MUNICÍPIO DE ASSIS CHATEAUBRIAND
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2019

DATA DA PROVA: 08/03/2020

CARGO:
MÉDICO DE SAÚDE MENTAL
(NÍVEL SUPERIOR)
Língua Portuguesa: 01 a 05; Matemática: 06 a 10;
Conhecimentos Gerais: 11 a 15; Conhecimentos Específicos: 16 a 30.
LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA
1

Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2

A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3

Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4

O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora
ou para utilizar os sanitários.

5
6

Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).

7

Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
comunique imediatamente ao fiscal.

8

Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9

Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.
serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de
11 Não
uma resposta, emenda ou rasura.
12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local
13 Depois
de prova.
caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de
14 O
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
15 É
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES DE 1 A 5 LÍNGUA PORTUGUESA

04. Uma das afirmações do autor no trecho destacado
é que “liberdade completa ninguém desfruta”. A respeito da estrutura sintática dessa oração, marque a alter01. O trecho a seguir foi extraído da obra ‘Memórias nativa CORRETA.
do Cárcere’, de Graciliano Ramos. Leia-o atentamente
para responder às próximas questões.
a) Tanto o sujeito como o objeto da oração são compostos.
“Nunca tivemos censura prévia em obra de arte. Efe- b) O termo “completa” desempenha a função de nútivamente se queimaram alguns livros, mas foram ra- cleo do sujeito.
ríssimos esses autos-de-fé. Em geral a reação se li- c) A função de sujeito da oração é desempenhada pelo
mitou a suprimir ataques diretos, palavras de ordem, termo “ninguém”.
tiradas demagógicas, e disto escasso prejuízo veio d) A expressão “liberdade completa” exerce a função
à produção literária. Certos escritores se desculpam de sujeito composto da oração.
de não haverem forjado coisas excelentes por fal- ___________________________________________
ta de liberdade - talvez ingênuo recurso de justificar
inépcia ou preguiça. Liberdade completa ninguém 05. Ainda em relação à interpretação do texto, ao aledesfruta: começamos oprimidos pela sintaxe e aca- gar que os escritores são “oprimidos pela sintaxe”, o
bamos às voltas com a Delegacia de Ordem Política autor pretende enfatizar que:
e Social, mas, nos estreitos limites a que nos coagem a gramática e a lei, ainda nos podemos mexer”. a) a censura estatal é capaz de utilizar diferentes recursos para promover a perseguição aos artistas.
Em relação à interpretação do texto, pode-se afirmar b) a produção literária jamais é completamente livre,
que o autor:
pois obedece a certas normas gramaticais.
c) os erros gramaticais podem se tornar um pretexto
a) denuncia a prática dos governos autoritários bra- para que o Estado ditatorial censure as obras literárias.
sileiros de censurarem previamente as obras de arte. d) os rigores das normas ortográficas são o principal
b) se queixa de que, se não fossem os ataques do Es- impedimento à produção literária em qualquer país.
tado, a qualidade da nossa literatura seria bem maior.
c) argumenta que a ausência de liberdade total não ___________________________________________
foi um grande obstáculo à produção literária de alta
QUESTÕES DE 6 A 10 qualidade.
MATEMÁTICA
d) indica duas barreiras que impediram por completo
o desenvolvimento da literatura nacional: a gramática 06. Algumas unidades de medidas são mais utilizadas
e a lei.
no Brasil. Sobre unidades de quantidade de matéria
___________________________________________ (massa), assinale a alternativa CORRETA:
02. O trecho destacado se inicia com a afirmação de
que “nunca tivemos censura prévia em obra de arte”.
Em relação ao sujeito dessa oração, pode-se afirmar
que:

a) Um grama equivale a mil miligramas.
b) Massa é, no Brasil, preferencialmente medida em
litros.
c) A unidade de massa “quilograma” abrevia-se como
“KG”, em letras maiúsculas.
d) Não é possível representar, no sistema de medidas
brasileiro, massas inferiores a um micrograma.
___________________________________________

a) está oculto.
b) é composto.
c) é inexistente.
d) está invertido.
___________________________________________ 07. Sobre a função:

