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Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente, com tinta 

azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão 

do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição;  

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

MUNICÍPIO DE GRAMADO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

MÉDICO PSIQUIATRA
(PREFEITURA)
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.  

                               

“Natal na Barca”, de Lygia Fagundes Telles 
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Depois de pensar em livros para ler nos dias de sol, “inundados de sol”, do verão, comecei 

a pensar em livros de Natal. Não em livros para dar de presente no Natal — quase todos servem 

para isso —, mas em livros em que o Natal apareça, ainda que só nos fundos, ou que se passem 

em dezembro. Há os clássicos natalinos, como Um conto de Natal, de Charles Dickens, e "O 

presente dos magos", aquele conto tristíssimo de O. Henry em que um casal paupérrimo se 

sacrifica para comprar um presente de Natal um para o outro. Lembrei-me também de O 

apanhador no campo de centeio, que se passa todo poucos dias antes do Natal; e de Madame 

Bovary, porque Emma e Charles casam perto do Natal, quando a província francesa fica branca de 

neve. Pois é, todos esses são livros sobre o Natal nevado... E o chuvoso e abafado Natal dos 

trópicos, cadê? Vieram-me ___ memória dois contos de Lygia Fagundes Telles que li na escola: 

“Natal na barca” e “Dezembro no bairro”. Não me lembrava dos enredos, mas presumi que 

"Dezembro no bairro" era um conto natalino porque tudo em dezembro tem a ver com Natal. 

Lembrei-me dos contos porque, outro dia, passei um tempo considerável namorando a 

caprichosa antologia de Lygia que a Companhia das Letras acaba de publicar: Os contos. O livro 

ainda traz algumas fotos de Lygia, sem dúvida uma das escritoras mais bonitas que a literatura já 

conheceu: Lygia sorrindo, Lygia lendo, Lygia de perfil, Lygia com Hilda Hilst, Lygia encarando a 

câmera. Numa das fotos, Lygia aparece caminhando num lugar bucólico ao lado de seu marido, o 

crítico de cinema Paulo Emílio Salles Gomes. Lygia encara ___ câmera; Paulo Emílio olha para ela 

e parece sorrir. Na internet há mais fotos dos dois juntos. Lygia e Paulo Emílio no túmulo de Marx. 

Ela sorri para a câmera; ele sorri para ela. Em outra foto, Lygia descansa a cabeça no ombro de 

Paulo Emílio e olha para a câmera. Paulo Emílio olha para ela. E sorri, meio bobo. Enfim, vamos 

aos contos.... Afinal este pretende ser um texto sobre contos de Natal e não sobre a beleza 

hipnótica de Lygia Fagundes Telles. 

“Natal na barca” é narrado por uma mulher. Decerto uma mulher elegante, como Lygia. A 

narradora fuma (o conto é de 1958) e carrega uma pasta (de advogada?). No posfácio de Os 

contos, a crítica literária Walnice Nogueira Galvão afirma que “ler Lygia Fagundes Telles sem 

visualizar uma mulher é difícil” e arrisca até uma descrição dessa narradora de “Natal na barca”: 

"Uma persona discreta, reticente e reservada, semelhante ___quela que escreve. Com o corte 

pajem, adequado a seu cabelo liso, sem enfeites nem artifícios, blazers de linha clássica, camisas 

claras, saias de cor cinza. Essa é a narradora que visualizamos ao ler sua ficção". No conto, a 

narradora elegante faz uma viagem de barca, na noite de Natal, na companhia de um bêbado e 

de uma professora pobre com um filho doente nos braços (uma imagem da Virgem Maria com seu 

bebê divino?). 

A narradora não quer falar com ninguém, não quer envolver-se nos "tais laços humanos", 

mas acaba conversando com a jovem mãe, que precisa levar seu filho ao médico. A mãe conta 

que, um ano antes, perdera seu filho mais velho, de 4 anos, e fora abandonada pelo marido, mas 

matinha a fé: "Deus nunca me abandonou". A fé da mãe pobre desconcerta a narradora 

requintada, que talvez depositasse sua confiança na solidez de pastas elegantes e cigarros. Ao se 

aproximar para ver o bebê, ela o percebe imóvel e é tomada pela certeza desesperadora de que 

estava morto e a mãe percebera. Será que sua fé simples a salvaria agora? O conto termina meio 

ambíguo. Outra vez, o leitor (e a narradora) não sabe direito o que aconteceu. Um milagre de 

Natal, talvez? 

Além do Natal, esse conto apresenta o suspense, a ambiguidade. O leitor termina sem 

saber direito o que aconteceu. Acontece mesmo um milagre em "Natal na barca" ou a narradora 

elegante só se confundiu? O leitor chega ao fim do conto sem saber direito como chegou lá. 

