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Você receberá do fiscal o material descrito a seguir:
a) Uma folha destinada às respostas das questões formuladas na prova.
b) Este caderno de prova com o enunciado das 60 (sessenta)  questões.

Verifique se seu nome, seu número de inscrição e seu código são os que aparecem na folha de respostas.
Ao receber a folha de respostas, é obrigação do candidato:

a) ler atentamente as instruções contidas na folha de respostas;
b) assinar a folha de respostas.

. As questões da prova são identificadas pelo número que se situa à esquerda de seu enunciado.
O candidato deverá transcrever as respostas da prova para a folha de respostas, que será o único documento 

válido para a correção da prova.
O preenchimento da folha de respostas dar-se-á mediante a utilização de caneta esferográfica de cor preta ou 

azul, sendo de inteira responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de 
respostas por erro do candidato.

Esta prova terá duração improrrogável de 4 (quatro) horas. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar 
a folha de respostas.

O candidato somente poderá levar consigo o caderno de questões nos últimos 30 (trinta) minutos da prova.
Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais próximo, entregue sua folha de respostas e deixe o local de 

prova.
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1) A Atenção Básica no Brasil deve ser reorganizada
prioritariamente por meio de:

(A) ações programáticas;
(B) estratégia Saúde da Família;
(C) promoção da saúde;
(D) prevenção primária.

2) É fundamento da Atenção Básica:

(A) o atendimento prioritário dos problemas de saúde com
foco nas doenças;

(B) o acesso universal e pontual ao sistema de saúde;
(C) a programação centralizada das suas ações;
(D) possibilitar a longitudinalidade do cuidado.

3) São áreas consideradas estratégicas para a Atenção
Básica:

(A) eliminação da hanseníase, controle da tuberculose,
controle da hipertensão arterial;

(B) saúde do homem, eliminação da malária, prevenção das
doenças;

(C) eliminação da desnutrição infantil, tratamento dos
pacientes com Aids,  saúde da gestante;

(D) saúde do trabalhador, saúde bucal, promoção da saúde.

4) A regionalização é uma diretriz do Sistema Único de Saúde
que tem como objetivo:

(A) garantir que todos os municípios brasileiros realizem
ações de saúde da atenção terciária de qualidade em
sua própria localidade;

(B) potencializar o processo de centralização da gestão e
racionalização dos custos;

(C) garantir acesso, resolutividade e qualidade às ações e
serviços de saúde cuja complexidade e contingente
populacional transcenda a escala local/municipal;

(D) reduzir a visão nacional dos problemas, associada à
capacidade de diagnóstico e decisão centralizada, que
possibilite os meios adequados para a redução das
desigualdades no acesso às ações e serviços de saúde
existentes no país.

5) A responsabilidade pelo financiamento da Atenção Básica
é:

(A) apenas do governo municipal;
(B) apenas dos governos municipal e estadual;
(C) apenas dos governos estadual e federal;
(D) das três esferas de governo (municipal, estadual e

federal).

6) A participação social é um princípio doutrinário do Sistema
Único de Saúde. Em relação a esse princípio é correto afirmar
que:

(A) os conselhos de saúde são os únicos espaços em que
os usuários têm maior representatividade;

(B) as conferências de saúde ocorrem anualmente para que
os usuários possam avaliar os serviços de saúde;

(C) apoiar os processos de educação popular em saúde
possibilita qualificar a participação social no SUS;

(D) para fortalecer o processo de participação social é preciso
ampliar a representatividade dos profissionais de saúde
nos conselhos de saúde.

7) Cabe à gestão estadual do sistema de saúde:

(A) executar as ações de atenção básica, incluindo as ações
de promoção e proteção, no seu território;

(B) assumir a gestão e a gerência de unidades públicas de
hemonúcleos / hemocentros e elaborar normas
complementares para a organização e funcionamento
desta rede de serviço;

(C) assumir integralmente a gerência de toda a rede pública
de serviços de atenção básica;

(D) apoiar e coordenar os laboratórios de saúde pública –
Rede Nacional de Laboratórios de Saúde Pública - nos
aspectos relativos à vigilância em saúde.

