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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Saúde – desafios de integração e convergência 
 

A despeito dos imensos desafios, nas últimas décadas, o 
Brasil constituiu uma realidade de promoção e atenção à 
saúde ímpar no mundo e inédita em nossa História. A 
Constituição de 1988 estabeleceu a criação do Sistema Único 
de Saúde (SUS) e concomitantemente os setores privados, 
com e sem fins lucrativos, se expandiram. 

Os 30 anos do SUS, recém-completados, sugerem uma 
reflexão. Obviamente, há muito que avançar na atenção à 
saúde, mas pode-se concluir que o SUS se tornou um 
patrimônio nacional. Citando o professor Eugenio Vilaça, “o 
SUS não é um problema sem solução, é uma solução com 
problemas”. 

O SUS atende 207 milhões de brasileiros. Os serviços vão 
desde vigilância epidemiológica, sanitária e ambiental, passando 
por vacinação, transplantes, assistência farmacêutica de alto 
custo, até programas de combate à Aids e à Hepatite C, entre 
outros. 

Integrado ao sistema filantrópico, o SUS avançou e fez 
história, apesar de todas as questões que enfrentamos. Seja por 
sua jornada ainda curta, seja por problemas organizacionais 
crônicos – especialmente o subfinanciamento da União, além 
das ineficiências pela estrutura e pela governança fragmen-
tadas, indicadas em estudo do Banco Mundial –, o SUS 
apresenta muitos desafios a superar, como o excesso de 
judicialização, que mina orçamentos e desorganiza planeja-
mentos. Mas não consigo vislumbrar o futuro do Brasil sem esse 
sistema de saúde. 

Também não consigo enxergar o horizonte sem o 
incremento da integração com os setores privados, tanto os 
sem fins lucrativos (filantrópicos) quanto os com fins lucrativos 
(hospitais, clínicas, serviços de diagnóstico, médicos e outros 
profissionais da saúde). [...] 

Como dissemos, a parceria filantrópica foi essencial à 
consolidação do SUS, conexão que se incrementou com a 
possibilidade de contratos de gestão com organizações sociais 
(OSs), a partir de 1998. Em 1999 criou-se a alternativa de ação 
com as organizações da sociedade civil de interesse público 
(Oscips). Em 2004 foram regulamentadas as parcerias público-
-privadas (PPPs), que permitem buscar financiamento parti-
cular para projetos de interesse público, incluindo a saúde. 

[...] 
Integração, cooperação, diálogo e intercâmbio entre os 

mundos público, privado e não governamental são caminhos 
já comprovadamente bem-sucedidos. Tendo como foco o 
cidadão e como norte o fortalecimento do SUS e o estímulo 
à integração desses universos, é preciso pautar discussões e 
ações acerca do financiamento e regulação do setor; 
políticas públicas; marco produtivo de desenvolvimento 
econômico; modelos de gestão, remuneração, organização 

e assistência; além de recursos humanos, infraestrutura, 
equipamentos e tecnologias. 

Considerando a mudança no quadro epidemiológico, com 
a predominância de doenças crônicas, que demandam atenção 
permanente, sobre doenças agudas, e se quisermos avançar 
para um sistema brasileiro de saúde inclusivo e qualificado, 
ético e economicamente sustentável, não há que se desviar 
dessa rota colaborativa, mas, sim, investir talento e esforço 
político para incrementar o intercâmbio de experiências de 
excelência que o Brasil construiu nos últimos 30 anos, como as 
inovações em gestão nos setores não governamentais e a 
estruturação da atenção primária no sistema público. Desafio é 
o que não falta, mas caminhos já temos. É só avançar na 
caminhada da cooperação. 

(Paulo Hartung. O Estado de S. Paulo, 07/05/2019. Adaptado.)  
 
Questão 01 
No 2º parágrafo do texto, o autor utiliza como recurso de 
linguagem a citação “o SUS não é um problema sem 
solução, é uma solução com problemas”. Considerando a 
estrutura textual apresentada, pode-se afirmar acerca de 
tal recurso que: 
A) Demonstra, como recurso de linguagem, o senso comum; 

fato aceitável que reflete a realidade. 
B) Apresenta uma interpretação como se fosse um fato, 

enfraquecendo o esquema argumentativo. 
C) Trata-se de um recurso da argumentação que contribui 

para um convencimento de um ponto de vista. 
D) Sua relevância deve-se ao fato de se tratar de um recurso 

da argumentação da lógica em que são apresentadas 
causa e consequência. 