Parece que faltou alguma informação, que ele perdeu alguma coisa, que não reparou no que 

acontecia nos fundos do conto, nas entrelinhas. A narrativa elegante e furtiva de Lygia hipnotiza o 

leitor, prende-lhe ___ atenção com os detalhes, afasta as perguntas curiosas e o conduz até uma 

conclusão inconclusiva, que perturba e faz pensar. "Quando foi que a narrativa tomou o rumo que 

tomou? Será que eu me distraí?", pensa o leitor. Talvez aí ele entenda por que Paulo Emílio não 

conseguia tirar seus olhos sorridentes de Lygia. 

 
(Ruan de Sousa Gabriel. 12/12/2018. Disponível em https://epoca.globo.com. Adaptado) 

 

https://epoca.globo.com/
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NÍVEL SUPERIOR 

QUESTÃO 01 – Analise as assertivas a seguir, acerca do texto lido: 

 

I. Os comentários do autor, nas linhas 25 (segunda abertura de parênteses) e 32-33, estão entre 

parênteses porque se caracterizam como suposições acerca do texto literário abordado. 

II. A estratégia do autor, empregada na construção do texto, inicia o texto com uma digressão 

acerca do olhar do marido da autora para sua figura enigmática e fecha o texto relacionando 

este olhar ao estilo narrativo da autora. 

III. “Dezembro no bairro” é um dos contos dos quais o autor tem uma vívida memória e passa-se 

na época natalina. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que NÃO se aplica ao estilo narrativo de Lygia Fagundes 

Telles, segundo o texto lido. 

 

A) Enigmática. 

B) Humana. 

C) Ambígua. 

D) Elegante. 

E) Direta. 

 

 

QUESTÃO 03 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que 

preenche, correta e respectivamente, as lacunas das linhas 10, 18, 28 e 48. 

 

A) à – a – à – a 

B) à – à – a – a 

C) à – a – a – a 

D) a – à – à – à 

E) a – a – à – à 

 

 

QUESTÃO 04 – Na linha 50, temos o emprego da expressão “por que”. Assinale a alternativa que 

apresenta a mesma situação de ocorrência e a mesma estrutura sintática do trecho indicado. 

 

A) Por que choras? 

B) Não entendi por que choras. 

C) Não entendi o por que de chorares. 

D) Tomei tal atitude por que quis. 

E) Tomaste tal atitude por que? 

 

 

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa na qual o termo sublinhado possa ser classificado como 

pronome demonstrativo. 

 

A) “quase todos servem para isso” (l. 02-03). 

B) “traz algumas fotos de Lygia” (l. 15). 

C) “Decerto uma mulher elegante, como Lygia.” (l. 24). 

D) "Deus nunca me abandonou" (l. 37). 

E) “O leitor termina sem saber direito o que aconteceu.” (l. 43-44). 
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QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa cuja palavra apresenta antônimo do vocábulo “reticente”      

(l. 28). 

 

A) Indecisa. 

B) Vacilante. 

C) Quieta. 

D) Calada. 

E) Loquaz. 

 

 

QUESTÃO 07 – Considerando as regras de concordância verbal em Língua Portuguesa, analise a 

concordância no trecho a seguir: “Na internet há mais fotos dos dois juntos” (l. 19). Assinale a 

alternativa na qual haja erro de concordância.  

 

A) Havia várias crianças brincando no lago. 

B) Faz frio aqui no inverno. 

C) Choveram pedidos de desculpas pelo ocorrido. 

D) Fazem cinco horas que meu pai chegou. 

E) Haverá muitas oportunidades de emprego este ano. 

 

 

QUESTÃO 08 – Considerando o emprego dos nexos linguísticos, analise o trecho a seguir: 

 

Na linha 11, a conjunção “mas” introduz a ideia de ____________, podendo ser substituída por 

__________, desde que __________ alterações no período. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) concessão – não obstante – se façam 

B) concessão – não obstante – não se façam 

C) adversidade – entretanto – se façam 

D) adversidade – entretanto – não se façam 

E) adversidade – não obstante – não se façam 

 

 

QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa que classifica corretamente a função sintática exercida pelo 

termo sublinhado no trecho, retirado do texto, “é tomada pela certeza desesperadora de que estava 

morto e a mãe percebera”. 

 

A) Adjunto Adnominal. 

B) Complemento Nominal. 

C) Objeto Indireto. 

D) Objeto Direto. 

E) Aposto. 

