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PORTUGUÊS
Neurologistas americanos recorreram ___ um
escâner com imagens de ressonância magnética (fMRI)
para fazer um mapeamento da atividade cerebral com 21
voluntários que ouviram diferentes tipos de música,
incluindo rock, rap e clássica.
Eles escutaram seis temas com cinco minutos
cada um, inclusive cinco considerados “icônicos” de cada
gênero, uma canção que não era familiar e, misturado na
seleção, um tema favorito da pessoa examinada.
Os cientistas detectaram padrões de atividade
cerebral, que evidenciaram o agrado ou o desagrado com
determinada canção. Também advertiram para a
ocorrência de uma atividade específica quando se escuta
a canção favorita.
Escutar a música de que a gente gosta, sem ser
___ favorita, abre um circuito neuronal nos dois
hemisférios cerebrais, denominado rede em modo padrão
que, acredita-se, atua nos pensamentos concentrados no
interior.
http://saude.terra.com.br/bem-estar/... - adaptado.

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do
texto CORRETAMENTE:
a) a - a
b) à - à
c) a - à
d) à - a
2) Em relação ao texto, analisar os itens abaixo:
I - Os neurologistas realizaram uma pesquisa com 21
voluntários, a fim de fazer um mapeamento da atividade
cerebral e, para isso, utilizaram um escâner com
imagens de ressonância magnética.
II - A pesquisa referia-se ao agrado e ao desagrado em
relação à determinada música e também à atividade
específica do cérebro quando se escuta a música
preferida.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Os itens I e II estão incorretos.
c) Somente o item I está correto.
d) Somente o item II está correto.
3) No período “Escutar a música de que a gente gosta...”,
os termos sublinhados classificam-se morfologicamente
como:
a) Adjetivo.
b) Verbo.
c) Substantivo.
d) Pronome.
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4) Assinalar a alternativa em que o verbo está empregado
CORRETAMENTE:
a) O motorista reaveu seu dinheiro.
b) O preso requereu sua soltura.
c) Não abula os bons modos.
d) Eles saberam a verdade ontem.
5) Quanto à acentuação, assinalar a alternativa em que
ambas as palavras estão CORRETAS:
a) Gastronomía - celebrídades.
b) Televisívo - culinário.
c) Fenômeno - gastronômico.
d) Botequím - essência.
6) No trecho “Querem ter saúde, mas não se cuidam.”, a
conjunção sublinhada indica ideia de:
a) Adição.
b) Alternância.
c) Conclusão.
d) Oposição.
7) Quanto à colocação pronominal, analisar a sentença
abaixo:
39% dos fumantes disseram não ter acendido um cigarro
no momento em que se depararam com as imagens nos
maços (1ª parte). Um estudo de 2008 mostrou que as
taxas de sobrepeso entre crianças que gastaram mais
tempo ao ar livre foi 41% menor do que as que se
mantiveram em ambientes fechados (2ª parte). Um terço
afirmou que se considera mais criativo depois que
começou a pedalar (3ª parte).
A sentença está:
a) Correta somente em sua 2ª parte.
b) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes.
c) Totalmente incorreta.
d) Totalmente correta.
8) Quanto ao uso das palavras sublinhadas, analisar os
itens abaixo:
I - Haverão poucas mudanças este ano.
II - Ocorrerão mudanças no processo seletivo.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
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9) Quanto à regência, assinalar a alternativa CORRETA:
a) Devemos obedecer os sinais de trânsito.
b) Fui eu que fiz a prescrição.
c) Prefiro sorvete do que açaí.
d) O paciente aspirava o tratamento de sua doença.
10) Assinalar a alternativa cujo período está pontuado
INCORRETAMENTE:
a) Enquanto essa cena tomava forma nas grandes
capitais, surgia outro fenômeno, ancorado no mesmo
contexto de povo mais rico e interessado por uma
comida, digamos, diferenciada: a gourmetização.
b) Em São Paulo, trailers de comida de rua receberam
enfeites e agora são chamados de food trucks.
c) A nova gastronomia brasileira, e a gourmetização são
duas faces da moeda que ajudam a explicar como se
come no Brasil.
d) O movimento chamado nouvelle cuisine era marcado
pela troca de experiências.

12) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE quanto às interfaces de um
computador:
A interface __________ conduz seus sinais de
transmissão por meio de oito fios separados (8 bits de
cada vez), sendo acoplados aos computadores com o
conector do tipo DB-25 fêmea, e normalmente usada para
instalação de impressoras antigas.
a) serial
b) USB
c) paralela
d) HDMI
13) Considerando-se o Excel 2007, pode-se afirmar que o
botão

realiza a função de:

INFORMÁTICA
Atenção! Para responder às questões de Informática, a
menos que seja explicitamente informado o contrário,
considerar que os programas mencionados encontram-se
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está
configurado para destros, um clique ou duplo clique
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar
corresponde à operação de pressionar uma tecla e,
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez.
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que
compõem os programas abordados nesta prova
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto
anteriormente.

a) Associar as células selecionadas a uma célula maior e
centralizar o conteúdo na nova célula.
b) Mesclar conteúdo de todas as células e centralizar.
c) Agrupar o conteúdo das células de modo que as
informações não se percam.
d) Organizar as informações e centralizar.
14) Considerando-se o Word 2007, pode-se afirmar que o
botão

realiza a função de:

11) Assinalar a alternativa que apresenta a ferramenta
administrativa do sistema operacional Windows XP
Professional, que permite que se visualize erros de
segurança ou a iniciação ou interrupção de um programa,
registradas em logs:
a) Gerenciamento de computador.
b) Fontes de dados (ODBC).
c) Serviços.
d) Visualizador de eventos.
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a) Fazer revisão ortográfica do texto.
b) Desenhar duas linhas no meio do texto selecionado.
c) Desenhar uma linha do meio do texto selecionado.
d) Sublinhar o texto selecionado.
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15) Considerando-se a barra do navegador Internet
Explorer em sua última versão, pode-se afirmar que o
botão

realiza a função de:

a) Fechar o Internet Explorer.
b) Abrir uma nova barra de endereços.
c) Abrir uma nova guia.
d) Abrir um novo site.
LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E
ESPECÍFICOS
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova,
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do
início das inscrições deste concurso.
Conhecimentos Gerais
16) Em relação aos direitos fundamentais dos cidadãos,
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e,
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) Os cidadãos são iguais em direitos e oportunidades,
sem discriminação de qualquer natureza. Igualdade é
a base para um Estado Democrático de Direito. Em
razão deste direito, no Brasil o racismo é considerado
crime inafiançável e imprescritível.
(---) Entre as condições básicas à conquista da cidadania
estão a educação, saúde e habitação. O Estado é o
responsável na prestação desses serviços à
população, e deve fazê-lo de forma satisfatória,
possibilitando avanço na convivência social.
(---) O cidadão é livre para manifestar suas convicções.
a) E - C - C.
b) C - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.

17) Analisar a sentença abaixo:
A sustentabilidade está diretamente relacionada ao
desenvolvimento econômico e material sem agredir o
meio ambiente, usando os recursos naturais de forma
inteligente para que eles se mantenham no futuro.
Seguindo estes parâmetros, a humanidade pode garantir
o desenvolvimento sustentável (1ª parte). A adoção de
ações de sustentabilidade garante a médio e longo prazo
um planeta em boas condições para o desenvolvimento
das diversas formas de vida, inclusive a humana. Garante
os recursos naturais necessários para as próximas
gerações, possibilitando a manutenção dos recursos
naturais e garantindo uma boa qualidade de vida para as
futuras gerações (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.
Legislação e Conhecimentos Específicos
18) De acordo com a Constituição Federal, analisar os
itens abaixo:
I - A República Federativa do Brasil rege-se nas suas
relações internacionais pelo princípio da independência
nacional.
II - A cooperação entre os povos para o progresso da
humanidade não está entre os princípios elencados no
artigo 4º da Constituição Federal.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
19) Segundo o Decreto nº 7.508/11, analisar os itens
abaixo:
I - Os serviços de atenção de urgência e emergência não
são considerados Portas de Entrada às ações e aos
serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde.
II - O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e
serviços de saúde se inicia pelas Portas de Entrada do
Sistema Único de Saúde (SUS) e se completa na rede
regionalizada e hierarquizada, de acordo com a
complexidade do serviço.
III - O acesso universal e igualitário às ações e aos
serviços de saúde será ordenado pela atenção primária
e deve ser fundado na avaliação da gravidade do risco
individual e coletivo e no critério cronológico,
observadas as especificidades previstas para pessoas
com proteção especial, conforme legislação vigente.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.
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20) Em conformidade com a Lei nº 8.080/90 - SUS,
entende-se por vigilância sanitária um conjunto de ações
capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e
de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio
ambiente, da produção e circulação de bens e da
prestação de serviços de interesse da saúde, abrangendo
o controle:
I - De bens de consumo que, direta ou indiretamente,
relacionem-se com a saúde, compreendidas todas as
etapas e processos, da produção ao consumo.
II - Da prestação de serviços que se relacionam direta ou
indiretamente com a saúde.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
21) Em conformidade com a Lei Orgânica deste Município,
assinalar a alternativa INCORRETA:
a) O Vereador ocupante de cargo, emprego ou função
pública municipal é inamovível de ofício pelo tempo de
duração de seu mandato.
b) O Vereador investido no cargo de Secretário Municipal
ou equivalente será considerado automaticamente
licenciado, podendo optar pela remuneração de
vereança.
c) Perderá o mandato o Vereador que deixar de residir no
Município.
d) Os Vereadores são obrigados a testemunhar, perante a
Câmara, sobre informações recebidas ou prestadas em
razão do exercício do mandato.
22) Em conformidade com o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos deste Município, analisar os itens
abaixo:
I - É indeterminado o prazo de validade de qualquer
concurso público.
II - Às pessoas portadoras de deficiência, é assegurado o
direito de se inscrever em concurso público para
provimento de cargo, cujas atribuições sejam
compatíveis com a deficiência de que são portadoras.

