PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI – AL
CONCURSO PÚBLICO 2019

CADERNO DE PROVA
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME:
CPF:

NÍVEL: SUPERIOR
CARGO: 23 – MÉDICO PSIQUIATRA
Leia com atenção:
No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou
PRETA);
2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o
amasse;
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta;
4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E;
5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de
qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.);
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início;
7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo
início das provas;
8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal;
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente,
após assinarem o lacre dos envelopes dos cartões resposta, juntamente com os fiscais de sala;
10. Será excluído do Concurso Publico o candidato que descumprir os itens acima.
1.

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL
CONCURSO PÚBLICO 2019
15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS
Tenho uma imensa admiração por eles, os escultores das palavras,
quem, com a arte sagrada de materializar a alma, enriquece as
outras
pessoas
sem
guardar
nada
pra
si.
[...]
Com nossas palavras podemos reivindicar outras relações, outros
compromissos, outras soluções. Podemos aceitar acordos
comerciais não tão bons para nós, mas que sejam mais justos.
Podemos buscar maiores investimentos solidários e menos
rendimentos especulativos. Podemos oferecer mais diálogo e
menos imposições pela força. Podemos, sobretudo, não nos
resignar.
Porque resignar-se é morrer um pouco, é não fazer uso da
possibilidade de escolher, é aceitar o silêncio. A palavra, por sua
vez, precede a ação, prepara o caminho, abre portas. Hoje
devemos mais que nunca usar a voz para romper grilhões.
Tenho a profunda convicção de que, quando falamos, estamos
modificando o mundo. As grandes transformações de nossa
história sempre foram anunciadas antes. Assim chegou o homem
à lua, assim caiu o muro de Berlim, assim se acabou com o
apartheid. Eu espero que assim desapareça também o terrorismo."
(https://brasil.elpais.com/brasil/2014/07/04/internacional/1404491759_639843.ht
ml Acessado em 02/09/2019)

A.
B.
C.
D.
E.

“imensa admiração”
“reivindicar outras relações”
“que sejam mais justos”
“menos imposições”
“romper grilhões”
ESSA QUE EU HEI DE AMAR…

Essa que eu hei de amar perdidamente um dia
será tão loura, e clara, e vagarosa, e bela,
que eu pensarei que é o sol que vem, pela janela,
trazer luz e calor a essa alma escura e fria.
E quando ela passar, tudo o que eu não sentia
da vida há de acordar no coração, que vela…
E ela irá como o sol, e eu irei atrás dela
como sombra feliz… — Tudo isso eu me dizia,
quando alguém me chamou. Olhei: um vulto louro,
e claro, e vagaroso, e belo, na luz de ouro
do poente, me dizia adeus, como um sol triste…
E falou-me de longe: "Eu passei a teu lado,
mas ias tão perdido em teu sonho dourado,
meu pobre sonhador, que nem sequer me viste!"

01- Sobre o texto é correto afirmar que:
A. Só a força tem regido todas as relações humanas e não há
meio de dissuadir o ser humano disso.
B. Falar faz as coisas serem diferentes, por isso os países evitam fechar contratos por esse meio.
C. O trecho afirma que os contratos comerciais seriam menos
benéficos se fossem fruto de uma conversa.
D. A força pode ajudar a resolver todos os problemas comerciais.
E. Os problemas do mundo devem ser resolvidos pelo poder
da palavra.
02- Pela leitura do texto, pode-se concluir que a autora estabeleceu
como alvo de seu discurso:
A.
B.
C.
D.
E.

04- Qual das expressões retiradas do texto está no sentido
conotativo?

O governo de seu país.
Os grupos terroristas.
Os países desenvolvidos.
Países que estabelecem guerras comerciais.
Grupos envolvidos em lobby internacional.

03- É correto afirmar que a autora do texto, considera que:
A. O ser humano é fundamentalmente linguístico.
B. A particularidade do ser humano se deve à força.
C. O ser humano é essencialmente social, por isso há lugar
fora da linguagem para observar-se a existência.
D. A linguagem não pode criar uma realidade.
E. Linguagem, ação e força são termos opostos e inconciliáveis entre si.

(ALMEIDA, Guilherme de. Meus versos mais queridos. Rio de Janeiro:
Ediouro, 1988.)