 

 

QUESTÃO 10 – Analise o trecho a seguir, retirado do texto: “A narrativa elegante (1) e furtiva de 

Lygia hipnotiza o leitor (2), prende-lhe (3) a atenção com os detalhes (4), afasta as perguntas 

curiosas (5)”. Considerando os termos sublinhados e numerados, assinale a alternativa que 

apresenta o número correspondente ao termo que pode ser classificado sintaticamente como objeto 

indireto. 

 

A) 1. 

B) 2. 

C) 3. 

D) 4. 

E) 5. 
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LEGISLAÇÃO 
 

Para responder às questões 11 a 15, considere o seguinte caso fictício:  
 

Elisa é graduada em Enfermagem e Nivaldo é Engenheiro Civil, ambos são gaúchos, mas residem no 

Rio de Janeiro desde que casaram, há mais de 5 anos. Recentemente Elisa engravidou e decidiu, 

juntamente com o marido, que retornaria ao Rio Grande do Sul para ficar mais perto de sua família. 

Os dois se inscrevem para o Concurso de Gramado, para os cargos de caráter efetivo, de acordo 

com as respectivas formações, com a expectativa de que morar nessa cidade os possibilitaria uma 

melhor qualidade de vida. 
 

QUESTÃO 11 – Elisa e Nivaldo têm ciência de que deverão se organizar para vir do Rio de Janeiro 

nos prazos determinados caso sejam aprovados e convocados para assumir os cargos públicos ao 
qual se inscreveram. Nesse sentido, analise as assertivas a seguir de acordo com Lei nº 2.912/2011, 

assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) Exercício é a aceitação expressa das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargo 

público, com o compromisso de bem servir, formalizada com a assinatura do termo pela 

autoridade competente e pelo compromissando. 

(  ) A posse dar-se-á no prazo de até 10 dias, prorrogáveis pelo mesmo período, contados da data 

da publicação do ato de nomeação, comprovado por publicação de edital. 

(  ) Posse é o desempenho das atribuições do cargo pelo servidor, que deverá, sob pena de tornar 

sem efeito a nomeação, ocorrer no prazo de 5 dias contados do ato convocação, prorrogáveis 

pelo mesmo período. 

(  ) O exercício será dado pelo Secretário responsável pela pasta na qual o servidor for lotado. 

(  ) Será tornado sem efeito o ato ou nomeação se não ocorrer a posse ou o exercício nos prazos 

legais. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – F – F – V – F. 

B) V – V – F – F – F. 

C) V – F – V – F – V. 

D) F – V – F – V – F. 

E) F – F – F – V – V. 
 

 

QUESTÃO 12 – Tanto Elisa quanto Nivaldo, ao entrarem em exercício de cargo público, estarão 

sujeitos a estágio probatório por um período de 36 meses, durante o qual sua aptidão, capacidade e 

desempenho serão objeto de avaliação pela Comissão Permanente de Gestão da Qualidade. Em 

relação à avaliação de desempenho, conforme disposto na Lei nº 2.912/2011, analise as assertivas 

abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) A avaliação será realizada por semestre, mediante coleta de dados a um competente boletim. 

Os afastamentos decorrentes de gozo de férias legais não prejudicam a avaliação semestral. No 

entanto, quando os afastamentos forem superiores a 30 dias, como no caso de Elisa sair em 

licença-maternidade, a avaliação do estágio ficará suspensa até o retorno às suas atribuições, 

retomando-se a contagem do tempo anterior para efeito do semestre.  

(  ) Ao término do período de estágio probatório, a homologação na condição de estável deverá 

ocorrer pela autoridade competente, mediante desempenho de, no mínimo, 70 pontos na média 

das avaliações semestrais, apuradas pela chefia imediata com o acompanhamento da Comissão 

Permanente de Gestão da Qualidade, conforme especificações a serem definidas em Regimento 

Interno. 

(  ) Caso Elisa ou Nivaldo obtenham desempenho inferior a 50 pontos em pelo menos 02 avaliações 

semestrais sucessivas ou 03 intercaladas ao longo do período de estágio probatório, poderão ser 

exonerados mediante processo administrativo, assegurada a ampla defesa e o contraditório, 

oportunidade em que lhes será assegurada vista do processo, pelo prazo de cinco dias úteis, 

para apresentarem defesa e indicarem as provas que pretendam produzir. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) F – F – F. 

B) F – V – V. 

C) V – F – F. 

D) V – F – V. 