8) Assinale a opção que indica o número máximo de Agentes
Comunitários de Saúde (ACS) que uma equipe de Saúde da
Família pode ter e o número máximo de pessoas que cada
ACS pode acompanhar, de acordo com a Política Nacional
de Atenção Básica:

(A) 8 ACS e 550 pessoas;
(B) 10 ACS e 650 pessoas;
(C) 12 ACS e 750 pessoas;
(D) 14 ACS e 850 pessoas.

Sistema  Único  de  Saúde
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9) A integralidade da assistência é definida como:

(A) um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços
preventivos e curativos, individuais e coletivos, em todos
os níveis do sistema;

(B) o acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de
assistência e direito à informação, às pessoas assistidas,
sobre sua saúde;

(C) a assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de
qualquer espécie;

(D) o uso da epidemiologia para o estabelecimento de
prioridades, a alocação de recursos e a orientação
programática.

10) No processo de implantação das equipes de Saúde da
Família, a proposta elaborada pelo município deve ser:

(A) enviada diretamente ao Ministério da Saúde;
(B) aprovada pelo Conselho Municipal de Saúde;
(C) enviada diretamente à Secretaria Estadual de Saúde;
(D) aprovada na Conferência Municipal de Saúde.

11) O agente comunitário de saúde tem como atribuição em
seu processo de trabalho:

(A) realizar consultas e procedimentos na Unidade Básica
de Saúde e, quando necessário, no domicílio e na
comunidade;

(B) participar do gerenciamento dos insumos necessários
para o adequado funcionamento da UBS;

(C) participar das atividades de assistência básica realizando
procedimentos regulamentados no exercício de sua
profissão na USF e, quando indicado ou necessário, no
domicílio e/ou nos demais  espaços comunitários
(escolas, associações etc);

(D) orientar famílias quanto à utilização dos serviços de saúde
disponíveis.

12) O processo de articulação entre os gestores, nos
diferentes níveis do Sistema de Saúde, ocorre,
preferencialmente,nos seguintes colegiados:

(A) Comissão Intergestores Tripartite – CIT e Comissão
Intergestores Bipartite – CIB;

(B) Conselho Nacional de Secretários de Saúde – CONASS
e Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde
– CONASEMS;

(C) Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde
(COSEMS) e Conselho Nacional de Secretários
Municipais de Saúde – CONASEMS;

(D) Conselhos de Saúde e Conferências de Saúde.

13) É definida como ação de promoção da saúde:

(A) a vacinação;
(B) a triagem do câncer de colo de útero;
(C) a alimentação saudável;
(D) a quimioprofilaxia da tuberculose.

14) O Sistema Único de Saúde é composto por serviços:

(A) exclusivamente públicos;
(B) exclusivamente privados;
(C) privados em caráter obrigatório (por meio de contratos

ou convênios);
(D) públicos em todas as esferas de governo e privados em

caráter complementar (por meio de contratos ou
convênios).

15) Em relação à estratégia de Saúde da Família é correto
afirmar que:

(A) oferece serviços de saúde para população de baixa renda;
(B) deve ser a porta de entrada preferencial do sistema de

saúde;
(C) seu principal objetivo é reduzir o número de atendimentos

nas emergências hospitalares;
(D) as ações desenvolvidas nas unidades de Saúde da

Família são de baixa complexidade.

16) Sobre delírio em psiquiatria é correto afirmar que:

(A) nunca pode ser compartilhado com outra pessoa;
(B) pode ser tratado de maneira eficaz pela terapia

comportamental;
(C) é reconhecido pelo paciente como algo sem sentido;
(D) uma crença falsa que não é desfeita sob argumentação

lógica.

17) As alucinações são sintomas que aparecem nas
seguintes condições, EXCETO:

(A) transtorno obsessivo compulsivo;
(B) esquizofrenia;
(C) transtorno afetivo bipolar;
(D) epilepsia do lobo temporal.

