação ao uso e complicações associados 
ao Álcool e Cocaína, leia as alternativas e 
assinale a INCORRETA: 

A. Usuários de Cocaína perdem a proteína VMAT2, que é 
responsável pelo transporte de monoaminas, causando 
prejuízos no sistema dopaminérgico, po
em transtornos psicóticos e dissociativos em indivíduos 
com dependência moderada ou mesmo leve dessas 
substâncias. 

B. O uso do álcool em combinação com o uso da cocaína é 
considerado a associação mais frequente de uso de 
drogas. 

C. Consumo de Álcool associado com Cocaína resulta não 
somente num aumento e prolongamento da euforia, 
mas também em grande toxicidade e na diminuição da 
disforia em períodos de abstinência.

D. O Consumo dessas duas drogas leva ao aparecimento de 
uma terceira substância chamada cocaetileno que 
apresenta mecanismos de ação tóxica semelhantes e, 
por vezes, mais elevada do que a própria cocaína.
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Possuir capacidade técnica para desempenhar o 
papel de regulador da porta de entrada da rede 
assistencial no âmbito do seu território e/ou do 

sistencial, definido na Norma Operacional 
de Assistência à Saúde (NOAS), por determinação do 

A internação psiquiátrica involuntária deverá 
ser comunicada ao Ministério Público Estadual 
pelo responsável técnico do estabelecimento 

tenha ocorrido, devendo esse mesmo 
procedimento ser adotado quando da 

No que se refere às estratégias necessárias 
para a reformulação da Política Nacional de 
Álcool e Drogas, é relevante destacar algumas 
características do campo de práticas, 
observadas no cenário nacional e internacional. 
Leia as afirmativas abaixo sobre o assunto e 

CORRETA: 
O consumo de drogas atinge de maneira 
uniforme toda a população e sua distribuição é 
distinta nas diferentes regiões do país, 
apresentando inclusive pequenas diferenças em 
uma mesma região, tanto nos aspectos sociais 
quanto nas vias de utilização e na escolha do 

A pauperização do país, que atinge em maior 
número pessoas, famílias ou jovens de 
comunidades já empobrecidas, apresenta o 
tráfico como possibilidade de geração de renda e 

aumento no início precoce em uso de drogas 
legais entre os jovens e utilização cada vez mais 
frequente de uso de drogas de design e crack, e o 
seu impacto nas condições de saúde física e 
psíquica dos jovens, notadamente associada pela 

patites virais crescentes 

irmativas I e II estão corretas 
rmativas I e III estão corretas 

Apenas as afirmativas II e III estão corretas 

Com relação ao uso e complicações associados 
ao Álcool e Cocaína, leia as alternativas e 

Usuários de Cocaína perdem a proteína VMAT2, que é 
responsável pelo transporte de monoaminas, causando 
prejuízos no sistema dopaminérgico, podendo resultar 
em transtornos psicóticos e dissociativos em indivíduos 
com dependência moderada ou mesmo leve dessas 

O uso do álcool em combinação com o uso da cocaína é 
considerado a associação mais frequente de uso de 

Consumo de Álcool associado com Cocaína resulta não 
somente num aumento e prolongamento da euforia, 
mas também em grande toxicidade e na diminuição da 
disforia em períodos de abstinência. 
O Consumo dessas duas drogas leva ao aparecimento de 

a substância chamada cocaetileno que 
apresenta mecanismos de ação tóxica semelhantes e, 
por vezes, mais elevada do que a própria cocaína. 