E) V – V – V. 
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QUESTÃO 13 – Como Elisa é Enfermeira, ela sabe que, em algum momento, para assegurar o 

funcionamento de serviços ininterruptos ou essenciais do Município, ou em razão do interesse 

público, o servidor efetivo poderá ficar à disposição, em regime de plantão ou realizar prestação de 
serviços extraordinários. Nesse contexto, de acordo com o disposto na Lei nº 2.912/2011, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) A prestação de serviços extraordinários só poderá ocorrer por expressa determinação da 

autoridade competente, mediante solicitação escrita e fundamentada do Secretário responsável 

pela pasta na qual o servidor for lotado. 

B) O exercício de cargo em comissão ou de função gratificada não exclui a remuneração por serviço 

extraordinário. 

C) O regime de plantão não excederá de uma jornada ininterrupta de 12 horas a cada 36 horas, 

desde que, a cada 12 horas trabalhadas, se respeite 36 horas de intervalo sem labor. 

D) O serviço extraordinário será remunerado por hora de trabalho que exceda o período normal, 

com acréscimo de 50% em relação à hora normal. 

E) O servidor, quando em regime de plantão, receberá a título de indenização o percentual 

equivalente disposto na lei de Plano de Cargos e Salários. 

 

 
QUESTÃO 14 – Conforme Lei nº 2.912/2011, referente ao Prêmio por Assiduidade que Nivaldo e 

Elisa poderão receber quando forem servidores públicos de provimento efetivo, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) As faltas não justificadas ao serviço retardarão a concessão do prêmio na proporção de um mês 

para cada falta, e as licenças para tratamento de saúde excedentes de noventa 90 dias, 

consecutivos ou não, salvo se decorrentes de acidente em serviço ou moléstia profissional, 

protelam a concessão do prêmio por assiduidade em períodos igual ao número de dias da licença. 

B) É facultado ao servidor converter quinze 15 dias do prêmio por assiduidade em abono pecuniário, 

podendo gozar os quinze 15 dias restantes, de acordo com a conveniência de período estipulado 

pela Secretaria de Administração. 

C) O prêmio poderá ser convertido em gozo de 30 dias de licença remunerada, de forma ininterrupta 

e/ou em dois períodos de 15 dias cada, de acordo com a conveniência de período estipulado pela 

Secretaria de Administração, vedada a cumulação de períodos. 

D) Interrompem o período aquisitivo do prêmio as licenças gestante/maternidade e de paternidade. 

E) O prêmio por assiduidade será concedido após cada 04 anos ininterruptos de serviço prestado ao 

Município, a contar da investidura em cargo do provimento efetivo, de valor igual a um mês de 

vencimento do seu cargo efetivo, mesmo que esteja no exercício do cargo em comissão ou 

Função Gratificada.  

 

 

QUESTÃO 15 – O Munícipio de Gramado, a título de incentivo, concede promoção por escolaridade 

aos servidores efetivos estáveis, quando da conclusão do ensino fundamental, médio, graduação, 

pós-graduação, mestrado e doutorado, desde que a formação seja um complemento, e não aquela 

exigida pelo cargo que ocupa. Nesse contexto, considerando que Elisa e Nivaldo, que atualmente só 

possuem graduação em suas áreas, entrem em exercício nos respectivos cargos e futuramente 

concluam uma pós-graduação, de acordo com disposto na Lei nº 2.914/2011, eles terão um 

adicional de _____ sobre o valor básico do vencimento do respectivo cargo, com avanço em ____ 

subfaixas de vencimento, vedada a acumulação das vantagens para efeitos de cálculos posteriores, 

no mês seguinte, a contar da data do protocolo de entrega do diploma devidamente registrado no 

órgão competente. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) 07% – 2 

B) 07% – 3 

C) 08% – 2 

D) 10% – 2 

E) 10% – 3 
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QUESTÃO 16 – De acordo com a Constituição do Estado do Rio Grande do Sul, é competência do 

Município, EXCETO: 

 

A) Decretar e executar intervenção no Município, nos casos e na forma previstos na Constituição 

Federal e nesta Constituição. 

B) Dispor sobre autorização, permissão e concessão de uso dos bens públicos municipais. Disciplinar 

a localização, nas áreas urbanas e nas proximidades de culturas agrícolas e mananciais, de 

substâncias potencialmente perigosas. 

C) Exercer o poder de polícia administrativa nas matérias de interesse local, tais como proteção à 

saúde, aí incluídas a vigilância e a fiscalização sanitárias, e proteção ao meio ambiente, ao 

sossego, à higiene e à funcionalidade, bem como dispor sobre as penalidades por infração às leis 

e regulamentos locais. 

D) Promover a acessibilidade nas edificações e logradouros de uso público e seus entornos, bem 

como a adaptação dos transportes coletivos, para permitir o acesso das pessoas portadoras de 

deficiências ou com mobilidade reduzida.  