03. Analise as alternativas a seguir e assinale a que
NÃO contém uma palavra que pode ser classificada Assinale a alternativa CORRETA.
foneticamente como proparoxítona.
a)
a) Gramática.
b) É uma função bijetora, considerando
b) Raríssimos.
c) Não é uma função injetora, uma vez que alguns elec) Efetivamente.
mentos do conjunto Domínio não possuem respectivos
d) Demagógicas.
valores no conjunto Imagem.
___________________________________________ d) É uma função do segundo grau, uma vez que a variável x está multiplicada por 2.
___________________________________________
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08. Assinale a alternativa que contém a soma das
raízes do sistema de equações a seguir:

a) Irã
b) Egito
c) Marrocos
d) Afeganistão
___________________________________________

a) -6.
b) -4.
c) +2.
d) +6.
___________________________________________

12. A notícia a seguir trata da participação do Brasil
na última reunião de uma das mais importantes organizações internacionais. Leia-a atentamente e marque a
alternativa que contém o nome que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

09. Sobre um pentágono, assinale a alternativa “Um Brasil próspero. Essa é a mensagem que o miCORRETA.
nistro da Economia, Paulo Guedes, quer entregar para
líderes, chefes de Estado e empresários presentes no
a) A soma de seus ângulos internos, assim como de __________________, em Davos. Principal represenum quadrado, é de 360º.
tante do governo brasileiro no local neste ano, Gueb) Possui 6 diagonais internas.
des deve se empenhar em atrair capital externo para o
c) Para um pentágono regular de lado l, sua área é país. A tarefa não é a das mais simples. No ano passado, o presidente Jair Bolsonaro decepcionou no evento
dada por .
ao realizar um discurso muito sucinto. Desta vez, as
d) A soma de seus ângulos externos é de 360º.
apresentações do ministro se concentrarão na redução
___________________________________________
do déficit fiscal e no avanço das reformas estruturais”.
10. O esquadro é uma ferramenta utilizada tanto para
realização de desenhos quanto em obras. É composta
por um triângulo retângulo, geralmente com ângulos
internos de 30º, 60º e 90º; ou dois de 45º e um de 90º.
Considerando o esquadro isósceles, se este possuir
hipotenusa de tamanho igual a 15cm, qual será o tamanho aproximado de cada cateto?
(Considere

)

a) 10,7cm.
b) 14cm.
c) 15cm.
d) 21cm.
___________________________________________
QUESTÕES DE 11 A 15 CONHECIMENTOS GERAIS
11. Considere a análise a seguir, a respeito de um recente fato que gerou repercussões nas relações internacionais, e marque a alternativa que indica o nome
do país que preenche CORRETAMENTE a lacuna.
“Naquele que talvez tenha sido o ataque mais significativo dos Estados Unidos no Oriente Médio em décadas,
a ordem do presidente Donald Trump de bombardear
o veículo em que viajava o general Qasem Soleimani
pegou todos de surpresa. Embora as consequências
do ataque ainda sejam incertas, essa ação pode facilmente desencadear um conflito militar na região, visto
que aquele general estava, de fato, no comando da política externa do _________, e era uma personalidade
política popular tanto no país dele quanto no exterior”.
(BBC Mundo, 07/01/2020, com adaptações).

(Veja, 20/01/2020, com adaptações)
a) Fórum Econômico Mundial
b) Tribunal Penal Internacional
c) Fundo Monetário Internacional
d) Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento.
___________________________________________
13. O seguinte trecho apresenta uma definição para
um importante conceito da atualidade. Leia-o atentamente e marque a alternativa que indica o conceito de
que se trata.
“Trata-se de um fenômeno social total e multidimensional, que não é completamente recente, nem inteiramente novo. No entanto, dizer que esse fenômeno
está inserido num processo histórico não significa negar a sua dimensão de novidade. Na verdade, esse
processo compreende atualmente novas dinâmicas
econômicas, políticas e culturais, com importante dimensão e impacto, e que constituem uma verdadeira transformação no mundo em que vivemos. Em
síntese, tem-se experimentado a passagem de uma
internacionalização de certas instituições econômicas de raiz nacional para um processo mais generalizado de integração econômica à escala mundial”.
a) Globalização.
b) Nacionalismos.
c) Direitos Humanos.
d) Desenvolvimento Sustentável.
___________________________________________
2

