ESTADO DO PIAUÍ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

MÉDICO PSIQUIATRA
Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 60 (sessenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está
completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Português
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
40

02- A prova terá duração de 4 (quatro horas).
03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa.
04- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde
adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo
que uma das respostas esteja correta.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, réguas, esquadros, transferidores,
compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros recursos analógicos.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado
em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________
MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.luiscorreia2018@outlook.com
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FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
PÓS-HONESTIDADE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

A verdade está em baixa na esfera pública. Ela é vítima de corrupção ativa e passiva: ativa quando alguém
produz informação falsa e a dispara; passiva quando alguém a consome e, num reflexo, a replica em suas redes. Ambos
agem em parceria. O Brasil recente nos oferece inúmeros exemplos de informações fabricadas e espalhadas por essa
parceria de corruptores; Marielle Franco teria sido ex-mulher do traficante Marcinho vp e eleita pelo Comando
Vermelho; Sergio Moro teria ajudado o PSDB a desviar R$ 500 milhões; os tiros contra a caravana de Lula teriam sido
invenções do PT; o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia, e 90% dos assassinatos de homossexuais ocorreriam
em locais de consumo de drogas e prostituição; a questão da água" em São Paulo, para Alckmin, estaria resolvida; a
"ideologia de gênero" estaria pervertendo a sexualidade de crianças por todo o país.
Ainda que a mentira na política seja tão velha quanto a própria política, sua escala industrial, velocidade de
propagação e capacidade de customização cirúrgica, conforme o perfil do receptor, deram ao fenômeno uma dimensão
desconhecida. A mentira que perdura fora do alcance do radar público pode produzir danos irreversíveis quando a
contestação ou o desmentido chegam tarde demais ou quando seu consumidor não está aberto à dúvida.
A atual circulação de notícias falsas, forjadas não para informar, mas para provocar emoções e espasmos,
não é mero agravamento de problema antigo, mas patologia nova, cujos remédios ainda estão sendo inventados e
testados.
Seus impactos são sentidos em eleições, políticas públicas e conflitos sociais cotidianos.
O obstáculo que isso põe à vida democrática, que depende de cidadãos informados e que definem suas
posições com base em fatos reais elementares, é evidente. Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua esquina,
se aceita qualquer versão dos fatos que lhe oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem
causalidades complexas da vida social, como a violência ou a falta de emprego, não poderá dizer que se autogoverna.
Será presa fácil para a dominação e a manipulação. Um fantoche não é um sujeito livre em qualquer sentido genuíno
da palavra liberdade.
Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais sutil que o acompanha: não é só a verdade que está
em baixa, mas o valor da verdade. Mais perigoso do que a contaminação do espaço público com versões maquiadas
dos fatos é a perda do interesse na veracidade das versões, o esvaziamento de sua relevância.
Harry Frankfurt, filósofo estadunidense, observou essa distinção anos atrás. Para ele, o mentiroso é aquele
que falta com a verdade de forma deliberada. Sabe que mente porque conhece a verdade. A mentira não se confunde
com a "bullshit", uma afirmação indiferente à verdade e veiculada com outros objetivos. Traduziu-se “bullshit" por
“pós-verdade". Seguindo essa tradução, podemos chamar o “bullshiter" de “pós-honesto".
O pós-honesto, diferentemente do mentiroso, não sabe se está mentindo e nem quer saber. Para ele, a
verdade pouco importa, pois joga outro jogo: a versão que comunica almeja despertar afetos e reações impulsivas, de
marcar o pertencimento a um grupo, de definir identidades e contrastes. Mira o fígado, não a mente. O pós-honesto é
inimigo mais sério da democracia do que o mentiroso, pois promove o eclipse da verdade como critério a partir do
qual decidimos e agimos. Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com a esfera pública, mais perdemos a
capacidade de ser honestos.
Quando Michel Temer, dias atrás, disse a empresários que o povo “se regozijou" com a centralização de
poder da ditadura militar, não estava interessado em disputar leituras da história. Apenas sinalizava simpatia ao
grupo de ouvintes. Quando manifestantes disseram, sob liderança de Alexandre Frota, que uma exposição de arte, na
qual jamais pisaram, incentivava a pedofilia, não estavam preocupados em saber se isso era verdade ou mentira. Sua
empreitada era outra. São monumentos exemplares da pós-honestidade. Contribuir com esse jogo, de forma ativa ou
passiva, é um problema ético.