 
Questão 02 
“Obviamente, há muito que avançar na atenção à saúde, mas 
pode-se concluir que o SUS se tornou um patrimônio 
nacional.” (2º§) O trecho anteriormente destacado apresenta 
duas ocorrências da partícula “se” acerca das quais está 
correto o seguinte comentário: 
A) Nas duas ocorrências o “se” pode ser classificado como 

palavra expletiva ou de realce. 
B) Em “pode-se concluir”, o “se” tem a função de conjunção 

subordinativa; o mesmo não ocorre com o segundo “se”. 
C) Nas duas ocorrências, o “se” pode ser classificado como 

substantivo por estar determinado na formação do 
período. 

D) Em “O SUS se tornou um patrimônio nacional.”, o “se” é 
reconhecido como pronome oblíquo correspondente à 
pessoa gramatical do sujeito, o mesmo não ocorre com o 
primeiro “se”. 

 
Questão 03 
A locução prepositiva que dá início ao texto “A despeito 
de” estabelece, de forma coerente e coesa, uma relação de:   
A) Causa. 
B) Compensação. 
C) Contrariedade. 
D) Proporcionalidade. 
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Questão 04 
De acordo com o exposto no 1º parágrafo do texto, pode-se 
afirmar que: 
A) Há segmentos específicos da sociedade cujo retrocesso na 

promoção da saúde de qualidade pode ser identificado, tais 
como setores privados, com e sem fins lucrativos.  

B) O atendimento à saúde no Brasil, segundo dados históricos, 
é peculiar e tem se mostrado completamente eficiente 
mesmo diante dos desafios enfrentados, não deixando de 
considerá-los. 

C) Há uma contradição entre o conteúdo exposto no 1º 
parágrafo e as informações e ideias posteriores que, 
propositalmente, permite que o leitor estabeleça uma 
reflexão acerca do assunto abordado.  

D) Os adjetivos “ímpar” e “inédita” contribuem para o entendi-
mento de que há fatores positivos que permeiam a 
promoção e atenção à saúde no Brasil, o que não é o mesmo 
que excluir deficiências e necessidades de melhorias.  

 
Questão 05 
O sentido produzido pelos vocábulos deve ser reconhecido 
mediante o contexto em que estão inseridos; assim, 
identifique a indicação correta quanto ao significado para 
os vocábulos destacados. 
A) “Integrado ao sistema filantrópico” (4º§) / destituível. 
B) “seja por problemas organizacionais crônicos” (4º§) / 

supervenientes. 
C) “e concomitantemente os setores privados” (1º§) / 

simultaneamente. 
D) “Saúde – desafios de integração e convergência” (título) 

/ alteração de direção. 

 
CONHECIMENTOS SOBRE O SUS 
 
Questão 06 
O Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) 
tem como objetivo coletar, transmitir e disseminar dados 
gerados rotineiramente pelo Sistema de Vigilância Epidemi-
ológica das três esferas de governo. Como gestora do Sinan, 
cabe à União: 
A) Prestar apoio técnico às unidades notificantes. 
B) Consolidar os dados do Sinan provenientes dos municípios. 
C) Coordenar a seleção dos códigos correspondentes aos 

agravos de interesse estadual e municipal, segundo a 
Classificação Internacional de Doenças – CID 10. 

D) Avaliar regularidade, completitude, consistência e integri-
dade dos dados e duplicidade de registros, efetuando os 
procedimentos definidos como de responsabilidade do 
município, para a manutenção da qualidade da base de 
dados. 

 
 
 
 
 

Questão 07 
O Programa Farmácia Popular do Brasil que, atualmente, trata-
-se do “Programa Aqui tem Farmácia Popular”, funciona através 
do credenciamento de farmácias e drogarias comerciais, 
aproveitando a dinâmica da cadeia farmacêutica (produção x 
distribuição x varejo), oferecendo à população mais uma 
alternativa de acesso aos medicamentos considerados essen-
ciais. Em relação aos princípios da Política Nacional de 
Assistência Farmacêutica, analise as afirmativas a seguir. 
I. Participar de um conjunto de ações voltadas à promoção, 

proteção, e recuperação da saúde, porém de forma inde-
pendente, da Política Nacional de Saúde, mas garantindo os 
princípios da universalidade, integralidade e equidade. 