23) Em conformidade com o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos deste Município, assinalar a
alternativa CORRETA:
a) Recondução é o deslocamento do servidor de uma para
outra repartição.
b) É vedado o exercício de função de confiança pelo
servidor público efetivo sob a forma de função
gratificada.
c) O recebimento de valor em virtude de função gratificada
suspende automaticamente o recebimento do
vencimento do cargo de provimento efetivo.
d) Terão direito à remuneração por serviço extraordinário,
os detentores de cargo em comissão e função
gratificada, exceto aqueles dispensados da assinatura
do ponto.
24) O futuro servidor deve apresentar, obrigatoriamente,
declaração onde constará se exerce ou não outro cargo,
emprego ou função pública. Segundo o Regime Jurídico
dos Servidores Públicos deste Município, essa
apresentação deve ser feita:
a) No ato de inscrição no concurso.
b) Após adquirir estabilidade.
c) No ato da posse.
d) Ao entrar em exercício.
25) De acordo com o Código de Ética Profissional,
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo
CORRETAMENTE:
O Médico se responsabilizará, em caráter pessoal e nunca
___________, pelos seus atos profissionais, resultantes
de relação particular de ___________ e executados com
diligência, competência e prudência.
a) ponderado - dúvida
b) presumido - confiança
c) discreto - suspeição
d) cauteloso - fidúcia

a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

www.objetivas.com.br

4

26) Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 34 - Saúde
Mental, marcar C para as afirmativas Certas, E para as
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:
(---)

Algumas das características mais facilmente
associadas a situações de crise na saúde mental são
o alvoroço, a desorganização, a confusão e o
comportamento violento.
(---) A insegurança, o isolamento e a tristeza não devem
ser considerados como expressões características de
que algo não vai bem com o sujeito, tampouco o choro
ou a apatia devem receber a atenção especial.