Psiquiatria
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18) O delírio secundário ocorre nas seguinte condições,
EXCETO:

(A) no transtorno de personalidade tipo evitativo;
(B) em psicoses paranoides;
(C) em transtornos depressivos;
(D) como resultado de uma alucinação.

19) Caracteristicas de delirium tremens incluem:

(A) fome;
(B) irritação;
(C) sudorese excessiva;
(D) sonolência.

20) Euforia é um sintoma característico de:

(A) esquizofrenia hebefrênica;
(B) transtorno obsessivo compulsivo;
(C) mania;
(D) esquizofrenia paranoide.

21) Sobre a acatisia podemos afirmar:

(A) é tratada com valproato de sódio.
(B) não é percebida pelo paciente.
(C) é associada com simulação de sintomas.
(D) é um efeito colateral das butirofenonas.

22) São sintomas característicos de depressão endógena,
EXCETO:

(A) ideias suicidas;
(B) pessimismo;
(C) alucinações visuais de pequenos objetos;
(D) culpa.

23) As alucinações visuais são sintomas dos
transtornos abaixo, EXCETO:

(A) delirium tremens;
(B) esquizofrenia;
(C) tumor do lobo temporal;
(D) hidrocefalia.

24) Sintomas característicos de demência incluem:

(A) deterioração da personalidade;
(B) alucinações auditivas;
(C) delírios persecutórios;
(D) mania.

25) Sobre o transtorno obsessivo-compulsivo podemos
afirmar que:

(A) responde bem à terapia cognitivo-comportamental.
(B) o pensamento obsessivo é ego-sintônico.
(C) não é comum a utilização de antidepressivos como

tratamento.
(D) os únicos medicamentos utilizados são os ansiolíticos.

26) Os critérios do DSM IV para transtorno depressivo maior
incluem os seguintes sintomas, EXCETO:

(A) humor deprimido por duas ou mais semanas
(B) alteração do apetite
(C) ataques de pânico
(D) agitação ou retardo psicomotor

27) O tratamento mais rápido/eficaz para depressão grave,
tipo melancólico, envolve o uso de:

(A) inibidores da Monoaminoxidase;
(B) eletroconvulsoterapia;
(C) inibidores da recaptação da serotonina;
(D) terapia cognitivo-comportamental.

28) Sobre a síndrome amnéstica NÃO podemos dizer que:

(A) é comum.
(B) há uma perda seletiva da memória recente.
(C) a memória de longo termo está preservada.
(D) sua causa comum é a deficiência de tiamina induzida

pelo álcool.

29) Os critérios diagnósticos  do DSM-IV para o transtorno
de humor no período puerperal assinalam que os sintomas
aparecem:

(A) até 6 meses após o parto;
(B) até 4 semanas após o parto;
(C) até uma semana após o parto;
(D) até 3 meses após o parto.
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30) Dos benzodiazepínicos abaixo, o que tem meia-vida mais
curta é:

(A) lorazepam;
(B) diazepam;
(C) clornitrazepam;
(D) clordiazepóxido.

31) Considera-se sintoma de primeira ordem de Kurt Schneider
para esquizofrenia:

(A) alucinações visuais;
(B) roubo do pensamento;
(C) incongruência do afeto;
(D) afrouxamento das associações.

32) Em relação ao transtorno do pânico podemos afirmar,
EXCETO:

(A) os pacientes com alguma frequência se dirigem a
emergências hospitalares por causa de seus sintomas;

(B) os sintomas podem surgir abruptamente, a qualquer hora.
(C) os sintomas físicos podem parecer, para o paciente, uma

situação médica grave como um infarto do miocárdio.
(D) os sintomas físicos são perigosos e devem ser sempre

avaliados quando ocorrem.

