
Prezado (a) candidato (a): 
 
Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, 
com traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de 
resposta. 
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RIQUEZA DA LÍNGUA 
 

(...) Dominar a norma culta de um idioma é plataforma mínima de 
sucesso para profissionais de todas as áreas. Engenheiros, médicos, 
economistas, contabilistas e administradores que falam e escrevem certo, 
com lógica e riqueza vocabular, têm mais chance de chegar ao topo do que 
profissionais tão qualificados quanto eles, mas sem o mesmo domínio da 
palavra. Por essa razão, as mudanças ortográficas interessam e trazem 
dúvidas a todos. O acordo diz como se devem usar o hífen e o acento agudo 
e outros desses minúsculos sinais gráficos que já fizeram estatelar muitas 
reputações. A diferença entre um sucesso e um vexame pode ser 
determinada por uma simples crase mal utilizada. Portanto, não há como 
ignorar quando os sábios se reúnem para determinar o que é certo e errado 
no uso do português. 
   Nas grandes corporações, os testes de admissão concedem à 
competência linguística dos candidatos, muitas vezes, o mesmo peso que à 
aptidão para trabalhar em grupo ou ao conhecimento de matemática. Diversas 
pesquisas estabelecem correlações entre tamanho de vocabulário e 
habilidade de comunicação, de um lado, e ascensão profissional e ganhos 
salariais, de outro. Salte-se agora do micro para o macro. Uma decisão 
aparentemente arcana sobre o uso correto do trema, por exemplo, pode 
ganhar contornos bem mais amplos em um momento em que os idiomas 
nacionais sofrem todo tipo de pressão desestabilizadora. Como diz o linguista 
britânico David Crystal, a globalização e a revolução tecnológica da internet 
estão dando origem a um “novo mundo linguístico”. Entre os fenômenos 
desse novo mundo estão as subversões da ortografia presentes nos blogs e 
nas trocas de e-mails e o aumento no ritmo da extinção de idiomas. Estima-se 
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que um deles desapareça a cada duas semanas. Cresce a consciência de 
que as línguas bem faladas, protegidas por normas cultas, são ferramentas da 
cultura e também armas da política, além de ser riquezas econômicas. 
     
                     (TEIXEIRA, Jerônimo. Revista Veja, nº 36, 12 de Setembro de 
2007, p. 89. Texto adaptado.) 
 
 
QUESTÃO 01 
 
É correto afirmar que, nesse artigo, o autor NÃO:  
 
a) explicita a opinião dele com relação ao uso adequado da língua 

portuguesa. 
b) argumenta sobre a importância do domínio do vocabulário para o sucesso 

profissional. 
c) tece comparações com ambientes diversos de uso linguístico. 
d) descreve situações detalhadas sobre as mudanças da nova ortografia. 
 
 
QUESTÃO 02 
 
São exemplos de recursos usados pelo autor na construção do texto, 
EXCETO: 
 
a) Emprego de citações longas. 
b) Uso de elementos persuasivos. 
c) Exposição de opiniões e fatos relevantes. 
d) Argumentos calcados em vozes credenciadas. 
 
 
 
TEXTO II 

ASCENSÃO PELO VOCABULÁRIO 
 
 O bom uso da língua influi na carreira. Um estudo feito em 39 empresas 
americanas mostrou que a chance de ascensão profissional está diretamente 
ligada ao vocabulário que a pessoa domina. Quanto maior seu repertório, 
mais competência e segurança ela terá para absorver novas ideias e falar em 
público. 
 
(O’CONNOR,  Johnson.  Research Foundation e Paul Nation. Revista Veja, nº 
36, 12/09/07, p. 88)  
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QUESTÃO 03 
 
Pode-se afirmar que o texto II: 
 
a) apenas fortalece comentários do texto I. 
b) amplia os dados estatísticos do texto II. 
c) apresenta, como recurso persuasivo, dados comprobatórios. 
d) defende a ideia de que somente profissionais graduados têm ascensão. 
 