II. Ser compreendida como política pública norteadora para a 
formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se 
as políticas de medicamentos, de ciência e tecnologia, de 
desenvolvimento industrial e de formação de recursos 
humanos, dentre outras, garantindo a intersetorialidade 
inerente ao sistema de saúde do país (SUS) e cuja implantação 
envolve tanto o setor público quanto privado de atenção 
à saúde. 

III. A assistência farmacêutica trata de um conjunto de ações 
voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde, 
tanto individual quanto coletiva, tendo o medicamento 
como insumo essencial e visando o acesso e o seu uso 
racional. 

IV. Modernizar e ampliar a capacidade instalada e de produção 
dos laboratórios farmacêuticos oficiais, sendo eles, nacionais 
ou não, visando apenas o suprimento dos medicamentos ao 
SUS e o cumprimento de seu papel como referências de 
custo e qualidade da produção de medicamentos, incluindo-
se a produção de fitoterápicos. 

Estão corretas as afirmativas 
A) I, II, III e IV. 
B) I e II, apenas. 
C) I e IV, apenas. 
D) II e III, apenas. 
 
Questão 08 
A Unidade Básica de Saúde (UBS) é o acesso preferencial dos 
usuários e a principal porta de entrada e centro de 
comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. O 
Componente Construção do Programa de Requalificação de 
UBS tem como objetivo permitir o repasse de incentivos 
financeiros para a construção de UBS municipais e distritais, 
como forma de prover infraestrutura adequada às Equipes de 
Atenção Básica para desempenho de suas ações. “Dentre os 4 
Portes de UBS a serem financiadas por meio do Componente 
Construção, classifica-se como UBS PORT II destinada e apta a 
abrigar, no mínimo, _______ Equipe(s) de Atenção Básica, 
com número de profissionais compatível a _______ Equipe(s) 
de Atenção Básica.” Assinale a alternativa que completa 
correta e sequencialmente a afirmativa anterior. 
A) três / três 
B) uma / uma 
C) duas / duas 
D) quatro / quatro 
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Questão 09 
Considerando os termos citados e suas respectivas definições, 
relacione adequadamente as colunas a seguir. 
1. Análise de risco. 
2. Análise de situação de saúde. 
3. Análise do sistema municipal de saúde. 
(     ) É um processo contínuo, oportuno e sintético que permite 

medir, caracterizar, explicar e avaliar o processo saúde/ 
doença, contribuindo para o estabelecimento de estratégias 
políticas e tomada de decisões na área da saúde pública. 

(     ) Conjunto de procedimentos que deve ser incorporado ao 
processo de acompanhamento da situação de saúde, 
visando a oferecer subsídios aos gestores e às instâncias 
de participação e controle social para o planejamento e 
avaliação das ações e serviços de saúde, permitindo 
maior clareza na definição das prioridades e na avaliação 
do resultado de suas ações. 

(     ) Processo de levantamento, avaliação, gerenciamento e 
comunicação de riscos à saúde, considerando o processo 
de trabalho, a possibilidade de escape no ambiente, o 
volume, a concentração e a classe de risco do agente 
biológico a ser manipulado na implementação de ações 
destinadas à prevenção, controle, redução ou eliminação 
dos mesmos. 

A sequência está correta em 
A) 1, 2, 3.  
B) 1, 3, 2. 
C) 2, 1, 3. 
D) 2, 3, 1. 
 
Questão 10 
“Reunir-se a cada quatro anos com a representação dos 
vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e 
propor as diretrizes para a formulação da política de saúde 
nos níveis correspondentes, convocada pelo Poder Executivo 
ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de 
Saúde.” O trecho citado refere-se à(ao): 
A) Conselho de Saúde. 
B) Conferência de Saúde. 
C) Conselho Nacional de Secretários de Saúde. 
D) Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 11 
O cloridrato de fluoxetina é um medicamento antidepres-
sivo que pertence à classe dos inibidores seletivos da recap-
tação da serotonina. Sobre os seus efeitos colaterais, é 
correto afirmar que: 
A) Não há chances de ocorrer redução da libido. 
B) Não há chances de ocorrer retardo na ejaculação. 
C) São os efeitos colaterais mais comuns as náuseas e a insônia.  
D) São os efeitos colaterais mais comuns a sonolência e a 

disúria. 
 