MENDES, Conrado Hübner. Pós-modernidade. In: ÉPOCA, 9 abril 2018. p. 82.
CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA
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01) O texto evidencia
(A) Afirmações
coletivo.

negativas

05) O verbo é o núcleo da informação em
encontrando

respaldo

(A) “Ela é vítima de corrupção ativa e passiva”. (L.1).
(B) “o mentiroso é aquele...” (L.26).

(B) Declarações inconsequentes causando impacto
social.

(C) “Marielle Franco teria sido (...) eleita pelo Comando
Vermelho;” (L.4/5).

(C) Pronunciamentos
abalizados
de
diversos
interlocutores gerando reflexão popular.

(D) “Sua empreitada era outra...” (L.39/40).

(D) O
fenômeno
da
“pós-honestidade”
tem
posicionamentos
antiéticos
que
implicam
repercussão negativa na sociedade.

06) Exerce a mesma função sintática que a expressão
“da ditadura” (L.37) o termo

02) O texto
(A) Explicita uma cultura comportamental antiga de
divulgação de fatos sem respaldo de verdade.
(B) Revela o lado mau do ser humano em não ter
compromisso com a verdade.
(C) Condena os que se deixam levar por informações
sobre as quais não refletem.
(D) Desestimula os que estão em busca da verdade e
desprezam a mentira.
03) De acordo com o texto, depreende-se que
(A) O autor estabelece um diálogo dialético entre dois
pensamentos, ao mencionar os discursos inseridos
nas “informações fabricadas” constantes no
primeiro parágrafo.
(B) A disseminação de informações e notícias
propositadamente criadas tem como motivação
informar o leitor sobre os fatos que acontecem no
mundo.
(C) O comportamento de disseminar notícias falsas faz
com que pessoas de boa fé sejam envolvidas como
vítimas ou, desavisadamente, colaboradoras nos
processos de viralização de conteúdo enganoso.

(A) “de emprego” (L.20).
(B) “à vida democrática” (L.17).
(C) “de notícias” (L.13).
(D) “da pós-honestidade” (L.40).
07) A expressão verbal “pode produzir” (L.11) indica
uma ação
(A) Hipotética.
(B) Concluída.
(C) Habitual.
(D) Momentânea.
08) Tem função predicativa a expressão
(A) “falsa” (L.2).
(B) ‘”pós-honesto”’ (L.30).
(C) ‘”O pós-honesto”’ (L.32)
(D) “de ouvintes” (L.38).
09)
“Não fosse o fenômeno grave o suficiente, há algo mais
sutil que o acompanha: não é só a verdade que está em
baixa, mas o valor da verdade.” (L.23/24).

(D) O resgate da credibilidade, na era da crise da
informação, carece do comprometimento dos
veículos de comunicação social.

Sobre o período em evidência, é correto afirmar:

04) Funciona, no texto, como paciente da ação nominal
a expressão

(B) A agente da ação verbal, na segunda oração, é
indeterminado.

(A) “informação falsa” (L.2).
(B) “de notícias falsas” (L.13).

(A) A estrutura oracional obedece ao processo de
coordenação.

(C) A oração introduzida pelo vocábulo “que” de valor
de adjunto adnominal.
(D) A conjunção “mas” tem valor adversativo.

(C) “à vida democrática” (L.17).
(D) “da ditadura militar” (L.37).

CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA
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10)

14) Sobre o elementos linguísticos presentes no texto,
é correto afirmar

“Se um cidadão não sabe o que aconteceu em sua
esquina, se aceita qualquer versão dos fatos que lhe
oferecem ou se não conhece fontes respeitáveis que lhe
expliquem causalidades complexas da vida social...”
(L.18/20).
Constitui uma afirmação correta sobre o fragmento a
indicada em
(A) A forma verbal “oferecem”
concordando com “fatos”.

está no plural

(B) Os termos “Se” e “ou”, em “se aceita qualquer
versão dos fatos que lhe oferecem ou se não
conhece
fontes
respeitáveis”,
denotam,
respectivamente” condição e alternância.
(C) Os vocábulos “que” e “que” em “se aceita qualquer
versão dos fatos que lhe oferecem ou se não
conhece fontes respeitáveis que lhe expliquem
causalidades complexas da vida social...”, exercem
a mesma função morfossintática.
(D) A oração “que aconteceu em sua esquina” tem valor
adjetivo.
11) O “se” é partícula apassivadora pessoal em
(A) “Traduziu-se “’bullshit...’" (L.28).
(B) “...que se autogoverna” (L.20).
(C) “...em saber se isso era verdade ou mentira.” (L.39).
(D) “A mentira não se confunde com a "bullshit"”.
(L.27/28).

