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(NOME COMPLETO EM LETRA DE FORMA) 

 

INSTRUÇÕES 
 

1. Verifique se este caderno tem 20 questões e observe se ele apresenta algum tipo de defeito. Em caso de qualquer    

problema, avise imediatamente o fiscal. 
 

2. As questões desta prova apresentam 5 (cinco) alternativas, assinaladas com os números 01, 02, 04, 08 e 16, nessa     

sequência. Cada questão terá como resposta o número da alternativa que você apontar como correta (se a questão tiver 

apenas uma resposta correta) ou a soma dos números correspondentes às alternativas que você apontar como corretas 

(se a questão tiver mais de uma resposta correta). A atribuição de pontos só será feita se o valor numérico assinalado 

da resposta da questão incluir no mínimo uma alternativa correta e nenhuma alternativa errada. Portanto, a pontuação 

integral de uma questão (60) ou a pontuação parcial de uma questão (12, 15, 20 ou 30) só será feita se o somatório 

apresentado não incluir alternativa(s) errada(s). 
 

3. Instruções sobre o cartão de registro de respostas: 
 

    CONFIRA os seguintes dados, que devem coincidir com os da sua inscrição: 

nome, número da identidade, emprego, local do emprego e local da prova. 
 

    ASSINE no local indicado. 
 

    PREENCHA os campos ópticos com cuidado, porque não haverá substituição 

do cartão em caso de erro ou rasura. 
 

Para cada questão, PREENCHA SEMPRE DOIS CAMPOS, um na coluna das 

dezenas e um na coluna das unidades. Como exemplo, se esta prova tivesse a 

questão 21 e se você encontrasse o número 09 como resposta para ela, o cartão 

de registro de respostas teria que ser assinalado da maneira indicada ao lado. 
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4. O tempo destinado para esta prova é de TRÊS HORAS, a partir do momento em que for completado o processo de    

distribuição dos cadernos de questões e incluído o tempo para o preenchimento do cartão de registro de respostas. 
 

5. Após as 10h30min, quando você terminar a prova, sinalize para que o fiscal recolha o material da sua prova, ainda na 

sua carteira, e então aguarde as instruções do fiscal.     
 

Observação: Você pode preencher a papeleta abaixo e levá-la. 

Mas ATENÇÃO!  Só a destaque após a permissão dada pelo fiscal. 

 

............................................................................................................................................................................................................................................ corte aqui ............. 
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01 – A Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, 

dispõe sobre as condições para a promoção, 
proteção e recuperação da saúde, regulando 
para todo o território nacional as ações e os 
serviços de saúde, executados isolada ou 
conjuntamente, em caráter permanente ou 
eventual, por pessoas de direito público ou 
privado. Considerando o Sistema Único de 
Saúde (SUS), incluído no citado dispositivo 
legal, assinale o que for correto. 

 
01) Mesmo em caráter complementar a 

iniciativa privada não poderá participar 
do SUS. 

02) O SUS é constituído de ações e serviços 
de saúde, prestados por órgãos e 
instituições públicas federais, estaduais 
e municipais, da administração direta e 
indireta e das fundações mantidas pelo 
poder público. 

04) A direção do SUS é única, sendo 
exercida na União, pelo Ministério da 
Saúde, nos Estados, no Distrito Federal 
e nos Municípios, pelas respectivas 
Secretarias da Saúde ou órgãos 
equivalentes. 

08) A fiscalização e a inspeção de alimentos, 
água e bebidas para consumo humano 
constam do campo de atuação do SUS. 

16) O SUS, no nível municipal, poderá ser 
organizado em distritos, com o propósito 
da integração de recursos, técnicas e 
práticas voltadas para a cobertura total 
das ações de saúde. 

 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 – Quanto às competências da direção 

municipal do SUS, assinale o que for correto. 
          

01) Planejar, organizar, controlar e avaliar 
as ações e os serviços de saúde e gerir 
e executar os serviços públicos de 
saúde. 

02) Participar do planejamento, da 
programação e da organização da rede 
regionalizada e hierarquizada do SUS, 
em articulação com sua direção estadual. 

04) Fica vedada a participação do SUS no 
controle e na fiscalização dos 
procedimentos dos serviços privados de 
saúde. 

08) Colaborar na fiscalização das agressões 
ao meio ambiente que tenham 
repercussão sobre a saúde humana e 
atuar junto aos órgãos municipais e 
estaduais para controlá-las. 

16) Participar da execução, do controle e da 
avaliação das ações referentes às 
condições e aos ambientes de trabalho. 