Questão 12 
Sobre os transtornos psicóticos, é INCORRETO afirmar que: 
A) O Transtorno Psicótico Breve é uma perturbação psicótica 

com duração maior que um dia e remissão em um mês. 
B) O Transtorno Delirante se caracteriza por, pelo menos, 

três meses de delírios não bizarros sem outros sintomas 
de uma fase ativa de esquizofrenia. 

C) O Transtorno Psicótico Compartilhado é uma perturbação 
que se desenvolve em um indivíduo influenciado por outra 
pessoa com um delírio estabelecido de conteúdo similar.  

D) A Esquizofrenia é uma perturbação que dura, pelo menos, 
seis meses e inclui, pelo menos, um mês de sintomas da fase 
ativa, ou seja, presença de dois ou mais dos sintomas de de-
lírios, alucinações, discurso desorganizado, comportamento 
muito desorganizado ou catatônico e sintomas negativos. 

 
Questão 13 
São características de um paciente com quadro de delirium, 
EXCETO: 
A) Humor inalterado. 
B) Quadro de início abrupto. 
C) Dificuldade em manter a atenção. 
D) Manutenção de um pensamento organizado. 
 
Questão 14 
A demência é uma doença mental que se caracteriza pelo 
prejuízo cognitivo que pode incluir alterações de memória, 
desorientação em relação ao tempo e ao espaço, realização 
de tarefas complexas, dentre outras manifestações. Na 
demência conhecida como doença de Alzheimer, o paciente 
pode apresentar, EXCETO: 
A) Esquecimento de eventos, de compromissos, ou do lugar 

onde guardou os seus pertences.  
B) Perda de memória recente com repetição das mesmas 

perguntas ou dos mesmos assuntos. 
C) Dificuldade para perceber situações de risco, para cuidar 

do próprio dinheiro e de seus bens pessoais. 
D) Diminuição da audição juntamente com alteração do 

apetite, que pode estar exacerbado ou diminuído. 
 
Questão 15 
Segundo o sistema classificatório da última edição do Diag-
nostic and Statistical Manual of Mental Disorders, existem dois 
tipos de apresentação clínica da anorexia nervosa; assinale-os. 
A) Precoce e tardio. 
B) Familiar e idiopático. 
C) Restritivo e purgativo.  
D) Voluntário e involuntário. 
 
Questão 16 
São exemplos de transtornos alimentares, EXCETO: 
A) Bulimia nervosa.  
B) Anorexia nervosa.  
C) Doença de Behçet. 
D) Transtorno de ruminação. 
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Questão 17 
Sobre a reforma psiquiátrica, assinale a afirmativa correta. 
A) O atendimento passou a ser feito em UPAS. 
B) As internações são sempre feitas em hospitais psiquiátricos. 
C) É amparada pela Lei nº 10.216/2001, depois de uma luta 

social que durou doze anos.  
D) Significou uma mudança no modelo de tratamento, subs-

tituindo o convívio social por lugares de isolamento. 
 
Questão 18 
São sinais de abstinência em relação ao uso do crack, EXCETO: 
A) Elevação da pressão arterial e taquicardia, podendo gerar 

infarto neste período. 
B) Comportamento violento, irritação e insônia devido ao 

excesso de adrenalina. 
C) Descarga de adrenalina em todo o corpo para tentar 

compensar a falta de estímulo.  
D) Sentimento depressivo gerado pela queda de serotonina, 

hormônio responsável pela sensação de bem-estar. 
 
Questão 19 
“Caracterizado essencialmente por ideias obsessivas ou por 
comportamentos compulsivos recorrentes. As ideias obsessi-
vas são pensamentos, representações ou impulsos, que se 
intrometem na consciência do sujeito de modo repetitivo e 
estereotipado. Em regra geral, elas perturbam muito o su-
jeito, o qual tenta, frequentemente, resistir-lhes, mas sem 
sucesso. O sujeito reconhece, entretanto, que se trata de seus 
próprios pensamentos, mas estranhos à sua vontade e, em 
geral, desprazerosos.” Refere-se ao Transtorno:  
A) De pânico. 
B) De adaptação. 
C) Obsessivo compulsivo. 
D) De ansiedade generalizada. 
 