05- Em qual das alternativas a relação do verso com a figura de
linguagem está correta?
A. “Essa que eu hei de amar perdidamente um dia” – hipérbole
B. “que eu pensarei que é o sol que vem, pela janela” – metonímia
C. “E quando ela passar, tudo o que eu não sentia” – metáfora
D. “trazer luz e calor a essa alma escura e fria” – comparação
E. “E falou-me de longe: ‘Eu passei a teu lado’”– prosopopeia
06- No texto:
A. O eu lírico está perdido ao sol, por isso confunde o verdadeiro amor.
B. A mulher amada é comparada ao sol e os termos ‘loura’,
‘clara’ ilustram isso.
C. O eu lírico está em delírio e isso explica os pensamentos
desconectados da realidade.
D. A mulher amada na verdade é o sol, que o eu lírico deseja
por estar exposto a um ambiente frio.
E. O eu lírico relata fatos ocorridos num passado remoto e
por isso mistura passado e presente.
07- A forma verbal “hei”:
A.
B.
C.
D.
E.

Está no pretérito perfeito.
É impessoal
Está no futuro do presente
Está no presente do subjuntivo
Está no presente do indicativo
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08- No verso:
“trazer luz e calor a essa alma escura e fria.”,
Identifica-se:
A.
B.
C.
D.
E.

A comparação explícita.
A inversão de pensamento.
A alteração de eu lírico.
A oposição de ideias.
O exagero estilístico.

09- A última estrofe pode ser considerada:
A.
B.
C.
D.
E.

Uma crítica à idealização do amor.
Uma prova de que o eu lírico está em delírio.
Um recurso metalinguístico.
Uma indicação de que o eu lírico é feminino.
Uma indicação de que o texto é uma prosa poética.

Em 1968, o arqueólogo suíço Erik Von Däniken publicou o livro
Eram os Deuses Astronautas?, no qual defende que extraterrestres
foram responsáveis pela construção das pirâmides egípcias,
astecas e maias, das linhas de Nazca e dos moais da Ilha de Páscoa.
Para Däniken, esses seres vindos do espaço eram considerados
deuses pelos povos antigos que habitavam a Terra – além disso,
eles teriam cruzado com espécies primatas para dar origem aos
humanos.
Para a maioria dos historiadores, as teorias de Däniken não têm
mérito. Ignoram as práticas culturais, religiosas e sociais dos
povos antigos, assim como sua capacidade em erguer pirâmides.
Que, por colossal que tenha sido o trabalho, são uma ideia óbvia:
uma pirâmide é uma pilha de blocos. É estruturalmente mais
simples que uma casa com paredes verticais e um teto – como as
que eram feitas por esses mesmos povos. Além disso, se
extraterrestres tivessem construído esses monumentos (ou
visitado a Terra consistentemente), eles certamente teriam deixado
para trás qualquer vestígio, como ferramentas e materiais.
(https://aventurasnahistoria.uol.com.br/noticias/reportagem/pseudo-historia-7-fatos-nunca-aconteceram.phtml)

10- É possível afirmar que Erik tem credibilidade devido à:
A.
B.
C.
D.
E.

Sua formação como arqueólogo.
Publicação de mais um livro.
Descoberta das linhas de Nazca.
Adoração dos povos antigos pelos extraterrestres.
Descoberta de espécies primatas fruto do cruzamento com
aliens.

11- O texto refuta as crenças de Daniken, quando:
A. Se observa que o livro foi escrito em 1968, época de tecnologia muito rudimentar.
B. Pelas descobertas históricas dos povos que revelam que
eles já haviam desenvolvido a tecnologia para as construções citadas.
C. Se comprova que os extraterrestres construíram as pirâmides do Egito utilizando as técnicas do povo local.
D. Se restringe aos fósseis encontrados.
E. Cientistas têm uma crença empírica diferente da dele.

(BROWNE, Dik. O melhor de Hagar, o horrível 8. Porto Alegre L & PM, 2018 p.
70)

12- A expressão dos personagens da tirinha pode ser definida pelo
sentimento de:
A.
B.
C.
D.
E.

Certeza
Medo
Desalento
Alegria
União

13- O que eles contemplam?
A.
B.
C.
D.
E.

A seca no solo do lugar.
Uma cidade abandonada.
Uma construção em seu início.
A destruição da casa deles.
As ruínas do castelo que procuravam.