E) Promover a coleta, o transporte, o tratamento e a destinação final dos resíduos sólidos 

domiciliares e de limpeza urbana. 

 

 

QUESTÃO 17 – A Constituição Estadual poderá ser emendada mediante proposta, EXCETO: 

 

A) Do Governador. 

B) De iniciativa popular. 

C) De mais de um quinto das Câmaras Municipais, manifestando-se, cada uma delas, pela maioria 

relativa de seus membros. 

D) De mais de um terço dos Prefeitos Municipais. 

E) De um terço, no mínimo, dos Deputados. 

 

 

QUESTÃO 18 – A Biblioteca Cyro Martins, o Lago Joaquina Rita Bier e a Rua Madre Verônica são 

exemplos de logradouros e/ou serviços públicos de Gramado que receberam a denominação de 

pessoas ilustres. Nesse contexto, conforme a Lei Orgânica de Gramado, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

A) A denominação de logradouros e serviços públicos cabe, privativamente, ao Legislativo e ao 

Executivo. 

B) As homenagens póstumas só serão permitidas após um ano de falecimento da pessoa a ser 

homenageada. 

C) Não poderão ser mudadas as designações das vias públicas, logradouros e escolas, a não ser em 

casos excepcionais, mediante abaixo-assinado de 80% dos moradores da localidade e com 

aprovação de dois terços 2/3 da Câmara Municipal. 

D) Os logradouros e serviços públicos poderão receber a denominação de pessoas ilustres, de datas 

e fatos históricos, de acidentes geográficos e outros ligados à vida nacional. 

E) Poderá ser dado nome de pessoa viva a logradouros públicos de qualquer natureza, desde que 

autorizado pelo homenageado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



487_LEG_DOM_M_NS_MOD2_2/2/201913:26:39 

Execução: Fundatec 
NÍVEL SUPERIOR 

QUESTÃO 19 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os tipos de formalização aos atos 

administrativos de competência do Prefeito. 

 

Coluna 1 

1. Mediante Decreto, numerado, em ordem cronológica. 

2. Mediante Portaria. 

 

Coluna 2 

(  ) Autorização para contratação de servidores por prazo determinado e dispensa. 

(  ) Criação de comissões e designação de seus membros. 

(  ) Criação, alteração e extinção de órgãos da Prefeitura, quando autorizado em lei. 

(  ) Fixação e alteração dos preços dos serviços prestados pelo Município e aprovação dos preços 

dos serviços concedidos ou autorizados. 

(  ) Lotação e relotação nos quadros de pessoal. 

(  ) Provimento e vacância de cargos públicos e demais atos de efeito individual relativos aos 

servidores municipais. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 2 – 1 – 2 – 1 – 1 – 1. 

B) 2 – 1 – 2 – 2 – 2 – 1. 

C) 1 – 2 – 2 – 2 – 1 – 2. 

D) 1 – 2 – 1 – 1 – 2 – 2. 

E) 2 – 2 – 1 – 1 – 2 – 2. 

 

 

QUESTÃO 20 – De acordo com Lei Orgânica de Gramado, a aquisição, alienação ou doação de bens 

imóveis dependerá de lei com aprovação mínima de: 

 

A) 1/2 dos Vereadores. 

B) 1/2 dos Vereadores e do Prefeito. 

C) 2/3 dos Vereadores e de 1/3 da população local. 

D) 2/3 dos Vereadores. 

E) 2/3 dos Vereadores, do Prefeito e do Governador. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

Lista de símbolos lógicos: 
 

~ negação  

 conjunção  

 disjunção  

 disjunção exclusiva 

 condicional 

 bicondicional 
 

 

QUESTÃO 21 – A alternativa que apresenta uma proposição composta é: 
 

A) Qual o time de futebol preferido de João e Carlos? 

B) Paulo e André não são torcedores de futebol. 

C) Mário! Faça um gol aos 3 minutos de primeiro tempo. 

D) Gol! 

E) Um gol fenomenal!!! 
 

 

QUESTÃO 22 – Em relação ao valor lógico do conetivo da conjunção, analise as proposições abaixo 

e assinale V, para as verdadeiras, ou F, para as falsas. 
 

(  ) Quatro e sete são números primos. 

(  ) Seis é número par, entretanto dois é número primo. 

(  ) Cinco é número primo, mas nove é número par. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses com o valor lógico, de cima a baixo, é: 
 

A) V – F – F. 

B) F – V – V. 

C) V – F – V. 

D) F – V – F. 

E) F – F – F. 
 