(A) Preserva-se a função sintática o termo “algo mais
sutil”, em “há algo mais sutil” (L.23), ao se
substituir o verbo HAVER por existir.
(B) Estabelece a mesma relação que o conectivo “que”,
em “que se autogoverna” (L.20) o “que”, em “que o
povo “se regozijou"’ (L.36).
(C) A expressão “quanto a própria política” (L.9) pode
ser tomada como uma oração com a omissão da
forma verbal e que expressa uma comparação
implícita.
(D) O vocábulo “nova” (L.14), se deslocado para antes
do substantivo que modifica, provocará alteração
semântica na frase.
15)
“Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação com
a esfera pública, mais perdemos a capacidade de ser
honestos.” (L.34/35).
Entre as ideias contidas no fragmento em destaque, está
presente uma relação de
(A) Modo
(B) Consequência.
(C) Condição
(D) Proporcionalidade.

12) A alternativa em que o fragmento destacado
contém uma ideia de estado de sujeito é
(A) “Ambos agem em parceria.” (L.2/3).
(B) “o Brasil, para Bolsonaro, não teria homofobia,”
(L.6).
(C) “A verdade está em baixa na esfera pública.” (L.1).
(D) “alguém produz informação falsa” (L.1/2).
13) Expressa uma concessão o fragmento transcrito em
(A) “Quando Michel Temer, dias atrás, disse a
empresários” (L.36).
(B) “Ainda que a mentira na política seja tão velha”
(L.9).
(C) “Quanto mais a pós-verdade permeia nossa relação
com a esfera pública,” (L.34).
(D) “...que depende de cidadãos informados” (L.17).

CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA
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INFORMÁTICA
16) Julgue os itens abaixo sobre as formas de pesquisa
do Windows 8:

QUESTÕES DE 16 A 20
19) Com base na imagem abaixo do MS Excel julgue os
itens abaixo:

I. Caso o usuário queira pesquisar especificamente
por arquivos pode utilizar o atalho de teclado
Windows+W.
II. Caso o usuário queira pesquisar especificamente
por configurações pode utilizar o atalho de teclado
Windows+F.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas o item I é verdadeiro.
Apenas o item II é verdadeiro.
Os itens I e II são falsos.
Os itens I e II são verdadeiros.

17) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades do
Windows 8:
I.

O Windows 8 não possui o Outlook Express, seu
aplicativo para ler correio eletrônico chama-se
Email.
II. O aplicativo LOJA do Windows 8 permite a procura
e instalações de aplicativos testados, aprovados e
garantidos pela Microsoft como funcionais e livres
de spywares ou adwares.
III. No Windows 8 o novo Gerenciador de Tarefas
pode ser inicializado de 5 maneiras, uma dela é
pelo atalho Ctrl+Alt+Esc.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas o item I é verdadeiro.
Apenas os itens I e II são verdadeiros.
Apenas os itens I e III são verdadeiros.
Apenas o item III é verdadeiro.

18) Julgue os itens abaixo sobre as funcionalidades e
atalhos do MS Word:
I.

Ao utilizar o atalho CTRL+F2 o usuário pode exibir
ou esconder sua barra de ferramentas.
II. Para copiar uma formatação o usuário pode utilizar
o atalho Ctrl+Shift+C.
III. Quando o usuário seleciona a opção Oculto nos
Efeitos da tela de Formatação de Fontes, faz com
que o texto não apareça na tela nem na impressão.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todos os itens são verdadeiros.
Apenas os itens I e II são verdadeiros.
Apenas o itens II e III são verdadeiros.
Apenas o itens I e III são verdadeiros.

CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA

I.

Para obter o resultado total da quantidade na
célula C7, o usuário digitou a fórmula
=SOMA(C3;C6) e obteve o resultado igual a 193.
II. Para obter o resultado total da quantidade na
célula C7, o usuário também poderá utilizar
=C3+C4+C5+C6 e após teclar Enter também
obterá o mesmo resultado de 193.
III. Caso o usuário digite na célula C7 a fórmula
=CONT.NÚM(C2:C6) o resultado obtido após
teclar Enter será igual a 5.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todos os itens são verdadeiros.
Os itens I e II são falsos.
Os itens I e III são falsos.
Os itens II e III são falsos.