33) Podemos dizer que dentre os efeitos colaterais dos
benzodiazepínicos, estão os abaixo, EXCETO:

(A) sedação
(B) depressão respiratória
(C) redução do limiar convulsivo
(D) ataxia

34) O seguinte transtorno de personalidade é mais visto em
atendimentos psiquiátricos:

(A) histriônico;
(B) narcisista;
(C) borderline;
(D) anti-social.

35) Dos medicamentos listados a seguir, assinale o que
poderia ser escolhido como primeira opção no tratamento da
fobia social:

(A) neuroleticos;
(B) inibidores da monoaminoxidase;
(C) carbonato de lítio;
(D) inibidores seletivos da recaptação da serotonina.

36) Num paciente com síndrome de abstinência alcoólica,
o sintoma abaixo que você NÃO espera encontrar são:

(A) convulsões do tipo pequeno mal;
(B) tremores;
(C) alucinações;
(D) delírios.

37) Das medidas a seguir, indique a que você NÃO
recomendaria para um paciente com insônia:

(A) ter uma rotina de horário para deitar e levantar;
(B) evitar o uso de bebidas com cafeína, especialmente

próximo à hora de dormir;
(C) fazer exercícios físicos antes de dormir;
(D) tomar banho morno antes de ir para a cama.

38) Para um paciente usando lítio, é contra-indicação o
uso concomitante de:

(A) hormônio tireoidiano;
(B) diuréticos tiazídicos;
(C) neurolético;
(D) valproato de sódio.

39) Sintoma que ajuda no diagnóstico de depressão maior
em um paciente com doença clínica:

(A) ideias de menos valia/culpa;
(B) insônia;
(C) perda de peso;
(D) cansaço.

40) O tratamento mais indicado para um paciente com fobia
específica de altura é:

(A) psicanálise freudiana;
(B) ansiolíticos;
(C) antidepressivos tricíclicos;
(D) terapia comportamental.

41) A pupila de Argyll-Robertson é uma manifestação da
neurosífilis. Ela é caracterizada por:

(A) reação a luz, mas ausência do reflexo de acomodaçã;
(B) presença do reflexo de acomodação, mas falha na

reação à luz;
(C) ausência tanto de reflexo de acomodação quanto de

reação à luz;
(D) ausência de reação consensual à luz.
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42) Sobre a síndrome das pernas inquietas podemos dizer
que:

(A) geralmente ocorre unilateralmente;
(B) é primariamente um transtorno motor;
(C) não ocorre na gravidez;
(D) pode durar de alguns minutos até várias horas.

43) Sobre o autismo infantil podemos dizer, EXCETO:

(A) manifesta-se antes da idade de 3 anos;
(B) há sempre comprometimentos qualitativos na

comunicação;
(C) é dez vezes mais comum em meninos do que meninas;
(D) a auto-lesão é bastante comum.

44) Os pacientes com transtorno de somatização
frequentemente têm uma história familiar dos transtornos
abaixo, EXCETO:

(A) transtornos alimentares;
(B) transtorno de personalidade anti-social;
(C) transtornos somatoformes;
(D) abuso de álcool.

45) São características de toxicidade LEVE pelo lítio,
EXCETO:

(A) diarreia;
(B) pouca concentração;
(C) tremor fino;
(D) vômitos.

46) São critérios para anorexia nervosa, segundo o CID 10,
EXCETO:

(A) distorção da imagem corporal, com um pavor persistente
de engordar.

(B) vômitos e purgação auto-induzidos.
(C) o peso corporal mantido em pelo menos 25% da massa

corporal esperada
(D) excesso de exercícios.

47) Um antidepressivo tricíclico que tem se mostrado supe-
rior ao placebo no manejo da tricotilomania é(são):

(A) a clomipramina;
(B) os inibidores da monoaminoxidase;
(C) a paroxetina;
(D) a amitriptilina.

48) Pacientes com encefalite viral, comumente, apresentam
sintomas psiquiátricos mesmo na ausência de sintomas
neurológicos. O mais comum nesses casos é:

(A) depressão;
(B) psicose;
(C) mania;
(D) transtorno obsessivo-compulsivo.