a) C - E.
b) E - C.
c) C - C.
d) E - E.
27) Segundo o Caderno de Atenção Básica nº 34 - Saúde
Mental, em relação à avaliação dos problemas de saúde
mental de crianças e adolescentes, assinalar a alternativa
CORRETA:
a) Deve ser resumida e parcial, compreendendo apenas a
criança ou adolescente.
b) Utilizar ferramentas como genograma e ecomapa
prejudica a compreensão do contexto.
c) É importante que, no momento da avaliação inicial, a
hipótese diagnóstica resuma-se ao nome da doença, e
que ocupe o centro das intervenções.
d) O objetivo da avaliação inicial é formular hipóteses
sobre o que está acontecendo com a criança ou o
adolescente e sua família, e delinear as primeiras
intervenções.
28) Em conformidade com o Caderno de Atenção Básica
nº 28 - Acolhimento à Demanda Espontânea - Volume II,
analisar os itens abaixo:
I - O uso de uma substância é considerado nocivo quando
seu padrão de utilização está causando dano à saúde.
II - Os danos causados pelo uso nocivo de uma
substância podem ser físicos ou mentais.
III - A intoxicação aguda, ou “ressaca”, é evidência
suficiente do dano à saúde requerido para codificar uso
nocivo.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item III.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.
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29) Considerando-se as recomendações de tratamento
para pacientes com transtornos da alimentação, analisar
os itens abaixo:
I - Um exame médico completo do paciente é fortemente
recomendado e pode ser realizado por um médico
familiarizado com os achados comuns em pacientes
com transtornos da alimentação. O exame deveria dar
atenção particular a sinais vitais, condição física, função
cardiovascular e vascular periférica, manifestações
dermatológicas e evidência de comportamentos
autoprejudiciais.
II - Os objetivos da reabilitação nutricional para pacientes
com séria redução de peso são restaurar o peso,
normalizar os padrões de alimentação, alcançar
percepções normais de fome e saciedade e corrigir
sequelas biológicas e psicológicas de desnutrição.
III - Pacientes com anorexia nervosa crônica geralmente
apresentam resposta clínica substancial a psicoterapia
formal.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e II.
d) Somente os itens II e III.
30) De acordo com a 5ª edição do Manual Diagnóstico e
Estatístico de Transtornos Mentais, assinalar a alternativa
que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:
Essa categoria aplica-se a apresentações em que os
sintomas característicos de um transtorno bipolar e
transtorno
relacionado,
que
causam
sofrimento
clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento
social, profissional ou em outras áreas importantes da vida
do indivíduo, predominam, mas não satisfazem todos os
critérios para qualquer transtorno na classe diagnóstica de
transtorno bipolar e transtornos relacionados. A categoria
___________________ é usada em situações em que o
clínico opta por comunicar a razão específica pela qual a
apresentação não satisfaz os critérios para qualquer
transtorno bipolar e transtorno relacionado específico. Isto
é feito por meio do registro, seguido pela razão específica.
a) outro transtorno bipolar e transtorno relacionado
especificado
b) especificadores para transtorno bipolar e transtornos
relacionados
c) transtorno bipolar e transtorno relacionado não
especificado
d) transtorno ciclotímico
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31) Considerando-se o transtorno de déficit de atenção e
hiperatividade (TDAH), marcar C para as afirmativas
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
(---) A característica essencial do TDAH é um padrão
persistente de desatenção e/ou hiperatividadeimpulsividade que interfere no funcionamento ou no
desenvolvimento, iniciado sempre antes dos 12 anos.
(---) A confirmação de sintomas substanciais em vários
ambientes não costuma ser feita com precisão sem
uma consulta a informantes que tenham visto o
indivíduo em tais ambientes. É comum os sintomas
variarem conforme o contexto em um determinado
ambiente.
(---) Há marcadores biológicos que são diagnóstico de
TDAH. Como grupo, na comparação com pares,
crianças
com
TDAH
apresentam
eletroencefalogramas com aumento de ondas lentas,
volume encefálico total reduzido na ressonância
magnética e, possivelmente, atraso na maturação
cortical no sentido póstero-anterior.
(---) O TDAH é mais frequente no sexo masculino do que
no feminino na população em geral. Há maior
probabilidade de pessoas do sexo feminino se
apresentarem primariamente com características de
desatenção na comparação com as do sexo
masculino.
a) C - E - E - C.
b) E - C - C - E.
c) C - E - C - E.
d) E - C - E - C.
32) Alguns fatores de risco de suicídio na esquizofrenia
são os mesmos que na população em geral, incluindo:
a) Ser do sexo feminino.
b) Ser branco.
c) Ter idade avançada.
d) Ter QI baixo.
33) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:
A síndrome de abstinência de opiáceos inicia-se com
sintomas antecipatórios da falta da droga e evolui, em
seguida, para um quadro caracterizado por sudorese,
lacrimejamento, espirros e __________.
a) miose
b) convulsões
c) piloereção
d) tosse
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34) Arritmias cardíacas podem ser efeitos colaterais de
vários psicofármacos. Prolongamentos do intervalo QT
são associados ao aumento de risco de arritmia e morte
súbita. Alguns psicofármacos são implicados nesse efeito,
com evidências que sugerem que seu uso pode aumentar
o risco de morte súbita. Tal risco é mais frequentemente
associado com:
a) Lítio.
b) Bupropiona.
c) Haloperidol.
d) Tioridazina.
35) Em relação às alterações qualitativas da consciência,
descritas por DALGALARRONDO, numerar a 2ª coluna de
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que
apresenta a sequência CORRETA:
(1) Estados crepusculares.
(2) Dissociação da consciência.
(3) Transe.
(4) Estado hipnótico.
(---) Um estado de consciência reduzida e estreita e de
atenção concentrada que pode ser induzido por outra
pessoa.
(---) Fragmentação ou divisão do campo da consciência,
ocorrendo perda da unidade psíquica comum do ser
humano.
(---) Estado de dissociação da consciência que se
assemelha a um sonho acordado, mas dele difere
pela presença de atividade motora automática e
estereotipada acompanhada de suspensão parcial dos
movimentos voluntários.
(---) Estreitamento transitório do campo da consciência,
afunilamento da consciência com conservação de
uma atividade psicomotora global mais ou menos
coordenada, permitindo a ocorrência dos chamados
atos automáticos.
a) 1 - 2 - 3 - 4.
b) 4 - 3 - 2 - 1.
c) 4 - 2 - 3 - 1.
d) 3 - 4 - 2 - 1.
36) Em relação ao tratamento farmacológico do Delirium,
assinalar a alternativa CORRETA:
a) Fenotizínicos são os fármacos de escolha no
tratamento do delirium.
b) Clozapina deve ser evitada quando há casos de
parkinsonismo associado.
c) Os benzodiazepínicos são indicados nos quadros de
delirium na vigência de síndrome neuroléptica maligna.
d) A eletroconvulsoterapia é comprovadamente a primeira
escolha no tratamento de delirium nos casos de
síndrome neuroléptica maligna.
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37) Em relação a emergências associadas ao álcool e a
drogas de abuso, assinalar a alternativa CORRETA:
a) A presença da tríade miose, depressão respiratória e
coma sugere intoxicação por barbitúricos.
b) Em indivíduos menores de 40 anos, cocaína não está
associada a infarto agudo do miocárdio.
c)
Cocaína
e
anfetamínicos
possuem
ação
simpaticomimética, provocando aumento da atividade
das catecolaminas, bloqueio da sua recaptação e
aumento da sua liberação pré-sináptica.
d) Nas reações psicóticas graves decorrentes de abuso de
substâncias estimulantes, quando o paciente tornar-se
violento ou agitado, deve-se optar por antipsicóticos,
reservando os benzodiazepínicos para situações
resistentes aos antipsicóticos.
38) Em relação às crises de pânico, assinalar a alternativa
CORRETA:
a) Em uma crise bem delimitada de intenso medo ou
desconforto, sempre estão presentes palpitações,
sudorese, sensação de falta de ar e tremores.
b) Sugere-se que o ataque espontâneo de pânico seja o
componente biológico do transtorno de pânico,
enquanto os ataques situacionais, a agorafobia e a
ansiedade antecipatória fazem parte de uma estrutura
cognitiva de comportamento aprendido.
c) As crises de pânico se devem ou a efeitos fisiológicos
diretos de uma substância ou a uma condição médica
geral.
d) Recentemente esclareceu-se que não há associação
entre crise de pânico e hipertireoidismo, conforme
acreditava-se até a década passada.
39) Em relação aos transtornos somatoformes, assinalar a
alternativa CORRETA:
a) A presença da denominada bela indiferença se mostrou
capaz de, isoladamente, diferenciar um transtorno
conversivo de um transtorno orgânico identificado.
b) O transtorno conversivo não está incluído entre os
transtornos
somatoformes
na
CID-10,
sendo
classificado em outra categoria, a dos transtornos
dissociativos (ou conversivos).
c) Na CID-10, o transtorno hipocondríaco engloba o
transtorno dismórfico corporal do DSM-IV-TR.
d) O DSM-IV-TR categoriza, entre os somatoformes, a
disfunção autonômica somatoforme da CID-10.
40) A característica essencial do transtorno
personalidade antissocial é melhor definida por:

da

a) Evidências de transtorno de conduta com surgimento
anterior aos 15 anos de idade.
b) Ocorrência de comportamento antissocial que não se
dá exclusivamente durante o curso de esquizofrenia ou
transtorno bipolar.
c) Ausência de remorso, conforme indicado pela
indiferença ou racionalização em relação a ter ferido,
maltratado ou roubado outras pessoas.
d) Padrão difuso de indiferença e violação dos direitos dos
outros, o qual surge na infância ou no início da
adolescência e continua na vida adulta.
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