20) Julgue os itens abaixo os conceitos de navegação na
internet, URL, Links e Sites:
I.

Cookies são arquivos de textos criados pelo
servidor Web e enviado como resposta ao acesso a
uma determinada página pelo cliente.
II. Como os sites consultam livremente o diretório de
cookies
eles
podem
representar
uma
vulnerabilidade quanto à privacidade do usuário.
III. Todos os recursos presentes na Internet são
localizados por meio de um endereço único
conhecido como URL.
(A)
(B)
(C)
(D)

Todos os itens são verdadeiros.
Apenas os itens I e II são verdadeiros.
Apenas os itens I e III são verdadeiros.
Apenas os itens II e III são verdadeiros.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) São características da Esquizofrenia paranóide:
(A) É o tipo mais comum. No quadro clínico
predominam delírios e alucinações, além da
perturbação do afeto e pragmatismo.
(B) As ideias delirantes e as alucinações são fugazes e
fragmentárias, o comportamento é irresponsável e
imprevisível.
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QUESTÕES DE 21 A 60
24) Os transtornos psiquiátricos são comuns em
pessoas com epilepsia. Considerando os sintomas
psiquiátricos pré-ictais, marque a alternativa
INCORRETA:
(A) Iniciam-se no período prodrômico, ocorre em um
período entre várias horas e três dias que
antecedem uma crise epiléptica.

(C) Perturbação psicomotora que pode envolver
estupor, negativismo, rigidez e excitação.

(B) Medo ou pânico é o tipo de manifestação emocional
mais comum.

(D) É a forma crônica da doença, onde se percebe uma
progressão clara dos sintomas psicóticos da
esquizofrenia. No estágio mais tardio, há
predominância de sintomas negativos.

(C) A ideação suicida que se inicia de oito horas até sete
dias após a crise.
(D) A gravidade dos sintomas piora nas 24 horas
anteriores à crise.

22) A esquizofrenia na infância apresenta:

25) Considerando o Transtorno Afetivo Bipolar (TAB),
marque a alternativa INCORRETA:

(A) Um melhor prognóstico principalmente pelo início
precoce e pela possibilidade de reversão dos
sintomas negativos.
(B) Um prognóstico sem alterações se relacionado à
idade.
(C) Um prognóstico com tendência a se tornar menos
expressivo.
(D) Um pior prognóstico principalmente pelo início
precoce e pela predominância de sintomas
negativos.
23) Depressão e ansiedade são frequentemente
subdiagnosticadas em pacientes epilépticos,
especialmente nos refratários. Considerando as
diretrizes terapêuticas da Epilepsia, marque a
alternativa CORRETA:
(A) Deve- se evitar o tratamento da epilepsia com
fenitoína e fenobarbital, que podem induzir
transtornos afetivos, e preferir a lamotrigina, que
pode ter efeito estabilizador do humor.
(B) Deve- se evitar o tratamento da epilepsia com
lamotrigina, que pode induzir transtornos afetivos,
e preferir fenobarbital que pode ter efeito
estabilizador do humor.
(C) Não é seguro utilizar medicamentos inibidores da
recaptação sináptica da serotonina.
(D) Não é seguro utilizar medicamentos ansiolíticos.

CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA

(A) É uma doença crônica que acarreta grande
sofrimento, afetando negativamente a vida dos
doentes em diversas áreas, em especial no
trabalho, no lazer e nos relacionamentos
interpessoais.
(B) O Transtorno Afetivo Bipolar tipo I é caracterizado
por pelo menos um episódio depressivo associado
a um episódio de hipomania.
(C) Os episódios depressivos, em contraste direto com
os episódios de mania, são geralmente
caracterizados por uma lentificação ou diminuição
de quase todos os aspectos de emoção e
comportamento: velocidade de pensamento e fala,
energia, sexualidade e capacidade de sentir prazer.
(D) É responsável por 7% do total de anos de vida
perdidos ajustados por incapacidades relacionadas
a doenças neuropsiquiátricas, de acordo com a
Organização Mundial da Saúde.
26) Marque a alternativa que NÃO apresenta uma
contra-indicação absoluta ao uso de Lítio em
paciente com Transtorno Afetivo Bipolar:
(A) Insuficiência renal grave.
(B) Bradicardia sinusal.
(C) Hipotireoidismo.
(D) Insuficiência cardíaca congestiva.