49) O sintoma psiquiátrico mais comum em pacientes com
Síndrome de Cushing é:

(A) ansiedade;
(B) psicose;
(C) hipomania;
(D) depressão.

50) Em relação à epidemiologia da somatização é correto
afirmar que:

(A) o transtorno geralmente aparece em pacientes na faixa
dos 50 anos.

(B) o transtorno é mais comum em homens do que em
mulheres.

(C) a prevalência do transtorno de somatização é maior em
ambientes hospitalares.

(D) Não há variação cultural na apresentação do transtorno
de somatização.

51) A presença de determinadas doenças somáticas
sugerem a probabilidade de um transtorno relacionado ao
uso de álcool.  Das doenças listadas a seguir, a que NÃO
sugere um transtorno relacionado ao uso de álcool é:

(A) a neuropatia periférica;
(B) o sangramento gastrointestinal;
(C) o hipotireodismo;
(D) a cardiomiopatia.

52) Dos listados abaixo, o maior fator de risco para o suicídio
é:

(A) alcoolismo;
(B) esquizofrenia;
(C) depressão maior;
(D) transtorno de pânico.
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53) Estão incluídas entre as características clínicas
sugestivas de demência vascular, EXCETO:

(A) início gradual com um lento declínio;
(B) labilidade emocional;
(C) sinais e sintomas neurológicos focais;
(D) preservação relativa de insight e julgamento.

54) Qual dos transtornos psiquiátricos abaixo está associado
com um menor risco de violência?

(A) abuso de substâncias;
(B) transtornos de ansiedade;
(C) transtornos do humor;
(D) esquizofrenia.

55) Qual dos seguintes medicamentos/classe de
medicamentos tem sido observado em controles
randomizados ser eficaz no tratamento de pacientes com
doenças clínicas tais como cardiopatias, AVC e câncer?

(A) venlafaxina;
(B) mirtazapina;
(C) inibidores seletivos da recaptação da serotonina;
(D) bupropiona.

56) Sobre os transtornos esquizoafetivos são, segundo o
CID10, transtornos:

(A) episódicos, nos quais ambos os sintomas, afetivos e
esquizofrênicos, são proeminentes dentro do mesmo
episódio de doença preferivelmente de forma simultânea
ou pelo menos distam poucos dias uns dos outros.

(B) crônicos, nos quais ambos os sintomas, afetivos e
esquizofrênicos permanecem ao mesmo tempo durante
todo o curso da doença.

(C) episódicos, nos quais os sintomas afetivos e
esquizofrênicos nunca aparecem no mesmo episódio de
doença.

(D) episódicos, nos quais os sintomas esquizofrênicos são
mais proeminentes do que os afetivos durante todo o
episódio, dificultando o diagnóstico.

57) Em relação ao estado de abstinência, segundo o CID
10, temos como diretrizes diagnósticas as seguintes,
EXCETO:

(A) o estado de abstinência é um dos indicadores de
síndrome de dependência e este ultimo diagnóstico deve
também ser considerado.

(B) os sintomas físicos variam de acordo com a substância
que vinha sendo usada.

(C) perturbações psicológicas também são aspectos
comuns da abstinência.

(D) perturbações como ansiedade, depressão e transtornos
do sono não estão presentes na síndrome de
abstinência.

58) A terapia com o carbonato de lítio é apropriada no
tratamento de:

(A) demência
(B) hipotireoidismo
(C) transtorno obsessivo-compulsivo
(D) profilaxia de transtorno afetivo bipolar

59) Alucinações auditivas são sintomas presentes nos
seguintes transtornos, EXCETO:

(A) alucinose alcoólica
(B) atrofia cerebral
(C) depressão com sintomas psicóticos
(D) esquizofrenia

60) Os efeitos colaterais dos antidepressivos tricíclicos
incluem, EXCETO:

(A) nistagmo
(B) tremor
(C) retenção urinária
(D) constipação
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