 

QUESTÃO 23 – Supondo que no diagrama a região delimitada por U representa os moradores do 

bairro Altos da Serra, a região delimitada por A representa os moradores que têm água tratada e a 

região delimitada por R representa os moradores com rede de esgoto, podemos dizer que os 

moradores pertencentes às regiões escuras do diagrama são aqueles que: 
 

 
 

A) Possuem água tratada e também possuem rede de esgoto. 

B) Possuem água tratada, mas não possuem rede de esgoto. 

C) Não possuem água tratada, mas possuem rede de esgoto. 

D) Não possuem água tratada e não possuem rede de esgoto. 

E) Não possuem água tratada, mas possuem rede de esgoto ou possuem água tratada mas não mas 

não possuem rede de esgoto. 
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QUESTÃO 24 – Considerando P e Q proposições simples, a tabela verdade da fórmula P~PvQ é: 

 

A) Tautologia. 

B) Contradição. 

C) Contingência. 

D) Tautologia e Equivalência lógica. 

E) Tautologia e Implicação lógica. 

 

 

QUESTÃO 25 – Suponha verdadeiro o valor lógico das proposições P e Q, e falso o valor lógico da 

proposição R. Nesses casos, avalie o valor lógico das seguintes proposições compostas: 

 

I. (PQ ~ R) 

II. (PQR) 

III. (Q P) 

IV. (RP) Q 

 

Quais delas têm valor lógico verdadeiro? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas IV. 

C) Apenas I e IV. 

D) Apenas II e III. 

E) Apenas I, III e IV. 

 

 

QUESTÃO 26 – Suponha que: Nego que Ana não é engenheira e funcionária do município, 

entretanto, se Ana é engenheira, então Ana está autorizada a assinar o projeto. Contudo, Ana é 

funcionária do município. Sendo assim, deduzimos que: 

 

A) Ana é engenheira e está autorizada a assinar o projeto. 

B) Ana não é engenheira. 

C) Ana está autorizada a assinar o projeto. 

D) Ana não é engenheira e não está autorizada a assinar o projeto. 

E) Ana não está autorizada a assinar o projeto. 

 

 

QUESTÃO 27 – A alternativa que apresenta uma sentença aberta é: 

 

A) Porto Alegre é capital da região sul com surto de sarampo ou catapora. 

B) Alguma cidade da região sul do Brasil está com surto de sarampo. 

C) Antônio é o engenheiro responsável pelo projeto de reforma do posto de saúde do município de 

Gramado. 

D) Carlos e Antônio são os farmacêuticos responsáveis pela organização do estoque na farmácia do 

posto de saúde do município de Gramado. 

E) Gramado tem cobertura total de vacinação de sarampo. 

 

 

QUESTÃO 28 – A alternativa que apresenta uma sentença aberta com o quantificador universal é: 

 

A) Algum dos municípios da região sul do Brasil tem fiscal ambiental. 

B) Pelo menos um dos municípios da região sul do Brasil faz auditoria das notas fiscais. 

C) Existe dentista no posto de saúde do município de Gramado. 

D) Alguns advogados do município de Gramado fazem auditoria fiscal. 

E) Qualquer engenheiro de segurança do trabalho pode participar da auditoria. 
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QUESTÃO 29 – A negação da sentença algum assistente social acompanhou o julgamento 

está na alternativa: 

 

A) Algum assistente social não acompanhou o julgamento. 

B) Todos os assistentes sociais acompanharam o julgamento. 

C) Nem todos os assistentes sociais acompanharam o julgamento. 

D) Nenhum assistente social acompanhou o julgamento. 

E) Pelo menos um assistente social não acompanhou o julgamento. 

 

 

QUESTÃO 30 – Suponha que alguns engenheiros não participaram da execução do projeto, contudo 

todos os engenheiros participaram da execução do projeto ou realizaram a auditoria de entrega da 

obra. É correto deduzir que: 

 

A) Todos os engenheiros realizaram a auditoria de entrega da obra. 

B) Todos os engenheiros não realizaram a auditoria de entrega da obra. 

C) Alguns engenheiros realizaram a auditoria de entrega da obra. 

D) Alguns engenheiros não realizaram a auditoria de entrega da obra. 

E) Nenhum engenheiro realizou a auditoria de entrega da obra. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 31 – Sobre a afetividade e suas alterações, analise as assertivas abaixo: 

 

I. Na rigidez afetiva, o indivíduo tem dificuldade de sintonização, mas não de irradiação afetiva.  

II. O sintoma distimia designa a alteração básica do humor, tanto da inibição quanto da exaltação. 

III. Disforia está relacionada a um componente afetivo de mau humor, irritação, desgosto ou 

agressividade. 

IV. Anedonia é a incapacidade de sentir afetos. 

V. Humor é definido como o estado emocional basal do indivíduo em um dado momento. 

 

Quais estão corretas?  