 
                
 
 

 
 

03 – As ações de saúde pública no Brasil devem 

estar voltadas, ao mesmo tempo, para o 
indivíduo e para a comunidade, para a 
prevenção e para o tratamento, sempre 
respeitando a dignidade humana. Nesse 
contexto e no que se refere aos princípios, 
definidos em lei, que embasam essas ações, 
assinale o que for correto. 

           
01) Universalidade de acesso. 
02) Não hierarquização da rede de serviços. 
04) Integralidade  de assistência. 
08) Ênfase na centralização dos serviços. 
16) Descentralização político-administrativa. 

 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



04 – A Emenda Constitucional no 29, de 13 de 

setembro de 2000, alterou dispositivos da 
Constituição Federal relacionados em 
destaque para o setor de saúde, para 
assegurar os recursos mínimos para o 
financiamento das ações e dos serviços 
públicos de saúde. Nesse contexto, assinale 
o que for correto.  

 
01) A Emenda Constitucional no 29/2000 

alterou dispositivos constitucionais para 
assegurar os recursos mínimos para o 
financiamento das ações públicas da 
saúde. 

02) A Emenda Constitucional no 29/2000 
alterou dispositivos constitucionais para 
assegurar os recursos mínimos para o 
financiamento dos serviços públicos da 
saúde. 

04) Pela Emenda Constitucional no 29/2000 
o Estado poderá intervir no Município 
que não aplicar o mínimo exigido da 
receita municipal na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino e/ou nas 
ações e nos serviços de saúde. 

08) Pela Emenda Constitucional no 29/2000 
as normas de fiscalização, avaliação e 
controle das despesas com saúde nas 
esferas federal, estadual, distrital e 
municipal, deverão ser estabelecidas por 
Lei Complementar, mediante avaliação a 
ser feita anualmente. 

16) Pela Emenda Constitucional no 29/2000 
a União poderá intervir no Estado, ou no 
Distrito Federal, quando não ocorrer a 
aplicação do mínimo exigido da receita 
resultante de impostos estaduais, 
compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e no 
desenvolvimento do ensino e/ou nas 
ações e no serviços de saúde. 

 

                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05 – A Norma Operacional Básica no 01/91 do 
Sistema Único de Saúde (NOB-SUS 01/91) 
teve por objetivo fornecer as primeiras 
instruções aos responsáveis pela implantação 
e operacionalização do Sistema Único de 
Saúde, estabelecendo os aspectos de 
natureza operacional e os intrinsicamente 
necessários ao gerenciamento dos serviços 
e das ações de saúde, como também do 
controle, do acompanhamento e da 
fiscalização da aplicação de recursos.  

 
01) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu a 

constituição dos Conselhos de Saúde, 
para funcionamento em caráter 
permanente e deliberativo, com 
representação paritária e compostos por 
representantes dos governos, dos 
prestadores de serviços e dos 
profissionais de saúde (50%) e usuários 
(50%), para atuação na formulação de 
estratégias e no controle da execução 
da política de saúde na instância 
correspondente, inclusive nos aspectos 
econômicos e financeiros. 

02) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu a linha 
básica dos Fundos de Saúde, de 
natureza contábil e financeira, vinculados 
aos objetivos do SUS e detentores de 
prévia autorização pelo legislativo para 
aplicação de suas receitas através de 
dotação consignada na Lei de Orçamento 
ou em crédito adicional.   

04) Os Fundos de Saúde referidos na NOB-
SUS 01/91 constaram como de gerência 
pelo órgão de saúde da esfera 
correspondente e fiscalizados pelo 
Conselho de Saúde respectivo. 

08) O Relatório de Gestão ficou estabelecido 
na NOB-SUS 01/91 como requisito 
básico para a transferência automática 
de recursos aos Municípios, devendo ser 
elaborado com a abordagem dos 
seguintes aspectos: finalidades especiais, 
plano de trabalho elaborado, plano de 
trabalho executado e resultados 
alcançados. 

16) A NOB-SUS 01/91 estabeleceu que a 
avaliação técnica e financeira do SUS 
em todo o Território Nacional seria 
efetuada e coordenada pelo Ministério 
da Saúde e INAMPS, em cooperação 
técnica com os Estados, Distrito Federal 
e Municípios. 

 
                
 
 
 
 



06 – Em relação à distimia, assinale o que for correto no 

que se refere aos sintomas mais comuns. 
 

01) Baixa autoestima. 
02) Piora matinal. 
04) Sentimentos de desesperança. 
08) Fadigabilidade aumentada. 
16) Irritabilidade. 