Questão 20 
“A queixa predominante é uma dor persistente, intensa e 
angustiante; dor não explicável inteiramente por um processo 
fisiológico ou um transtorno físico, ocorrendo em um contexto 
de conflitos emocionais e de problemas psicossociais suficien-
temente importantes para permitir a conclusão de que eles 
sejam a causa essencial do transtorno. O resultado é, em geral, 
uma maior atenção em suporte e assistência quer seja pessoal, 
quer seja médica. Uma dor considerada como psicogênica, 
mas ocorrendo no curso de um transtorno depressivo ou de 
uma esquizofrenia não deve ser aqui classificada.” As informa-
ções se referem ao Transtorno: 
A) De conversão.  
B) De somatização. 
C) Neurovegetativo somatoforme. 
D) Doloroso somatoforme persistente. 
 
 
 
 

Questão 21 
“Constitui em uma resposta retardada ou protraída a uma 
situação ou evento estressante (de curta ou longa duração), 
de natureza excepcionalmente ameaçadora ou catastrófica, e 
que provocaria sintomas evidentes de perturbação na maio-
ria dos indivíduos. Fatores predisponentes, tais como certos 
traços de personalidade (por exemplo compulsiva, astênica), 
ou antecedentes do tipo neurótico, podem diminuir o limiar 
para a ocorrência da síndrome ou agravar sua evolução; tais 
fatores, contudo, não são necessários ou suficientes para 
explicar a ocorrência da síndrome. Os sintomas típicos 
incluem a revivescência repetida do evento sob a forma de 
lembranças invasivas (“flashbacks”), de sonhos ou de pesade-
los; ocorrem em um contexto durável de “anestesia psíquica” 
e de embotamento emocional, de retraimento com relação 
aos outros, insensibilidade ao ambiente, anedonia, e de 
evitação de atividades ou de situações que possam despertar 
a lembrança do traumatismo.” Assinale a alternativa que 
corresponde ao transtorno descrito anteriormente. 
A) Reação aguda ao stress. 
B) Transtorno de adaptação. 
C) Estado de stress pós-traumático. 
D) Reação não especificada a um stress grave. 
 
Questão 22 
Na década de 80 foram divulgados critérios para um 
subtipo de esquizofrenia que, atualmente, é conhecido 
como esquizofrenia deficitária. São critérios de diagnóstico 
para esquizofrenia deficitária, EXCETO: 
A) Afeto restrito. 
B) Delírio de grandeza. 
C) Pobreza de discurso. 
D) Senso de propósito diminuído. 
 
Questão 23 
Relatórios recentes da Organização Mundial da Saúde (OMS) 
apontam que o gasto mundial decorrente de transtornos 
mentais pode chegar a 16 trilhões de dólares entre 2010 e 
2030. O transtorno psiquiátrico mais prevalente ao longo da 
vida se refere a: 
A) Demência.  
B) Transtorno bipolar. 
C) Transtorno de pânico. 
D) Transtorno depressivo maior. 
 
Questão 24 
A Síndrome de Abstinência do Álcool se constitui por um 
conjunto de sinais e sintomas que se manifestam em 
pessoas que interrompem o consumo após longos períodos 
e intenso uso. Trata-se de um sintoma da Síndrome de 
Abstinência Leve: 
A) Tremor. 
B) Cefaleia.  
C) Tontura. 
D) Abuso de outras substâncias.  
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Questão 25 
Uma gestante classificada como pré-natal de baixo risco é 
identificada com necessidade de uso de psicofármacos para 
tratamento de transtornos relacionados ao sono, além de 
ansiedade e pensamentos negativos em relação à gravidez. 
Assinale, a seguir, a melhor escolha medicamentosa para o 
quadro hipotético. 
A) Fluoxetina. 
B) Imipramina. 
C) Venlafaxina.  
D) Eletroconvulsoterapia, pois não há psicofármacos com 

uso seguro durante a gravidez. 
 
Questão 26 
A acatisia é um efeito colateral associado a um grupo 
específico de psicofármacos. É possível afirmar que: 
A) É causada por antipsicóticos de 1ª geração. 
B) Geralmente, aparece após uso prolongado (meses ou anos). 
C) Para o seu tratamento, antes de interrupção da medicação, 

se recomenda terapia com anticolinérgicos. 
D) Sua sintomatologia consiste em contrações involuntárias, 

movimentos estereotipados e incapacidade de se manter 
sentado. 