Página 7 de 13

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS CORREIA-PI

27) Em relação ao Diazepam, marque a alternativa
CORRETA:
(A) Útil em pacientes com graus leves de insuficiência
hepática (por eliminado por via renal.
(B) A administração intravenosa do Diazepam deve
ser sempre lenta, pois a administração
excessivamente rápida pode provocar apneia.
(C) Em caso de prescrição intramuscular a absorção é
mais rápida.
(D) Apresenta interações com os anticoagulantes e
diuréticos - retarda o clearance do Diazepam.
28) São contra-indicações do uso de Ácido valpróico:
(A) Doença hepática
significativa.

ou

disfunção

hepática

(B) Risco de agranulocitose.
(C) Insuficiência renal.
(D) Glaucoma.
29) Marque a alternativa que NÃO apresenta um efeito
indesejado dos Inibidores Seletivos da Recaptação
da Serotonina (ISRS):
(A) Anorgasmia.
(B) Agitação.
(C) Cefaléia.
(D) Hipotensão.
30) Considerando as diretrizes terapêuticas do
Ministério da Saúde nos sintomas de ansiedade,
marque a alternativa INCORRETA:
(A) O tratamento de base de sintomas de ansiedade
que se cronificam são os “antidepressivos”.
(B) Devem ser prescritos em doses equivalentes às
doses para depressão.
(C) Os ansiolíticos devem ser direcionados para
tratamento sintomático e de longo prazo.
(D) Prescrever apenas benzodiazepínicos para queixas
crônicas de ansiedade, é iatrogênico.
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31) De acordo com a Organização Mundial de Saúde
(2003), 50% dos pacientes com doença crônica não
fazem uso de suas medicações conforme as
prescrições médicas. Dentre os múltiplos fatores
associados à conduta estão os efeitos adversos
relacionados ao tratamento. Considerando a
afirmativa, marque a alternativa que NÃO
apresenta um efeito adverso no tratamento do
Transtorno Afetivo Bipolar:
(A) Comprometimento cognitivo.
(B) Sintomas extrapiramidais.
(C) Disfunção sexual.
(D) Perda de peso.
32) Os antipsicóticos ou neurolépticos tiveram um
papel bastante importante no processo de
desinstitucionalização e tornaram possíveis altas
de pacientes bastante graves que viveram nos
manicômios durante décadas. Considerando os
principais medicamentos da saúde mental na
Atenção Primaria à Saúde, marque a alternativa
INCORRETA:
(A) Clorpromazina, Levomepromazina e Tioridazina
tendem a ser mais sedativos e a provocar maior
ganho de peso.
(B) O Haloperidol em doses baixas tem boa eficácia
em quadros crônicos de tiques.
(C) Hipotensão postural é mais comum com os
antipsicóticos de alta potência.
(D) O Haloperidol associado à Prometazina pode
produzir sedação e contenção em cerca de 20
minutos.
33) Alguns quadros psicóticos combinam-se com
alteração do humor, são as psicoses afetivas. Os
chamados sintomas maníacos são caracterizados
por:
(A) Sintomas depressivos.
(B) Sensação de bem-estar e onipotência incomuns à
pessoa.
(C) Sonolência.
(D) Irritabilidade.
34) Em relação ao Alcoolismo, marque a alternativa
que NÃO está associada ao uso abusivo:
(A) Vertigens e desequilíbrio.
(B) Edemas das pálpebras.
(C) Dores abdominais.
(D) Bradicardia.

CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA
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35) Considerando o padrão de consumo de álcool
identificado como Beber Pesado Episódico (BPE),
marque a alternativa CORRETA:

39) Sobre o Transtorno anancástico, marque a
alternativa CORRETA:
(A) Prevalece a sensibilidade excessiva a críticas.

(A) Significa uso de álcool dentro de padrões aceitos
pela sociedade.

(B) Prevalece preocupação com detalhes, a rigidez e a
teimosia.

(B) Significa o consumo de cinco ou mais doses de
bebidas alcoólicas em uma única ocasião por
homens ou quatro ou mais por mulheres, pelo
menos uma vez nas últimas duas semanas.

(C) Prevalece a astenia do comportamento.
(D) Predomina a desconfiança, sensibilidade excessiva
a contrariedades.