14- O que provoca humor na tira?
A. A tentativa da personagem de encontrar um aspecto positivo no que vê.
B. A ignorância do grupo ao imaginar que encontraria um local próspero.
C. A expressão de tristeza patética nas personagens.
D. O desejo dos personagens de levar uma vida abastada.
E. A quantidade de pessoas que queriam viver no local.
15- A oração

“como a gente estava dizendo no outro dia”:

A. Introduz uma comparação em relação à oração posterior.
B. Constrói uma circunstância de concordância com a oração
que a sucede.
C. Estabelece uma relação de coordenação com a oração subordinada.
D. Ajuda na compreensão da oração subordinada adverbial
final.
E. Mantém o sentido da oração principal.
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16 – Caracteriza a bulimia nervosa, EXCETO:
A. Episódios recorrentes de compulsão alimentar que pode
se caracterizar por: a) comer, em período de pelo menos
15 minutos, grande quantidade de alimentos; b) sentimento de perda de controle alimentar durante o episódio.
B. Comportamento para prevenir o ganho de peso: vômito
auto-induzido, abusos de laxantes, diuréticos, enemas ou
outras drogas, jejum ou exercícios excessivos.
C. A compulsão alimentar e comportamentos compensatórios ocorrem duas vezes/semanas, por, pelo menos, três
meses.
D. Preocupação excessiva com a forma corporal e o peso.
E. O distúrbio não ocorre durante os episódios de anorexia
nervosa.
17 – Não é uma condição clínica na qual a eletroconvulsoterapia
(ECT) deve ser considerada como primeira escolha, os pacientes:
A. Com idades acima de 65 anos.
B. Com risco grave de suicídio.
C. Que recusam alimentação na qual o estado nutricional esteja seriamente debilitado.
D. Grávidas que necessitam de resposta terapêutica rápida.
E. Com boa resposta prévia à ECT.
18 – No tratamento das Psicoses, qual medicação apresenta alto
risco epileptogênico?
A.
B.
C.
D.
E.

Haloperidol
Pimozide
Clozapina
Quetiapina
Risperidona

19 – São transtornos médicos associados ao autismo, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Esclerose Tuberosa
Síndrome do X-Frágil
Síndrome de Rett
Hiperlexia
Embripoatia medicamentosa

10 mil habitantes.
15 mil habitantes.
25 mil habitantes.
45 mil habitantes.
70 mil habitantes.

A. Caracteriza-se por sintomas de ansiedade de variada gravidade nas situações de iminente separação, afastamento
dos pais ou de outras pessoas amadas.
B. Raramente manifesta-se por dores ou outras queixas somáticas.
C. Comum certa relutância em ir para escola.
D. Preocupação exagerada dos pais ferirem-se.
E. Pesadelos com temas de separação.
22 – Os sinais e sintomas sugestivos de intoxicação por
anfetaminas ou outros simpatomiméticos de ação semelhante
incluem, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Dilatação pupilar
Queda da pressão arterial
Hiperreflexia
Sudorese
Anorexia

23 – Na tipologia de Jellinek, o alcoolismo beta é:
A. Caracterizado por complicações físicas que envolvem
um ou mais sistemas orgânicos, com um enfraquecimento geral da saúde e redução do tempo de vida.
B. Caracterizado pela dependência psicológica, sem evolução para uma dependência fisiológica; também chamado
beber problemático, beber como fuga.
C. Caracterizado por aumento da tolerância, perda de controle e síndrome de abstinência após a interrupção do
consumo de álcool; também chamado alcoolismo “anglo-saxão”.
D. Caracterizado por aumento de tolerância, sintomas de
abstinência e incapacidade de abster-se, mas sem perda
do controle sobre a quantidade consumida em qualquer
ocasião.
E. Caracterizado por ingestão paroxística ou periódica, beber compulsivo; às vezes referido como dipsomania.
24 – É um antidepressivo inibidor de 5HT2:

20 – A Modalidade CAPS I refere-se ao atendimento a todas as
faixas etárias, para transtornos mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso de substâncias psicoativas, e atende cidades e ou
regiões com pelo menos:
A.
B.
C.
D.
E.