 

A) Apenas I e V. 

B) Apenas II e IV. 

C) Apenas IV e V. 

D) Apenas II, III e V. 

E) Apenas I, II, III e V. 

 

 

QUESTÃO 32 – Assinale a alternativa correta em relação aos transtornos psiquiátricos. 

 

A) A taxa de prevalência dos transtornos de ansiedade e dos transtornos psicóticos é semelhante na 

população brasileira.  

B) A síndrome de ansiedade generalizada caracteriza-se pela presença de sintomas ansiosos 

excessivos, na maior parte dos dias, por pelo menos um mês.  

C) As síndromes depressivas e maníacas não apresentam alteração de marcadores biológicos. 

D) A somatização é um processo consciente ou insciente no qual a pessoa usa seu corpo para fins 

psicológicos ou para obter ganhos pessoais (primários e/ou secundários). 

E) Neologismos e parafasias não são considerados sintomas positivos das síndromes esquizofrênicas. 

 

 

QUESTÃO 33 – Sobre os sinais e sintomas que podem ser observados das síndromes maníacas, 

analise as assertivas abaixo: 

 

I. Aumento da autoestima e arrogância. 

II. Elação. 

III. Distraibilidade. 

IV. Agitação psicomotora e agressividade. 

V. Alucinações e delírios. 

 

Quais estão corretas?  

 

A) Apenas I e IV. 

B) Apenas II e III. 

C) Apenas II, III e IV. 

D) Apenas I, II, III e IV.  

E) I, II, III, IV e V. 
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QUESTÃO 34 – Sobre as abordagens psicossociais para o tratamento da esquizofrenia, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) Um plano terapêutico global tem sido considerado a melhor estratégia de tratamento por meio da 

integração da abordagem farmacológica com intervenções psicológicas e sociais com atuação 

terapêutica e de reabilitação.  

B) A competência e as habilidades sociais de um indivíduo com esquizofrenia são determinadas pela 

quantidade e pelo tipo de estressores, da rede de suporte social e da capacidade pessoal de 

solução de problemas.  

C) As medicações psicoativas não são capazes de aumentar a capacidade de manejo de diferentes 

situações e não podem proteger o paciente da estimulação excessiva. 

D) Existem evidências de que as abordagens de intervenção psicossocial, como as preconizadas nos 

Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), podem reduzir o número de reinternações e aumentar a 

habilidade para lidar com problemas.  

E) A utilidade das abordagens psicossociais reside principalmente no treinamento de habilidades 

cognitivas e sociais, como ocorre, por exemplo, nos grupos terapêuticos dos CAPS. 

 

 

QUESTÃO 35 – Sobre os Transtornos da Personalidade (TP), assinale a alternativa correta. 

 

A) Os TP ocorrem quando determinados traços de personalidade são exagerados e tornam-se rígidos, 

mesmo que não haja a presença de sofrimento, disfunção sociopessoal ou outros prejuízos. 

B) Estudos na comunidade mostram prevalência dos TP aproximada de 10%, sendo mais comum em 

jovens e igualmente distribuída entre os sexos (com exceção de antissocial e histriônica). 

C) Os TP estão associados com aumento de comportamento suicida, sendo os riscos mais altos no 

tipo histriônico. 

D) A prevalência de pacientes com TP nos serviços de saúde em nível primário é baixa.  

E) Pacientes com TP borderline trazem emoções intensas, caóticas e dolorosas na terapia, 

representando um desafio. O clínico não deve realizar modificações nas respostas terapêuticas, 

em função dessas fortes emoções, uma vez que o objetivo principal é preservar o setting 

terapêutico. 

 

 

QUESTÃO 36 – Sobre o uso de clozapina, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Seu uso é contraindicado com níveis de leucócitos menor que 3.500/mm3 e/ou de neutrófilos 

menor que 2.000/mm3. 

B) Doses menores que 400 mg/dia podem ser oferecidas em única tomada e a dose máxima 

recomendada é de 900 mg/dia. 

C) A administração concomitante de um anticonvulsivante profilático, de preferência ácido valproico, 

é indicada para doses maiores que 450 mg/dia pelo risco aumentado de convulsões. 

D) Existem inúmeras evidências de sua superioridade em relação aos outros antipsicóticos no 

tratamento da esquizofrenia refratária. 

E) É eficaz no tratamento da discinesia tardia. 

 

 

QUESTÃO 37 – Sobre o Transtornos por Uso de Álcool, assinale a alternativa correta. 

 

A) A síndrome de dependência pode ser tratada com dissulfiram, naltrexona e acamprosato. 