 
QUESTÃO 04 
 
A expressão “ Quanto maior seu repertório , mais competência e 
segurança...” 
O termo em destaque aponta, principalmente, para o fato de que: 
 
a) o domínio da gramática coloca o profissional em situação de prestígio. 
b) a ampliação lexical potencializa maior segurança e  ascensão profissional. 
c) falar em público se torna sinônimo de bagagem cultural e erudição. 
d) segurança no desempenho linguístico se traduz como exercício de 

competência profissional. 
 
 
QUESTÃO  05 
 
Comparando o texto II com o texto I, avalie as afirmativas e assinale V 
(verdadeiro ) e F (Falso): 
 
(   ) No primeiro texto, o articulista é um linguista e tem como público-alvo 
pessoas que se interessam pela língua e os fenômenos que a constituem. 
(   ) No texto II, predomina um tom de ironia, em relação ao tema apresentado. 
(   ) Em ambos os textos, percebem-se pontos de vista divergentes. 
 
 
Marque a alternativa com a sequência CORRETA, de cima para baixo: 
 
a) V – F – V. 
b) V – V – F. 
c) F – F – V. 
d) F – F – F. 
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QUESTÃO 06 
 
 
Há “pecados” da língua que comprometem a vida social e as pretensões 
profissionais de qualquer cidadão. Assinale o item, cuja revisão linguística 
NÃO está adequada à norma culta padrão: 
 
a) “Houveram problemas com os internautas dos blogs “.  
       “Houve problemas com os internautas dos blogs “. 
 
b) “Se ele dispor de tempo, irá enviar-lhe e-mail “.  
       “Se ele dispuser de tempo, irá enviar-lhe e-mail “. 
 
c) “Segue anexo duas cópias do texto ‘Riqueza da Língua’”.  
       “Seguem anexas duas cópias do texto ‘ Riquezas da Língua’”. 
 
d) “Esse assunto é entre eu e ela”.  
      “Esse assunto é entre ela e eu”. 
 
QUESTÃO 07 
 
Que alternativa apresenta as palavras que preenchem corretamente as 
lacunas abaixo? 
 
Esta é ___________ uma reforma ___________ incompleta, pois não unifica 
a escrita de fato e mexe _____________ em ____________ pontos que ainda 
restam confusos, como o uso do hífen e a escrita dos compostos. 
 
a) mesmo – meio – mal – bastantes . 
b) mesma – meia – mal – bastante. 
c) mesma – meio – mau – bastante. 
d) mesmo – meia – mau – bastantes. 
 
Leia os textos abaixo para responder às questões 08, 09 e 10. 
 
Conversa Digital 
Como a Internet mudou a ortografia 
 
“ Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo 
fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. 
Suposto o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas considerações me 
levaram a adotar diferentes métodos: a primeira é que eu não sou 
propriamente um autor defunto, mas um defunto autor, para quem a campa foi 
outro berço; a segunda é que o escrito ficaria assim mais galante e mais novo. 
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Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no intróito, mas no cabo: 
diferença radical entre este livro e o Pentateuco”. 
 
“ alg1 tempo hesitei c devia abrir estas memórias pelo principio ou pelo fim, 
isto eh, se poria em 1º lugar o meu nascimto ou a minha morte. Suposto o uso 
vulgar seja começar pelo nascimto, 2 considerações me levaram a adotar ≠ 
metodo: a 1ª eh q  ñ sou propriamente 1 autor defunto, +  1 defunto autor, p/ 
qm q kmpa foi outro berço; a 2ª eh q o escrito ficaria assim + galante e + 
novo. moises, q tb contou a sua morte, ñ pôs no intróito, + no kbo: ≠  radical 
entre este livro e o pentateuco”. 
 
(O primeiro parágrafo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de 
Assis, no original e traduzido para o “ internetês “. Revista Veja, 12 de 
Setembro de 2007, p. 92).  
 
QUESTÃO 08 
 
O texto de Machado de Assis, traduzido para o internetês, demonstra: 
 
a) formalidade no uso da tradução. 
b) incorporação de sinais gráficos. 
c) transgressão ao tema definido. 
d) inadequação de linguagem. 
 