(C) Significa a forma de uso de álcool que não traz
conseqüências adversas ao consumidor.

40) Considerando os Critérios Diagnósticos para um
Transtorno da Personalidade, de acordo com o
DSM-53 - Um padrão persistente de vivência íntima
ou comportamento que se desvia acentuadamente
das expectativas da cultura do indivíduo. Este
padrão manifesta-se em duas (ou mais) das
seguintes áreas:

(D) Significa a presença de
abstinência.

pequenos sinais de

36) Marque a alternativa que NÃO apresenta
transtornos mentais, segundo o DSM-IV,
associadas ao alcoolismo:
(A) Neuropatia periférica.

(A) Cognição,
instabilidade,
funcionamento
interpessoal, controle dos impulsos.

(B) Delirium tremens.
(C) Demência de Korsakoff.

(B) Cognição, afetividade, funcionamento ocupacional,
controle dos impulsos.

(D) Disfunção sexual.

(C) Cognição,
sociabilidade,
funcionamento
interpessoal, controle dos impulsos.

37) Os resultados de estudos indicam que pacientes
com Doença de Parkinson têm chance quase seis
vezes maior de desenvolver demência que a
população da mesma idade. Marque a alternativa
que NÃO apresenta um fator de risco para o
desenvolvimento de demência associada à doença:

(D) Cognição, afetividade, funcionamento interpessoal,
controle dos impulsos.
41) Sobre os Transtornos de personalidade, marque
(V) para Verdadeiro ou (F) para Falso:


(A) Alucinações induzidas por levodopa.
(B) Disfunção do lobo temporal.
(C) Idade avançada.
(D) Disfunção cognitiva em domínios que não a
memória ou em múltiplos domínios cognitivos.
38) São fatores de risco familiares relacionados à saúde
mental de crianças e adolescentes, EXCETO:
(A) Discórdia familiar excessiva.
(B) Morte ou ausência abrupta de membro da família.
(C) Discriminação e marginalização.
(D) Pais ou cuidadores com transtorno mental.







Estudos internacionais apontam que os
Transtornos de personalidade se encontram mais
presente em áreas urbanas e em indivíduos que
tem contatos mais restritos aos serviços de saúde.
Entre os pacientes atendidos por auto-agressão a
prevalência de Transtorno de personalidade é
estimada em 27,5%.
A prevalência de desordens da personalidade sofre
variações de acordo com o grupo sóciodemográfico.
30 a 40% dos indivíduos que cometem suicídio são
categorizados como pacientes com Transtorno de
personalidade.

(A) V, F, V, F.
(B) F, V, V, F.
(C) F, V, V, V.
(D) V, F, V, V.

CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA
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42) De acordo com a teoria humoral de Hipócrates,
posteriormente aperfeiçoada por Galeno, marque a
alternativa que não apresenta um tipo de
temperamento:
(A) Sanguíneo.
(B) Paranóide.
(C) Fleumático.
(D) Colérico.
43) Marque a alternativa que NÃO apresenta uma
causa pré-natal das Oligofrenias:
(A) Doenças endócrinas congênitas.
(B) Anemia gestacional grave.
(C) Doenças da placenta e líquido amniótico.
(D) Infecções neonatais.
44) Considerando os critérios diagnósticos nas
Deficiências intelectuais (DMS V) e as
especificações das gravidades, o domínio social
moderado:
(A) Apresenta imaturidade com as relações sociais.
(B) Requer ajuda para tomar decisões.
(C) Apresenta linguajar imaturo para a idade.
(D) O entendimento está vinculado a gestos e palavras
simples.

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

(A) Reconhecer aquele que necessita e/ou procura o
serviço, como o portador de um pedido legítimo a
ser levado em conta, implicando uma necessária
ação de acolhimento.
(B) Comprometer os responsáveis pela criança ou
adolescente a ser cuidados no processo de atenção,
situando-os, igualmente, como sujeitos da
demanda.
(C) Os serviços de saúde mental infanto-juvenil, dentro
da perspectiva que hoje rege as políticas de saúde
mental no setor, devem assumir uma função social
meramente técnica.
(D) Conduzir a ação do cuidado de modo a sustentar,
em todo o processo, a condição da criança ou do
adolescente como sujeito de direitos e de
responsabilidades, o que deve ser tomado tanto em
sua dimensão subjetiva quanto social.
47) Marque a alternativa que NÃO apresenta um
princípio da Política nacional de Saúde Mental
Infanto-juvenil:
(A) Acolhimento universal.
(B) Construção permanente da rede.
(C) Intersetorialidade na ação do cuidado.
(D) Desinstitucionalização.