B) Na abstinência conduzida em ambiente hospitalar, a dose de tiamina pode ser mensurada para 

evitar a aplicação desnecessária de reposição intramuscular.  

C) Na abstinência, o fármaco de escolha para a alucinose alcoólica e o delirium tremens é o 

haloperidol. 

D) O nível de GGT ao longo do tempo não é um bom marcador para o controle de abstinência, uma 

vez que demora meses para retornar ao normal.   

E) O transtorno por uso de álcool está associado ao aumento significativo no risco de acidentes e 

heteroagressão, mas ainda não há dados suficientes para relação com suicídio.  
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QUESTÃO 38 – As disfunções sexuais, em especial a diminuição da libido, são efeitos colaterais 

comuns ao uso de um grande número de psicofármacos. Sobre esse tema, analise as assertivas 

abaixo:  
 

I. O bloqueio a receptores colinérgicos parece estar relacionado à disfunção sexual, o que 

justificaria uma maior redução de libido com paroxetina em comparação a outros ISRSs. 

II. Entre os antipsicóticos atípicos, a clozapina é a que mais causa diminuição da libido, seguida 

pela olanzapina. 

III. É importante investigar o momento de início da disfunção sexual (antes ou após o início da 

medicação) a fim de identificar se o efeito é secundário ao fármaco ou um sintoma do quadro 

clínico. 

IV. Uma opção terapêutica para mulheres com disfunção sexual induzida por antidepressivos é o 

uso de sildenafila (na dose de 50 a 100 mg) uma hora antes da relação sexual. 

V. Na diminuição da libido relacionada aos ISRSs, é aconselhada a associação de bupropiona, uma 

vez que a redução de dose dos ISRSs em geral não funciona. 
 

Quais estão corretas?  
 

A) Apenas I e III. 

B) Apenas II e V. 

C) Apenas III e V. 

D) Apenas I, III e IV. 

E) I, II, III, IV e V.  
 

 

QUESTÃO 39 – Júlio, 43 anos, casado, tem um filho de 10 anos, chega para sua primeira consulta 

no ambulatório de psiquiatria do hospital de sua cidade. Conta que está se tratando na unidade de 

saúde próxima a sua residência há cerca de 6 meses para problemas emocionais. Refere ter insônia, 

desânimo e vontade de ficar o dia todo deitado na cama. Diz que está sem paciência para conviver 

com as pessoas, se irrita facilmente, e por isso, prefere se isolar. Trabalha no setor administrativo 

de uma pequena empresa e percebe estar mais lento e desatendo do que anteriormente. Na 

entrevista, por diversos momentos, chora afirmando que está decepcionando sua família e que não 

é mais o Júlio de antes. Chega a pensar que o melhor seria morrer para acabar com o sofrimento de 

todos, mas nunca fez tentativas de suicídio ou planos. Está em uso de fluoxetina 80 mg, há 2 meses 

com essa dose, apresentando pouca resposta. Nega ter se sentido dessa forma anteriormente na 

vida. Nega sintomas psicóticos. Nega aumento de energia ou humor elevado. Refere endividamento 

bancário para a compra do carro da família em decisão conjunta com a esposa. Está com o 

orçamento familiar apertado para a compra de medicações. Após a entrevista clínica, o psiquiatra 

chegou à conclusão de que a principal hipótese diagnóstica do caso era de __________. Em relação 

ao tratamento farmacológico, indicou ________.  
 

Assinale a alterativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima conforme 

a avaliação mais adequada do caso clínico, levando em conta as principais diretrizes 

contemporâneas e a realidade dos serviços de saúde pública do país.  
 

A) episódio depressivo – troca por amitriptilina 

B) transtorno depressivo recorrente – troca por paroxetina 

C) transtorno afetivo bipolar episódio misto – troca por lítio 

D) transtorno afetivo bipolar episódio misto – associação com lítio 

E) episódio depressivo – associação com amitriptilina  
 

 

QUESTÃO 40 – Sobre a Psiquiatria Geriátrica, assinale a alternativa INCORRETA. 
 

A) O uso de benzodiazepínicos deve ser evitado em idosos. 

B) A quetiapina é a medicação mais eficaz para o controle dos sintomas psicóticos na Doença de 

Parkinson. 

C) Há risco aumentado de mortalidade por eventos cerebrovasculares associados ao uso de 

antipsicóticos em idosos com demência. 

D) Os fatores precipitantes mais frequentes de delirium são polifarmácia, uso de medicamentos 

psicoativos, contenção física e alterações detectadas em exames laboratoriais. 

E) Na demência por corpos de Lewy, uma das características centrais é a presença de alucinações 

visuais detalhadas. 