 
QUESTÃO 09 
 
Pode-se depreender, por meio da linguagem do “internetês”, que o texto 
machadiano sofreu:  
 
a) interferência, pois a comunicação digital afetou a essência da língua oral. 
b) alteração temática. 
c) alteração no grau de formalidade linguística. 
d) modificação no emprego da concordância verbal. 

 
 
QUESTÃO 10 
 
No parágrafo original de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de 
Assis, há a seguinte afirmação: 
 “(...) Moisés, que também contou a sua morte, não a pôs no introito, mas no 
cabo...” 
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Nesse trecho, a diferença radical entre o texto machadiano e o de Moisés 
caracteriza-se pela apresentação: 
 
a) de argumentos contraditórios e antitéticos. 
b) da opção pela estrutura composicional da narrativa. 
c) da época em que foram produzidos. 
d) das contradições entre autor defunto e defunto autor. 
   
 
 
 
 
QUESTÃO 11 
 
Como atribuições do Sistema Único de Saúde, a Lei Federal n. 8.080 de 
19/09/90 define atuar na promoção da saúde com ações de: 
 
1- Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária. 
2- Saúde do trabalhador, controle de endemias. 
3- Saúde ambiental, vigilância nutricional. 
4- Fiscalização do trabalho, atenção primária. 

 
São CORRETAS as afirmativas: 
 

a) 1, 2, 3 e 4. 
b) apenas 1,2,4. 
c) apenas 1,2,3 . 
d) apenas 2,3,4. 
 
 
QUESTÃO 12 
 
 A Portaria Nº 399 de 22/02/2006, Ministério da Saúde, Pacto pela Vida, em 
Defesa do SUS e da Gestão apresenta orientações e estratégias organizadas 
em três eixos: 
 
1- Pacto pela Vida, que propõe um conjunto de metas relativo a áreas 

prioritárias para a saúde do idoso, controle do câncer do colo de útero e de 
mama, redução da mortalidade infantil e materna, fortalecimento da 
capacidade de resposta às doenças emergentes e endemias, promoção da 
saúde e fortalecimento da atenção básica. 

2-  Pacto em Defesa do SUS, que traz compromissos políticos de luta pelos 
princípios e consolidação do SUS. 

3- O Pacto de Gestão, que reúne proposições direcionadas ao fortalecimento 
do planejamento, da regionalização, da gestão do trabalho e da formação 
dos profissionais de saúde. 

SAÚDE PÚBLICA  –  NÍVEL SUPERIOR 

6



 
São CORRETAS as afirmativas: 
 
a) somente 1,2 e 3. 
b) 1 e 2 somente. 
c) 2 e 3 somente. 
d) somente a afirmativa 1. 

 
 

QUESTÃO 13 
 
Assinale a alternativa considerada CORRETA: 
 
 De acordo com a Constituição Federal do Brasil, 1988, o Sistema Único de 
Saúde será financiado com recursos do orçamento: 
 
a) da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios. 
b) dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
c) da seguridade social, da União e dos Estados.  
d) da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e das Universidades públicas e privadas. 
 
QUESTÃO 14 
 
Conforme a Norma Operacional de Assistência à Saúde – NOAS SUS 
01/2001, o processo de regionalização é adotado como estratégia de 
hierarquização dos serviços de saúde e da busca de maior equidade no 
Sistema Único de Saúde.  
 
Acerca do processo de regionalização é correto afirmar, EXCETO: 
 

a) O Plano Diretor de Regionalização da assistência à saúde, em cada 
Estado e no Distrito Federal, baseia-se na definição de prioridades de 
intervenção coerentes com as necessidades de saúde da população.  

b)  O PDR deve contemplar a lógica do planejamento integrado, 
compreendendo a noção de territorialidade restrita apenas à área de 
abrangência geográfica de um município.  

c) O PDR deverá ser elaborado na perspectiva de garantir o acesso de 
todos os cidadãos aos serviços necessários à resolução de seus 
problemas de saúde, em qualquer nível de atenção, diretamente ou 
mediante o estabelecimento de compromissos entre gestores, para o 
atendimento de referências intermunicipais.  

d) O município-polo é aquele que, de acordo com a definição da estratégia 
de regionalização de cada Estado, apresente papel de referência para 
outros municípios.  
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QUESTÃO 15 
 
Segundo ROUQUAYROL, a confirmação do diagnóstico de casos notificados 
de uma doença provavelmente associados a uma epidemia: 
 
a) deve ser feita exclusivamente por uma equipe de epidemiologistas. 
b) deve estar baseada em critérios estabelecidos para a confirmação do 

caso e requer confirmação laboratorial. 
c) somente poderá ser feita após a ocorrência de dez ou mais casos da 

mesma doença em uma semana.  
d) tem como finalidade principal determinar a eficácia das vacinas. 