 
Questão 27 
“_________________ apresenta sintomas de lentificação, 
esquecimento e prejuízo da atenção, mas que não têm causa 
orgânica e são costumeiramente causados por uma depres-
são.” Assinale a alternativa que completa corretamente a 
afirmativa anterior. 
A) Delirium 
B) Demência  
C) Mal de Alzheimer 
D) Pseudodemência 
 
Questão 28 
“Em 2016, a taxa de suicídio chegou a 5,8 por 100 mil 
habitantes, com notificação de 11.433 mortes.” Assinale, a 
seguir, o transtorno psiquiátrico que mais se relaciona com 
o suicídio. 
A) Demência.  
B) Transtorno ansioso. 
C) Transtorno psicótico. 
D) Transtorno do humor.  
 
Questão 29 
As alucinações são um conceito antigo na psiquiatria, introdu-
zido por Esquirol (1772-1840) como percepção sem objeto, e, 
também, referenciada como uma alteração na percepção dos 
sentidos (visual, auditiva, olfativa etc.). Assinale uma comor-
bidade em que NÃO são esperadas presenças de alucinações. 
A) Epilepsia.  
B) Abuso de drogas. 
C) Trastorno afetivo bipolar. 
D) Trastorno obsessivo compulsivo. 
 

Questão 30 
O tabagismo é a principal causa de morte evitável no mundo. 
O Brasil, desde 2002, conta com o Programa Nacional de 
Controle do Tabagismo. Neste programa, a medicação 
preconizada para uso em pacientes que desejam interromper 
o tabagismo é a bupropiona. Diante do exposto, assinale a 
alternativa correta. 
A) A dose máxima preconizada é de 450 mg. 
B) O tratamento medicamento é orientado para durar 18 

semanas. 
C) Após o início da medicação, recomenda-se que o paciente 

interrompa o uso do cigarro no 8º dia.  
D) A posologia recomendada é de 150 mg pela manhã nos 

primeiros três dias, seguindo para 1 cp por 8/8h até o 
final do tratamento. 

 
Questão 31 
Em sua segunda edição, a escala desenvolvida pela Organi-
zação Mundial da Saúde (OMS) conhecida como WHO Disa-
bility Assessment Schedule (WHODAS 2.0) é utilizada para 
medir a avaliação de incapacidade. Acerca da WHODAS 2.0, 
é correto afirmar que: 
A) Não se aplica a problemas com uso de álcool e drogas. 
B) Deve ser aplicada somente uma única vez a um paciente. 
C) É autoadministrada e deve ser avaliada em conjunto com 

outros parâmetros. 
D) Para calcular seu score final de pontuação, o paciente deve 

ser, anteriormente, submetido ao miniexame do estado 
mental. 

 
Questão 32 
Analise as patologias relacionadas a seguir: 
I. Doença de Huntington.  
II. Deficiência de vit b12. 
III. AIDS. 
IV. Doença de Wilson. 
São sintomas semelhantes aos da esquizofrenia e, ainda, 
considerados no seu diagnóstico diferencial: 
A) I, II, III e IV. 
B) I e III, apenas.  
C) II e IV, apenas. 
D) II, III e IV, apenas. 
 
Questão 33 
Os testes projetivos de personalidade, em comparação com 
instrumentos objetivos de avaliação, são mais indiretos e 
não estruturados. As instruções costumam ser de natureza 
geral, permitindo a expressão das fantasias do paciente. 
Trata-se de um teste projetivo de personalidade: 
A) Teste de Rorschach.  
B) Questionário de Personalidade de Eysenck. 
C) Inventário de Avaliação da Personalidade (PAI). 
D) Inventário Multifásico da Personalidade de minnesota 2 

(MMPI-2).  
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Questão 34 
Os benzodiazepínicos são um grupo de medicamentos que 
vêm ganhando atenção mundial. O seu uso e abuso são moti-
vos de preocupação de entidades médicas, sendo a sua pene-
tração na cultura popular visível, através de memes e citações 
em produções artísticas.  NÃO se refere a um efeito colateral 
dos benzodiazepínicos: 
A) Sedação.  
B) Depressão respiratória. 
C) Redução do limiar convulsivo. 
D) Aumento do risco de quedas em idosos. 
 