45) Em relação às Neuroses, para Freud:

48) Considerando a Política Nacional de Saúde Mental,
marque a alternativa que NÂO apresenta ações que
podem ser realizadas por todos os profissionais da
Atenção Básica:

(A) A causa mais comum da neurose de angústia é a
excitação não consumada.

(A) Oferecer o cuidado em saúde sem criar uma relação
de vínculo.

(B) A causa mais comum da neurose de angústia é a
excitação consumada.
(C) A causa mais comum da neurose de angústia é falta
da excitação.
(D) A causa mais comum da neurose de angústia é a
excitação excessiva.

(B) Exercitar a habilidade da empatia.
(C) Lembrar-se de escutar o que o usuário precisa
dizer.
(D) Acolher o usuário e suas queixas emocionais como
legítimas.

46) Marque a alternativa que NÃO está de acordo com
a afirmativa. “Os serviços públicos de saúde mental
infanto-juvenis, em particular os de base territorial
e voltados para a atenção intensiva, deverão seguir
as seguintes diretrizes operacionais em suas ações
de cuidado:”

CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA
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49) Considerando o Guia Prático de Matriciamento em
Saúde Mental, publicado pelo Ministério da Saúde,
e as etapas da Terapia de reatribuição, marque (V)
para Verdadeiro ou (F) para Falso:







Sentindo-se compreendido: fazer anamnese
ampliada e exame físico focado na queixa, com
valorização das crenças da pessoa.
Ampliando a agenda: dar oportunidade para
outros membros da família participar da terapia de
reatribuição.
Fazendo o vínculo: construir modelos explicativos
que façam sentido para a pessoa.
Negociando o tratamento: pactuar, em conjunto
com a pessoa, um projeto terapêutico ampliado.

(A) F, V, V, V.
(B) V, F, V, F.
(C) V, F, V, V.
(D) V, F, F, V.
50) Em relação ao Projeto Terapêutico Singular (PTS),
marque a alternativa INCORRETA:
(A) É uma estratégia de cuidado que articula um
conjunto de ações resultantes da discussão e da
construção coletiva de uma equipe multidisciplinar
e leva em conta as necessidades, as expectativas, as
crenças e o contexto social da pessoa ou do coletivo
para o qual está dirigido.
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51) Considerando o Programa “De Volta para Casa” do
Ministério da Saúde, com o objetivo de inserção
social de pessoas acometidas de transtornos
mentais, incentivando a organização de uma rede
ampla e diversificada de recursos assistenciais e de
cuidados, marque a alternativa que apresenta as
condições para a inclusão de possíveis
beneficiários:
(A) Será necessário que a pessoa esteja de alta
hospitalar, morando em residência terapêutica, ou
com suas famílias (de origem ou substitutas), ou
formas alternativas de moradia.
(B) Será necessário que a pessoa esteja de alta
hospitalar e sendo atendido por um CAPS (Centros
de Atenção Psicossocial) ou outro serviço de saúde
mental do município onde passará a residir.
(C) Será necessário que a pessoa esteja sendo atendido
por um CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) ou
outro serviço de saúde mental do município onde
passará a residir.
(D) Será necessário que a pessoa esteja de alta
hospitalar, morando em residência terapêutica, ou
com suas famílias (de origem ou substitutas), ou
formas alternativas de moradia e sendo atendido
por um CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) ou
outro serviço de saúde mental do município onde
passará a residir.

(B) Embora possa ser utilizado como analisador
qualitativo e apregoado para todos os usuários dos
serviços estratégicos de Saúde Mental, como os
Caps, na Atenção Básica é importante estabelecer
critérios de seleção dos casos que exigirão a
construção de um PTS.

52) Considerando os objetivos do Programa de
Desinstitucionalização, os vínculos criados pelas
pessoas durante o período em que estiveram
internadas, sempre que possível, deverão ser
respeitados no momento da desinstitucionalização,
de acordo com os seguintes critérios: (marque a
alternativa INCORRENTA):

(C) Não é viável, nem necessário elaborar um PTS para
todas as pessoas atendidas em um serviço de
Atenção Básica, nem estabelecer prioridades
baseadas em complexidades.