 
 

QUESTÃO 16 
 
A escola de primeiro grau “Monteiro Lobato”, do município de Jeca Tatu, tem 
321 crianças matriculadas. Nos meses de agosto e setembro/2010, ocorreram 
91 casos de varicela entre os alunos, sendo que, durante a primeira semana 
de setembro/10, registraram-se 19 casos novos da doença e no mês anterior 
37 crianças já haviam ficado doentes. 
 
A taxa de incidência (%) para a primeira semana de setembro é de:  
a) 13% 
b) 10% 
c) 2,23% 
d) 6,7% 

  
 
QUESTÃO 17 
 
Associe o primeiro quadrado com o segundo, em relação às doenças 
transmissíveis no Brasil e suas características: 
 
           
    
                           
 
 
 
A sequência  CORRETA, de cima para baixo, e: 
 
a) 1, 2, 1, 2 e 2. 
b) 1, 2, 1, 1 e 1. 
c) 1, 1, 2, 2 e 2. 
d) 2, 1, 2, 2 e 2. 

1-Caráter persistente 
2-Caráter declinante 

(   ) Hepatite B 
(   ) Hepatite C 
(   ) Sarampo 
(   ) Meningite B 
(   ) Meningite C 
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QUESTÃO 18 

 
Conforme Portaria GM/MS nº 648 - Programa Saúde da Família, NÃO 
compete ao Agente Comunitário da Saúde: 
 
a) Promover ações intersetoriais e parcerias com organizações para a 

melhoria da qualidade de vida e do meio ambiente. 
b) Realizar o cadastramento das famílias da área de abrangência da Unidade 

de Saúde. 
c) Ministrar medicamentos conforme a prescrição do médico e sob a 

supervisão do enfermeiro. 
d) Desenvolver práticas de educação à saúde junto a população. 
 
QUESTÃO 19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A citação acima faz referência à (ao): 
 
a) integralidade da atenção a saúde. 
b) regionalização da assistência a saúde. 
c) hierarquização da assistência a saúde. 
d) acolhimento dos usuários nos serviços de saúde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“é um momento de estabelecimento de vínculos, confiança e um local 
privilegiado para a construção de responsabilizações para com o 
usuário, não apenas do profissional ou da equipe cuidadora, mas da 
unidade como um todo. No entanto, a força deste dispositivo repousa na 
implementação de outros, como a classificação de riscos”. 

(Política Nacional de Humanização - Ministério da Saúde, 2004). 
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QUESTÃO 20 
 
QUEM É O PRINCIPAL RESPONSÁVEL PELO ATENDIMENTO AO 
DOENTE E PELA SAÚDE DA POPULAÇÃO NO MUNICIPIO DE CAETÉ?  
 
Assinale a afirmativa considerada CORRETA: 
 
a) Sempre que a complexidade do problema de saúde extrapolar a 

capacidade do município de resolvê-lo, o usuário deverá procurar 
assistência nas capitais dos estados ou no Distrito Federal. 

b) O principal responsável deve ser o município, através das suas 
instituições próprias ou de instituições contratadas.       

c) O principal responsável deve ser o município polo, ou seja, aquele que 
possui população superior a 100 mil habitantes. 

d) Conforme o grau de complexidade do problema, entram em ação as 
secretarias estaduais de saúde e, neste caso, o órgão fiscalizador passa 
a ser próprio Ministério da Saúde. 