14. Em 1948, a Assembleia Geral da Organização das
Nações Unidas adotou a chamada ‘Declaração Universal dos Direitos Humanos’. Examine as opções a
seguir e marque a alternativa que NÃO apresenta um
dos princípios que norteiam esse documento, conforme referidos em seu preâmbulo.
a) Desenvolvimento de relações amistosas entre as
nações.
b) Dignidade inerente a todos os membros da família
humana.
c) Protecção dos direitos do homem através de um regime de direito.
d) Esvaziamento das identidades nacionais, para redução das desigualdades.
___________________________________________
15. De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Assis Chateaubriand, o exercício de determinadas
medidas é da competência administrativa comum do
Município, da União e do Estado. Marque a alternativa
que NÃO indica uma dessas medidas.
a) Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das
instituições democráticas e conservar o patrimônio público.
b) Combater as causas da pobreza e os fatores de
marginalização, promovendo a integração social dos
setores desfavorecidos.
c) Legislar sobre assuntos de interesse local, bem
como instituir a guarda municipal para a proteção de
seus bens, serviços e instalações.
d) Proteger os documentos, as obras e outros bens de
valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, as
paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos.
___________________________________________
QUESTOES DE 16 A 30 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

a) Trata-se da Lei Nº 8.142/90, que determina a composição do Conselho de Saúde por representantes do
governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
b) Trata-se da Lei Nº 8.142/90, que determina a composição do Conselho de Saúde por representantes do
governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde, usuários e representantes das forças armadas.
c) Trata-se da Lei Nº 8.080/90, que determina a composição do Conselho de Saúde por representantes do
governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários.
d) Trata-se da Lei Nº 8.080/90, que determina a composição do Conselho de Saúde por representantes do
governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde, usuários e representantes das forças armadas.
___________________________________________
18. Sobre a Política Nacional de Atenção Básica
(PNAB), assinale alternativa CORRETA de responsabilidade comum às esferas de Governo Federal, Estadual e Municipal.

a) Estabelecer e adotar mecanismos de encaminhamento responsável pelas equipes que atuam na Atenção Básica de acordo com as necessidades de saúde
das pessoas, mantendo a vinculação e coordenação
do cuidado.
b) Alimentar, analisar e verificar a qualidade e consistência dos dados inseridos nos sistemas nacionais de
informação e utilizá-los nos planejamentos.
c) Pactuar na Comissão Intergestores Bipartite (CIB)
estratégias, diretrizes e normas para implantação da
PNAB.
d) Apoiar e estimular a adoção da Estratégia Saúde da
Família - ESF como estratégia prioritária de expansão,
consolidação e qualificação da Atenção Básica.
___________________________________________
19. Assinale alternativa com CORRETA composição
16. De acordo com a Lei Nº 8.080/90, assinale a al- mínima da Equipe de Saúde da Família (eSF):
ternativa CORRETA. Entende-se por Vigilância Epidemiológica:
a) Médico, Enfermeiro, Auxiliar ou Técnico de Enfermagem e Agente Comunitário de Saúde.
a) Assistência ao trabalhador vítima de acidente de b) Enfermeiro, Agente Comunitário de Saúde e Agente
trabalho ou portador de doença profissional e do tra- de Combate às Endemias.
balho.
c) Médico, Auxiliar ou Técnico de Enfermagem, Cirurb) Controle de bens de consumo que se relacionem gião Dentista e Agente Comunitário de Saúde.
com a saúde, compreendidas todas as etapas e pro- d) Médico, Enfermeiro, Cirurgião Dentista e Agente Cocessos.
munitário de Saúde.
c) Detecção de fatores com a finalidade de recomen- ___________________________________________
dar e adotar as medidas de prevenção e controle das 20. Assinale a alternativa que contenha um princípio
doenças ou agravos.
doutrinário do Sistema Único de Saúde e sua CORREd) Assistência às pessoas por intermédio de ações de TA definição:
promoção, proteção e recuperação da saúde.
___________________________________________ a) Descentralização - Acesso às ações e serviços deve
ser garantido a todas as pessoas, independentemente
17. Assinale a alternativa que contenha a lei que dis- de sexo, raça, ocupação, ou outras características sopõe sobre a participação da Comunidade na gestão do ciais ou pessoais.
Sistema Único de Saúde e como prevê a composição
do Conselho de Saúde:
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b) Equidade - Articulação da saúde com outras políticas públicas, para assegurar uma atuação intersetorial
entre as diferentes áreas que tenham repercussão na
saúde e qualidade de vida dos indivíduos.
c) Universalização – Os serviços devem ser organizados em níveis crescentes de complexidade, circunscritos a uma determinada área geográfica, planejados
respeitando características epidemiológicas específicas.
d) Integralidade - Conjunto articulado de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos,
exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
___________________________________________
21. Em relação ao Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade (TDAH), é correto afirmar que:
a) Apesar de sua prevalência ser de aproximadamente
5% em crianças, o TDAH é observado em menos de
1% dos adultos.
b) A maior parte das evidências sugere que metilfenidato e lisdexanfetamina são igualmente eficazes.
c) Problemas no desempenho acadêmico dos indivíduos com TDAH não ocorrem na ausência de um
transtorno específico da aprendizagem.
d) Eletroencefalograma e testagem neuropsicológica
devem ser solicitados para confirmação diagnóstica.
___________________________________________