(A) Retorno à família, quando houver possibilidade de
coabitação e convivência, de acordo com projetos
terapêuticos singulares.

(D) O PTS também pode ser sugerido nos casos que
exigirem maior articulação da equipe e nas
situações em que há necessidade de ativação de
outras instâncias como os recursos comunitários e
outros serviços de Saúde e instituições
intersetoriais.

(C) Inserção nos Serviços Residenciais Terapêuticos
(SRT).

CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA

(B) Para as pessoas com deficiência, apenas com
encaminhamento para as residências inclusivas.

(D) Para as pessoas com deficiência, quando indicado,
encaminhamento para as residências inclusivas.
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53) Sobre a internação involuntária, marque a
alternativa CORRETA:
(A) Deverá, no prazo de setenta e duas horas, 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.
(B) É determinada, de acordo com a legislação vigente,
pelo juiz competente, que levará em conta as
condições de segurança do estabelecimento,
quanto à salvaguarda do paciente, dos demais
internados e funcionários.
(C) Seu término dar-se-á por solicitação escrita do
paciente ou por determinação do médico
assistente.
(D) Será comunicada pela direção do estabelecimento
de saúde mental aos familiares, ou ao
representante legal do paciente,

(A) F, V, V, V.
(B) V, V, F, F.
(C) V, V, V, F.
(D) F, V, V, F.
56) A Antipsiquiatria teve como representantes,
EXCETO:
(A) David Cooper.
(B) Franco Basaglia.
(C) Ronald David Laing.
(D) Gerald Caplan.
57) A psiquiatria preventivista trouxe como principal
objeto de sua ação:
(A) A saúde mental.
(B) A doença mental.
(C) A cura mental.
(D) A crise mental.

54) São direitos da pessoa portadora de transtorno
mental, EXCETO:
(A) Ter acesso ao melhor tratamento do sistema de
saúde, consentâneo às suas necessidades.

58) Os conceitos preventivistas redirecionaram os
objetivos da psiquiatria. Marque a alternativa que
NÃO representa os conceitos em questão:

(B) Ser
tratada
em
ambiente
terapêutico,
preferencialmente, pelos meios mais invasivos.

(A) Intervenção nas condições possíveis de formação
da doença mental.

(C) Ter garantia de sigilo nas informações prestadas.

(B) Busca da realização do diagnóstico e tratamento
precoces da doença mental.

(D) Ter livre acesso aos meios de comunicação
disponíveis.
55) Sobre a Antipsiquiatria marque
Verdadeiro ou (F) para Falso:








(V)

para

A concepção antipsiquiátrica era a total extinção
dos manicômios e a eliminação da própria ideia de
doença mental.
Idealizou-se numa corrente cuja característica
principal, além de negar a psiquiatria tradicional,
era promover formas alternativas de tratamento
do sofrimento psíquico.
Para a antipsiquiatria era mais correto dizer que a
relação está doentia do que qualificar como doente
o indivíduo que participa desta.
Na antipsiquiatria os tratamentos psiquiátricos
tradicionais atendem a interesses do indivíduo,
considerando a natureza política da ciência
psiquiátrica, que anula o coletivo em nome da
manutenção da disciplina.

CARGO: MÉDICO PSIQUIATRA

(C) A privatização da assistência psiquiátrica.
(D) Readaptação do paciente à vida social após sua
melhora.
59) Considerando a Psiquiatria Democrática, marque a
alternativa que NÃO se relaciona com a linha
intervencionista do movimento:
(A) A origem do pertencimento de classe dos internos
do hospital.
(B) A negação da doença mental.
(C) A pretensão de neutralidade e de produção de
verdade das ciências.
(D) A função social de tutela e controle social da
psiquiatria, do manicômio e do técnico na
constituição da hegemonia.
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60) Na Psiquiatria Democrática, para Franco Basaglia:
(A) O manicômio não passava de um depósito humano
que agrupava uma série de pessoas que dentre
muitos estigmas que carregavam, também eram
ditas improdutivas para toda uma sociedade.
(B) O manicômio agrupava uma série de pessoas que
dentre muitos estigmas que carregavam também
se faziam de improdutivas para continuarem à
margem da sociedade.
(C) O manicômio agrupava uma série de pessoas que
negavam a doença mental e também se faziam de
improdutivas.
(D) O manicômio agrupava uma série de pessoas que
tentavam compreender a loucura, mas também
eram ditas improdutivas para toda uma sociedade.
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