 
 
 
  
 
 
QUESTÃO 21 

 
São diretrizes para diagnóstico da Esquizofrenia, segundo a CID- 10, 
EXCETO: 
 
a) A exigência normal para um diagnóstico de Esquizofrenia é de que a 

sintomatologia deve estar claramente presente pela maior parte do tempo 
por pelo menos um mês. 

b) Quando tratados, os sintomas podem ter a duração menor do que 1 mês. 
c) O critério de 1 mês não se aplica para a fase prodrômica não-psicótica. 
d) As condições que preenchem essas exigências sintomatológicas de 

duração menor do que um mês devem ser diagnosticadas como 
transtorno psicótico esquizofreniforme agudo.  

 
QUESTÃO 22 
 
Em episódios depressivos típicos, em todas as variedades leve, moderado e 
grave, o indivíduo usualmente apresenta os seguintes sintomas, EXCETO: 
 
a) Autoestima reduzida. 
b) Humor deprimido. 
c) Perda de interesse e prazer. 
d) Energia reduzida com fatigabilidade aumentada. 

MÉDICO PSIQUIATRA – CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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QUESTÃO 23 
 
Considerando-se a epidemiologia dos transtornos afetivos, é INCORRETO 
afirmar que: 
 
a) A prevalência do transtorno depressivo maior é duplamente superior nas 

mulheres, em comparação com o número de homens acometidos. 
b) O transtorno depressivo maior ocorre com mais frequência em pessoas 

sem relacionamentos interpessoais íntimos.  
c) O transtorno bipolar I é mais comum do que o transtorno depressivo 

maior. 
d) A prevalência do transtorno do humor independe de diferenças raciais.  

 
QUESTÃO 24 
 
Analise as seguintes afirmativas sobre as psicoterapias e assinale com um V 
as verdadeiras  e com F as falsas:  
  
(  ) As psicoterapias breves são um componente importante dos métodos 
atuais para tratar uma variedade de transtornos mentais. 
(   ) O psicodrama é um método de psicoterapia de grupo criado pelo 
psiquiatra vienense Jacob Moreno. 
(  ) A terapia comportamental representa aplicações clínicas dos princípios 
desenvolvidos na teoria da aprendizagem. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para 
baixo: 
a) F – V – V  
b) V – V – V  
c) V – F – F   
d) V – V – F 
 
QUESTÃO 25 
 
Sobre os efeitos adversos relacionados à Cocaína podemos afirmar, 
EXCETO:  
 

a) Os efeitos adversos mais graves são cerebrovasculares, epiléticos e 
cardíacos. 

b) A congestão nasal é um efeito adverso comum associado ao uso da 
cocaína inalada. 

c) Doses elevadas de cocaína estão associadas a convulsões, depressão 
respiratória, doenças cerebrovasculares e infarto do miocárdio, que levam 
à morte. 

d) O mecanismo fisiopatológico evidente, para os infartos cerebrais 
hemorrágicos associados ao uso da cocaína, é a vasoconstrição.  

11



 
QUESTÃO 26 
 
Podemos afirmar sobre o suicídio, EXCETO:  
 
a) Os homens cometem suicídio 4 vezes mais do que as mulheres, uma taxa 

que é estável em todas as idades. 
b) A taxa mais alta de suicídio bem sucedido em homens está relacionada 

aos métodos utilizados: armas de fogo, enforcamento ou salto de lugares 
altos. 

c) Quase 50% de todas as pessoas que cometem ou tentam o suicídio têm 
um transtorno mental diagnosticado. 

d) Fatores psiquiátricos altamente significativos no suicídio incluem abuso de 
substâncias, transtornos depressivos, esquizofrenia e outros transtornos 
mentais. 

 
 
QUESTÃO 27 
 
Considere a classificação das características formais da Consciência do Eu, 
segundo Jaspers. Numere a coluna II de acordo com a coluna I, associando 
corretamente cada termo ao seu significado psicopatológico: 
 
 
 
 

1. Consciência de atividade do eu 
2. Consciência de identidade do 

eu   
3.  Consciência de unidade do eu  
4.  Consciência do eu em oposição 

aoao exterior 
 

(  ) Cs de ser o mesmo na sucessão do 
tempo. 
 
(  ) Clara oposição a um mundo 
exterior. 
 