 
                
 
 

 

07 – Estudo feito por Almeida Filho e colaboradores 

(1997) revelou que, considerando a prevalência 
durante toda a vida, determinados transtornos 
psiquiátricos podem ser observados com mais 
frequência em três capitais brasileiras. Nesse 
contexto, assinale o que for correto. 

 
01) Transtornos depressivos, transtornos 

psicóticos, transtornos obsessivos-
compulsivos, transtornos de ajustamento e 
dependência ou abuso de álcool. 

02) Transtornos depressivos, transtornos de 
somatização e dissociativos. 

04) Transtornos depressivos, transtornos de 
somatização e dissociativos, mania e 
ciclotimia, transtornos de ajustamento e 
dependência ou abuso de álcool. 

08) Fobias, transtornos de ansiedade e 
dependência ou abuso de álcool. 

16) Transtornos depressivos, transtornos de 
ansiedade e dissociativos, fobias, transtornos 
de ajustamento e dependência ou abuso de 
álcool. 

 
                
 
 

 

08 – Assinale o que for correto, no que se refere ao 

autismo. 
 

01) História de complicações obstétricas. 
02) Melhora do comportamento quando 

clinicamente doente. 
04) Aparecimento dos sintomas antes da idade de        

3 anos. 
08) Aumento do limiar para dor. 
16) Alucinações e delírios. 

 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

09 – Assinale o que for correto, no que se refere aos 

efeitos colaterais dos benzodiazepínicos. 
 

01) Ataxia. 
02) Sedação. 
04) Desinibição do comportamento. 
08) Redução do limiar convulsivo. 
16) Depressão respiratória. 

 
                
 
 

 

10 – Assinale o que for correto, no que se refere ao 

autismo infantil. 
 

01) É dez vezes mais comum nos meninos do que 
nas meninas. 

02) Para o diagnóstico, é necessário evidenciar o 
atraso ou desvio do comportamento durante 
os primeiros três anos de vida. 

04) Mostra influência da classe social. 
08) Aproximadamente 50% das crianças autistas 

não desenvolvem fala adequada. 
16) Falham geralmente na utilização de gestos 

antecipatórios. 
 
                
 
 

 

11 – Assinale o que for correto, no que se refere ao 

transtorno hipocondríaco. 
 

01) Falta uma resposta positiva ao 
reasseguramento médico. 

02) Há uma preocupação persistente com 
enfermidades físicas. 

04) Ocorre menos em homens do que em 
mulheres. 

08) Pacientes adultos com hipocondria 
frequentemente têm um modelo familiar na 
sua infância para os seus sintomas. 

16) Encontra-se associado com classes 
socioeconômicas baixas. 

 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 – Assinale o que for correto, no que se refere aos 

transtornos somatoformes. 
 

01) Na abordagem dos transtornos de 
somatização, o clínico geral deve ser o 
principal médico do paciente e se possível o 
único. 

02) Transtorno de somatização, transtorno 
conversivo, transtorno doloroso, hipocondria e 
transtorno dismórfico corporal são os 
principais transtornos somatoformes. 

04) Os transtornos conversivos são os mais 
frequentes dos transtornos somatoformes. 

08) Não é recomendável que, nas consultas do 
paciente com transtorno de somatização, o 
clínico sempre faça pelo menos um exame 
físico parcial dirigido ao órgão ou sistema 
relacionado à queixa do paciente. 

16) Com as evidências advindas da anamnese, do 
exame físico e dos exames laboratoriais, o 
paciente costuma atribuir seu sofrimento a um 
problema clínico não detectado ou não 
adequadamente tratado. 

 
                
 
 

 

13 – Assinale o que for correto, no que se refere ao 

Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG). 
 

01) Raramente observa-se comorbidade com 
transtornos do humor e outros transtornos de 
ansiedade. 

02) A Buspirona reduz menos os sintomas 
somáticos do que os sintomas cognitivos do 
TAG. 

04) Irritabilidade, tensão muscular, distúrbio do 
sono, fatigabilidade, dificuldade de 
concentração e inquietação, são 
frequentemente relatados. 

08) Foram descritas anormalidades no córtex 
occipital de pacientes com TAG, em estudos 
funcionais e estruturais de imagem cerebral, e 
é nessa região que existe a maior 
concentração de receptores 
benzodiazepínicos. 

16) Estima-se que o TAG seja quatro vezes mais 
prevalente do que o transtorno do pânico e 
três vezes mais permanente do que a fobia 
simples, e que as mulheres sejam duas vezes 
mais afetadas do que os homens. 

 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

14 – Assinale o que for correto, no que se refere aos 

transtornos psiquiátricos no puerpério. 
 