b) Os CAPS devem se responsabilizar pelo acolhimento de 100% da demanda dos portadores de transtornos severos de seu território, garantindo a presença
de profissional responsável durante todo o período
de funcionamento da unidade (plantão técnico) e criar
uma ambiência terapêutica acolhedora no serviço que
possa incluir pacientes muito desestruturados que não
consigam acompanhar as atividades estruturadas da
unidade.
c) O CAPS I é a modalidade de CAPS que oferece
atendimento a todas as faixas etárias, para transtornos
mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de
substâncias psicoativas, atendendo cidades e ou regiões com pelo menos 15 mil habitantes.
d) O estado do Paraná disponibiliza pelo Componente Especializado de Assistência Farmacêutica (CEAF)
a prescrição de apenas alguns antipsicóticos atípicos
para pacientes portadores de esquizofrenia, mas não
para portadores de transtorno bipolar tipo I.
___________________________________________
24. Sobre o quadro clínico, diagnóstico e tratamento da
esquizofrenia, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Um clima emocional familiar caracterizado por
superestimulação, com expressão intensa de emoções
significativas (como comentários críticos e preocupação exagerada com o paciente) está associado a um
maior número de reinternações.
b) Costumam ser vistas no histórico pessoal prévio alterações de neurodesenvolvimento e/ou psicopatológicas inespecíficas.
c) O primeiro episódio psicótico costuma ocorrer em
homens entre 15 e 25 anos e em mulheres um pouco
mais tardiamente.
d) Todos os antipsicóticos apresentam eficácia semelhante para os sintomas positivos, embora haja diferenças no perfil de efeitos colaterais.
___________________________________________

22. Um médico clínico encaminha para o psiquiatra
uma mulher de 40 anos, devido à dificuldade em estabelecer uma explicação para diversas queixas físicas.
Durante a avaliação, a paciente entra em discussões
sobre problemas conjugais, familiares e no trabalho,
que se misturam com o relato de frequentemente automedicar-se há muitos anos para cefaleia, dor nas costas e nos braços. Queixa-se também de indiferença
sexual, fraqueza, tontura e inchaço abdominal. Essa
paciente apresenta, provavelmente:
25. Conforme a Portaria SAS/MS nº224/92, que dá providências quanto a diretrizes e normas para os estabea) Transtorno doloroso.
lecimentos assistenciais em saúde mental, é CORREb) Hipocondria.
TO afirmar que:
c) Transtorno de somatização.
d) Transtorno conversivo.
a) Os NAPS/CAPS são isentos na necessidade de
___________________________________________ atender pacientes referenciados de outros serviços de
saúde, dos serviços de urgência psiquiátrica ou egres23. Considere as assertivas a seguir e assinale a IN- sos de internação hospitalar.
CORRETA quanto à legislação de saúde mental no b) A equipe técnica mínima para atuação no NAPS/
Brasil e no estado do Paraná e configuração da rede CAPS, deve ser composta por 1 médico psiquiatra; 1
de atenção à saúde mental:
enfermeiro e 4 outros profissionais de nível superior
(psicólogo, assistente social, terapeuta ocupacional e/
a) incluem serviços da atenção secundária: CAPS – ou outro profissional necessário a realização dos trabaCentro de Atenção Psicossocial; CREAS – Centro de lhos); profissionais de níveis médio e elementar necesReferência Especializado de Assistência Social;Uni- sários ao desenvolvimento das atividades.
dade de Acolhimento / Serviço de Atenção em Regime c) Devido à política de desospitalização e fechamento
Residencial e Serviço Residencial Terapêutico.
de leitos, essa portaria não faz qualquer menção à possibilidade de atendimento em hospital psiquiátrico ou
de leitos psiquiátricos em hospital geral.
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d) A instituição do NAPS/CAPS representa um recurso
intermediário entre a internação e o ambulatório, que
desenvolve programas de atenção e cuidados intensivos por equipe multiprofissional, visando substituir a
internação integral. A proposta técnica deve abranger
um conjunto diversificado de atividades desenvolvidas
em até 5 dias da semana (de segunda-feira a sexta-feira), com uma carga horária de 8 horas diárias para
cada paciente.
___________________________________________
26. Quanto aos transtornos por uso de substâncias,
assinale a alternativa CORRETA:

( ) Os antidepressivos são efetivos no tratamento agudo das depressões moderadas e graves, porém igualam-se ao placebo em depressões leves.
(
) A eletroconvulsoterapia tem eficácia geralmente
maior que antidepressivos no tratamento da depressão
grave.

a) F, V, V, F, V
b) V, F, V, V, F
c) V, V, F, V, F
d) F, V, F, V, V
___________________________________________
29. Em relação ao Transtorno Bipolar e seu tratamento,
a) No DSM-5, não se especificam sintomas de absti- é CORRETO afirmar que:
nência para transtorno por uso de fenciclidina, transtorno por uso de outros alucinógenos nem transtorno a) Pacientes com desidratação e uso de dieta hipossópor uso de inalantes.
dica podem ter risco de aumento de excreção de lítio e
b) Conforme o DSM-5, critérios de tolerância e absti- perda de sua eficácia.
nência são também considerados para se diagnosticar b) A carbamazepina é potente inibidora de enzimas heum transtorno por uso de substância, mesmo quando páticas e aumenta o nível sérico de risperidona, ácido
ocorrem durante o tratamento médico adequado com valproico e benzodiazepínicos.
medicamentos receitados (p. ex.: opioides e benzodia- c) Características mistas, atípicas, pós-parto e psicótizepínicos)
cas são fatores de risco para uma depressão ser bipoc) A recuperação dos dependentes químicos depende, lar ao invés de unipolar.
invariavelmente, da utilização de algum psicofármaco. d) Topiramato, ácido valproico são anticonvulsivantes
d) Antipsicóticos são a primeira escolha medicamen- com indicação de uso de primeira linha no tratamento
tosa para o tratamento da dependência de crack ou da mania.
cocaína.
___________________________________________
___________________________________________ 30. Quanto às principais características dos transtor27. Em relação à insônia e outras alterações de sono, nos de personalidade, é INCORRETO afirmar que:
é CORRETO afirmar que:
a) No Transtorno de Personalidade Narcisista, há paa) A polissonografia deve ser rotineiramente indicada drão global e persistente de grandiosidade, necessidapara a avaliação de insônia.
de de admiração, falta de empatia e inveja crônica e
b) Alucinações hipnagógicas e hipnopômpicas são intensa.
manifestação do sono não REM.
b) Distanciamento das relações sociais e faixa restrita
c) Pacientes com insônia primária geralmente estão de expressão de emoções são vistos no transtorno de
preocupados com conseguir dormir o bastante e apre- personalidade esquizotípico.
sentam ruminação, incapacidade de esvaziar a mente c) Nos transtornos de personalidade, temos traços de
ao tentar dormir.
Personalidade exagerados, rígidos e desadaptados,
d) Benzodiazepínicos são a primeira opção de escolha causando sofrimento ou disfunção social, pessoal e
para tratamento a longo prazo da insônia crônica.
profissional.
___________________________________________ d) Pacientes com personalidade anancástica podem
ser excessivamente escrupulosos e rígidos com regras
28. Em relação aos transtornos depressivos e seu tra- morais e de convivência.
tamento, julgue VERDADEIRO (V) ou FALSO (F) para
cada assertiva e assinale a alternativa que corresponde à sequência CORRETA:
( ) Os antidepressivos mais novos são mais eficazes
que os antidepressivos tricíclicos, atingindo maiores
índices de resposta.
( ) Quanto maior o número de episódios depressivos, menor é a possibilidade de o paciente manter-se
livre de recaídas depressivas.
( ) Empobrecimento da linguagem e do pensamento e
comportamentos desorganizados são característicos
da depressão.
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GABARITO

PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 09/03/2020.