(  ) Cs de ser um no mesmo 
momento. 
 
(    ) Cs de ação, sentimento de estar 
ligado a seus atos, pensamentos e 
percepções. 
 

 
Assinale a alternativa que representa a sequência CORRETA, de cima para 
baixo: 
 
a) (3) (2) (1) (4)  
b) (4) (2 ) (1) (3)  
c) (3) (4) (2) ( 1)  
d) (2) (4) (3) ( 1)  
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QUESTÃO 28 
 
São características da Rivastigmina (Exelon), inibidora da colinesterase usada   
no tratamento da demência de Alzheimer, EXCETO: 
 
a) Esta droga parece segura para a função hepática. 
b) O desconforto gastrointestinal é o efeito colateral mais comum. 
c) A rivastigmina demonstra ser mais ativa periférica do que centralmente 

em seus efeitos sobre o sistema colinérgico. 
d) A rivastigmina produz um aumento dependente da dose na acetilcolina. 

 
 
QUESTÃO 29 
 
As seguintes afirmativas concernentes a Clozapina são corretas, EXCETO:  
 
a) A agranulocitose associada ao uso de Clozapina é considerada uma 

reação autoimune, não um efeito tóxico direto sobre a medula óssea. 
b) A clozapina é, sob muitos aspectos, o melhor avanço no tratamento da 

esquizofrenia desde que a clorpromazina foi descoberta. 
c) Todas as drogas antipsicóticas, incluindo a clozapina, causam 

pseudoparkinsonismo e distonia. 
d) A clozapina é a única droga antipsicótica que estudos controlados 

revelaram claramente como mais eficaz do que os antigos neurolépticos.  
 
 
QUESTÃO 30 

 
São características da Síndrome de abstinência alcoólica grave, incluindo 
Delirium Tremens, EXCETO: 

 
a) Desconforto gastrintestinal. 
b) Epilepsia tônico-clônica generalizada. 
c) Alcalose respiratória. 
d) Febre. 
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QUESTÃO 31 
 
O texto da Lei Nº 10216, de 6 de Abril de 2001, dispõe sobre a proteção e os 
direitos das pessoas portadoras de transtorno mental. São direitos da pessoa 
portadora de transtorno mental, tal como consta dessa lei: 
 
1) Reinserção na família de origem pelo restabelecimento dos vínculos 

familiares. 
2) Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de saúde, consentâneo às 

suas necessidades. 
3) Ser tratada com humanidade e respeito e no interesse exclusivo de 

beneficiar sua saúde, visando a alcançar sua recuperação pela inserção 
na família, no trabalho e na comunidade. 

 
Verifica-se que: 
 
a) Somente o item III está incorreto. 
b) Os itens I, II e III estão corretos. 
c) Os itens I, II e III estão incorretos. 
d) Somente o item I está incorreto. 

 
 
QUESTÃO 32 
  
“Quadro complexo caracterizado por respostas aproximativas, em geral 
acompanhadas por vários outros sintomas dissociativos e frequentemente em 
circunstâncias que sugerem uma etiologia piscogênica.” A descrição acima se 
refere a qual transtorno mental? 
 
a) Transtorno de personalidade múltipla. 
b) Transtorno de Transe. 
c) Síndrome de Ganser. 
d) Síndrome de Gilles de La Tourette. 

 
 
QUESTÃO 33 
 
Deve ser dada prioridade máxima à identificação e tratamento das seguintes 
condições que causam Delirium, EXCETO: 
 
a) Deficiência de proteínas. 
b) Hipoxia ou anoxia. 
c) Hipoglicemia. 
d) Estados de abstinência. 
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QUESTÃO 34 
 
Assinale V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas sobre o diagnóstico 
diferencial entre Transtorno de estresse agudo TEA e transtorno de estresse 
pós-traumatico TEPT: 
 
(   ) No TEA, a perturbação tem duração mínima de 2 dias e máxima de 4 
semanas, no TEPT a duração da perturbação é superior a 1 mês. 
(  ) Nos dois quadros, a exposição ao trauma, o tipo de trauma e a resposta 
do indivíduo ao trauma é a mesma. 
(  ) Os sintomas dissociativos: despersonalização, desrealização estão 
presentes no TEA. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de letras correta . 
 
a) V – F – V  
b) V – V – V  
c) V – F – F  
d) F – V – V  

 
QUESTÃO 35 
 
Para um indivíduo com história de depressão moderada, e que apresente 
glaucoma, o antidepressivo geralmente não recomendado, por sua atividade 
anticolinérgica é:  
 
a) Paroxetina.  
b) Sertralina. 
c) Bupropiona. 
d) Fluoxetina. 