Questão 35 
Segundo o Relatório da ONU de 2019, “o suicídio já ultrapas-
sou o homicídio em número de mortes entre os jovens e, por 
ano, mata mais pessoas no mundo do que guerras. A estima-
tiva atual é de que 800 mil pessoas morrem por ano de suicí-
dio no mundo – uma a cada 40 segundos”. NÃO se trata de 
um fato de risco para suicídio: 
A) Psicose. 
B) Baixa escolaridade. 
C) Histórico familiar de tentativa de suicídio.  
D) Falta de tratamento psiquiátrico ativo e mantido. 
 
Questão 36 
Analise os sintomas relacionados: 
1. Insônia. 
2. Síndrome metabólica. 
3. Redução do limiar convulsivo. 
É(são) considerado(s) sintoma(s) colateral(is) causado(s) 
por antipsicóticos: 
A) 1, 2 e 3. 
B) 2, apenas. 
C) 1 e 4, apenas.  
D) 2 e 3, apenas.  
 
Questão 37 
O DSM-5 lista 22 categorias principais de transtornos men-
tais, abrangendo mais de 150 doenças diferentes. Trata-se 
de um transtorno categorizado como disruptivo, do controle 
dos impulsos e da conduta: 
A) Cleptomania.  
B) Ejaculação prematura. 
C) Síndrome das pernas inquietas. 
D) Transtorno por uso de substâncias. 
 
Questão 38 
O conhecimento de conceitos neuroanatômicos é funda-
mental na investigação dos sinais e sintomas apresentados 
pelo paciente. Refere-se a déficit neuropsicológico associado 
ao dano no hemisfério direito: 
A) Afasia. 
B) Negligência. 
C) Desorientação direito-esquerda. 
D) Discalculia (alexia para números).  
 
 

Questão 39 
Os sintomas de Kurt Schneider foram propostos em 1948 e 
significaram um grande avanço no diagnóstico de esquizo-
frenia. Trata-se de um sintoma de primeira ordem: 
A) Alucinação visual. 
B) Episódio de mania. 
C) Roubo de pensamento. 
D) Incongruência do afeto. 
 
Questão 40 
Assinale, a seguir, a escolha medicamentosa de 1ª linha 
para tratamento medicamentoso de depressão em idosos.  
A) Mirtrazapina. 
B) Benzodiazepínicos. 
C) Antidepressivos tricíclicos. 
D) Inibidores seletivos da receptação de serotonina. 
 
 

 
 
 

 



 

INSTRUÇÕES 
 
1. Somente será permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta, feita de material transparente e de 

ponta grossa.  
2. É proibida, durante a realização das provas, a comunicação entre os candidatos e a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou 
corretivo. Especificamente, não será permitido que o candidato ingresse na sala de provas sem o devido recolhimento, 
com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 
palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle 
de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, pulseiras magnéticas e similares e etc., o que não acarreta em qualquer 
responsabilidade do Instituto Consulplan sobre tais equipamentos.  

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do Concurso Público, no dia da realização das provas escritas, os 
candidatos serão submetidos ao sistema de detecção de metais na entrada e na saída de sanitários. 

4. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões de múltipla escolha para as vagas de Superior e Nível Médio Técnico. 
5. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém 

o número de questões previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no 
Cartão de Respostas (gabarito) que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja 
incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao Fiscal de Aplicação. 

6. Terão duração de 3h (três horas) as provas para as vagas de Nível Superior e Nível Médio Técnico. Esse período abrange a 
assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas (gabarito). 

7. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 
correta.  

8. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de Respostas 
(gabarito), devidamente assinado no local indicado. 

9. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 
Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

10. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou em 
qualquer outro meio. 

11. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas escritas levando o Caderno de Provas no decurso 
dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término.  

 
RESULTADOS E RECURSOS 

 
- O resultado da Primeira e Segunda Etapas e o Resultado Final do Processo Seletivo Simplificado, com a respectiva classificação, 
serão publicados pela Fundação Saúde no Diário Oficial do Estado do Rio de Janeiro e disponibilizado no site do Instituto 
Consulplan (www.institutoconsulplan.org.br) e da Fundação Saúde (www.fundacaosaude.rj.gov.br) 