01) A maior taxa de infanticídio está associada à 
presença de psicose puerperal. 

02) A psicose puerperal está associada a um mau 
prognóstico. 

04) Baixas doses de antipsicóticos podem evitar o 
desenvolvimento de psicose puerperal grave 
nas pacientes que têm seus quadros 
precocemente detectados. 

08) Existe uma alta taxa de recorrência dos 
quadros de psicose puerperal e de depressão 
pós-parto. 

16) Os seguintes psicofármacos apresentam risco 
crescente na utilização durante a lactação: 
haloperidol, lítio e ácido valpróico. 

 
                
 
 

 

15 – O médico que está prestando atendimento a 

jovens usuários de drogas deve notificar, 
compulsoriamente, aos pais a vigência de 
determinadas situações. Nesse contexto, assinale 
o que for correto. 

 
01) Risco de suicídio. 
02) Síndrome de abstinência grave. 
04) Intoxicação grave. 
08) Abuso sexual. 
16) Meios usados pelo adolescente para adquirir a 

droga. 
 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

ATENÇÃO! 
AS  PRÓXIMAS  QUESTÕES  TÊM 

APENAS  UMA  RESPOSTA  CORRETA 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 – Assinale o que for correto, no que se refere ao 

quadro neurológico frequentemente associado à 
depressão. 

 
01) Tumor cerebral. 
02) Epilepsia. 
04) Doença de Parkinson. 
08) Demência tipo Alzheimer. 
16) Toxoplasmose cerebral. 

 
                
 
 

 

17 – Assinale o que for correto, no que se refere aos 

medicamentos que podem produzir depressão. 
 

01) L-dopa, amitriptilina e indometacina. 
02) Lorazepam, fosfatidilserina e selegilina. 
04) Haloperidol, baclofen e moclobemida. 
08) Interferon, corticóides e reserpina. 
16) Penicilina, carbamazepina e alfa-metildopa. 

 
                
 
 

 

18 – Segundo o novo Código Civil Brasileiro, 

determinados indivíduos são absolutamente 
incapazes de exercer pessoalmente os atos da 
vida civil. Dentre as alternativas abaixo, indique a 
que detém indivíduos que se enquadram nesse 
contexto. 

 
01) Apresentam transtornos mentais de tipo 

psicótico. 
02) Se enquadram na rubrica loucos de todo 

gênero. 
04) Apresentam enfermidades e/ou retardo 

mentais graves. 
08) Mesmo por causa transitória, não possuam o 

pleno discernimento. 
16) Mesmo por causa transitória, não podem 

exprimir a sua vontade. 
 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 – Assinale o que for correto, no que se refere ao 

alcoolismo. 
 

01) Hiperatividade autonômica, náuseas ou 
vômitos, insônia, ansiedade, agitação 
psicomotora, ilusões ou alucinações. 
Tremores nas mãos só surgem após a 
interrupção do uso intenso e prolongado de 
bebidas alcoólicas. 

02) Na abstinência alcoólica a maior intensidade 
dos sintomas é atingida após o quarto ou 
quinto dia de abstinência. 

04) A gamaglutamil-transferase (GGT), que é o 
marcador mais sensível e específico do 
alcoolismo, retorna ao nível normal após uma 
semana de abstinência. 

08) Além da GGT, são também úteis na avaliação 
do paciente alcoolista o volume corpuscular 
médio (VCM), o ácido úrico, os triglicerídeos, a 
transaminase glutâmico-pirúvica (TGP) e a 
transaminase glutâmico-oxaloacética (TGO). 

16) Na síndrome de Korsakoff o uso regular de 
tiamina por meses não está associado a uma 
recuperação parcial ou total de um subgrupo 
de pacientes. 

 
                
 
 

 

20 – Assinale o que for correto, no que se refere aos 

transtornos conversivos. 
 

01) Deve-se considerar esquizofrenia catatônica, 
transtorno de somatização, transtorno 
histriônico de personalidade, transtorno de 
ajustamento, episódios depressivos e 
transtornos de estresses pós-traumático no 
diagnóstico diferencial. 

02) Na cegueira histérica as pupilas reagem ao 
estímulo luminoso, mas os potenciais 
evocados nem sempre são consistentes com a 
visão normal. 

04) Nas pseudoconvulsões é comum o paciente 
apresentar sonolência ou quadro confusional 
após os episódios. 

08) O padrão de distribuição da anestesia, 
parestesias ou hiperestesias nos quadros 
conversivos costuma estar de acordo com a 
distribuição da inervação central ou periférica. 

16) Os quadros conversivos raramente são 
antecedidos por situações estressantes. 

 
                
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