 
 
QUESTÃO 36 
 
Podemos afirmar sobre a toxicologia dos estabilizadores do humor, EXCETO: 
 
a) Os efeitos colaterais mais comuns do Valproato são: nistagmo, tremor, 

náusea e cefaleia. 
b) O lítio apresenta uma neurotoxicidade importante que pode levar a morte 

e danos cerebrais irreversíveis nos quadros de intoxicação. 
c) A Carbamazepina é considerada de terceira linha, atrás do Lítio e do 

Valproato devido a suas interações farmacocinéticas complexas. 
d) A Lamotrigina se associa a um risco preocupante de desenvolvimento da 

Síndrome de Stevens-Johnson. 
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QUESTÃO 37 
 
Considerando-se as indicações freudianas sobre a perda da realidade na 
neurose e na psicose é INCORRETO afirmar que: 
 
a) Na Neurose o ego suprime um fragmento da realidade e na psicose o ego 

se afasta da realidade. 
b) Há uma distinção entre neurose e psicose visto que em cada qual o 

sujeito tenta substituir uma realidade desagradável por outra de forma 
distinta. 

c) O processo da neurose e da psicose envolve distintas instâncias 
psíquicas em cada uma delas. 

d) Tanto na neurose quanto na psicose a questão da perda da realidade 
esta envolvida, mas também a instituição de um substituto para a 
realidade, distinta em cada caso. 

 
 
QUESTÃO 38 
 
O texto da Lei Nº 10216, de 6 de Abril de 2001, tem como base o projeto 
original do Deputado Paulo Delgado, e regulamenta os tipos de internação 
psiquiátrica. São características das internações involuntárias, EXCETO: 
 
a) O término da internação psiquiátrica involuntária dar-se-á por solicitação 

escrita do paciente ou por determinação do médico assistente. 
b)  A Internação psiquiátrica involuntária é aquela que se dá sem o 

consentimento do usuário e a pedido de terceiro. 
c) A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de setenta e duas 

horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual. 
d) A internação compulsória é determinada por junta médica da instituição 

onde se fará o tratamento. 
 

 
QUESTÃO 39 
 
Considerando os transtornos psiquiátricos que ocorrem na população infanto-
juvenil, assinale a opção INCORRETA: 

 
a) No transtorno de conduta, os atos antissociais ou criminosos isolados 

são, em si mesmos, base para o diagnóstico ainda que se caracterizem 
por um padrão episódico de comportamento.  

b) No presente, a esquizofrenia na criança é definida como no adulto à base 
de sintomas psicóticos, déficit na função adaptativa e duração de no 
mínimo seis meses. 
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c) O autismo é hoje considerado uma síndrome de etiologias múltiplas em 
consequência de um distúrbio de desenvolvimento com déficit na 
interação social, na linguagem e comportamento. 

d) A síndrome de Rett acomete indivíduos do sexo feminino, entre 6 e 
18meses de idade, sendo ligada ao cromossomo X, evidenciando 
movimento estereotipado das mãos, apraxia e déficit da linguagem. 

 
 
QUESTÃO 40 

 
De acordo com a lei estadual 11.802 de 18 de janeiro de 1995, em seu art. 21. 
A composição de comissões de reforma psiquiátrica no âmbito das secretarias 
estadual e municipais de saúde deverá ter em sua composição, dentre outros, 
os abaixo relacionados, EXCETO: 

 
a) Autoridades sanitárias. 
b) Representante do Conselho Local de Direitos Humanos. 
c) Prestadores e usuários dos serviços de saúde mental. 
d) Representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. 
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