21 - Refere-se ao Transtorno de Ansiedade de Separação,
EXCETO:

A.
B.
C.
D.
E.

Citalopram
Nefazodona
Venlafaxina
Tranilcipromina
Imipramina

25 – Caracterizam o Transtorno de Conduta, EXCETO:
A. 5 a 10% das crianças e adolescentes referidas para clínicas psiquiátricas.
B. Mais comum em meninos em relação a Meninas.
C. É mais comum em áreas urbanas do que rurais.
D. Incidência aumenta durante a adolescência.
E. Pico de início no final da infância e início da adolescência, mas ocorre desde a pré-escola até o final da adolescência.
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26 – Elaboração de regras e estratégias para compreender o
mundo; reversibilidade (operações mentais e ações físicas podem
ser invertidas – a massinha amassada pode voltar a ficar redonda);
operações matemáticas; ordenação seriada; capacidade de
investigar hipóteses; lógica indutiva (do particular para o geral) e
não dedutiva.
A descrição refere-se ao estágio:
A.
B.
C.
D.
E.

A. Comprometimento da consciência, amnésia, hiperatividade.
B. Linguagem elevada, exaltada, loquaz, às vezes ameaçadora.
C. Gestos exagerados de rechaço ou de aproximação.
D. Lesões leves de autoagressão.
E. Existe situação conflitiva prévia.
31 – Considera-se um caso de urgência psiquiátrica:

Sensório-motor
Pré-operacional
Operacional concreto
Operacional formal
Operacional informal

27 – São ações em interconsulta psiquiátrica, EXCETO:
A. Assistência médica no pronto atendimento, leitos de observação, enfermarias e ambulatórios.
B. Psicoterapia de crise (em articulação com a equipe de
psicologia comunitária).
C. Participação em equipes multidisciplinares (oncologia,
hemodiálise, cirurgia plástica, cirurgia bariátrica, pediatria, etc).
D. Coordenação de grupos operativos / terapêuticos com pacientes, funcionários e membros da equipe assistencial
(ex: abordagem de dependência química, inclusive tratamento de tabagismo).
E. Participação no ensino (atuação junto à residentes e estagiários) e pesquisa (estruturação de dados sobre a interconsulta em saúde mental no HG).
28 – Na avaliação de demência em idosos, o teste cognitivo de
utilização universal, o Mini Exame do Estado Mental (MMSE) é
um teste cognitivo que avalia cinco áreas da cognição que inclui,
EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

30 – Caracterizam uma AGITAÇÃO PSICOGÊNICA, EXCETO:

Análise de localização
Registro
Atenção e cálculo
Recuperação
Linguagem

A.
B.
C.
D.
E.

Tentativa de suicídio
Automutilação
Autonegligência
Juízo crítico muito comprometido
Síndromes conversivas

32 – Na contenção mecânica, a adequação do comportamento da
equipe no manejo da situação é um aspecto fundamental para a
prevenção de agressão física ou danos materiais. Deve ser
realizada seguindo algumas recomendações, EXCETO:
A. Preferentemente três pessoas devem estar envolvidas na
contenção: uma que coordena e que dirige a palavra ao
paciente, em geral o clínico, e outra pessoa para conter
os membros superiores e inferiores.
B. O paciente deve ser contido em decúbito lateral e com a
cabeça levemente elevada.
C. O paciente contido deve ser constantemente observado,
tanto em relação à segurança e conforto da contenção
quanto a outros parâmetros, como sinais vitais e nível de
consciência.
D. Em adultos o tempo máximo de contenção é de 4 horas,
com supervisão direta e contínua dos dados vitais e conforto do paciente.
E. A retirada da contenção pode ser gradual e de comum
acordo com o paciente.
33 – Dentre as alterações mais frequentemente observadas na
síndrome de Landau-Kleffner (SLK), tem-se, EXCETO:

29 – São critérios para que um modelo psicoterápico seja
considerado consolidado, EXCETO:
A. Deve estar embasado em uma teoria abrangente, que ofereça uma explicação coerente (um racional) sobre a origem, a manutenção dos sintomas e a forma de eliminálos.
B. Devem existir evidências empíricas da efetividade da
técnica proposta.
C. Deve haver comprovação de que as mudanças observadas são decorrentes das técnicas utilizadas e, principalmente, de outros fatores.
D. Os resultados devem ser mantidos a longo prazo.
E. Deve apresentar uma relação custo/efetividade favorável
na comparação com outros modelos ou alternativas de
tratamento.

A. Sintomas de déficit de atenção e hiperatividade - quase
universais, em alguns casos são episódicos, mas podem
ser graves e comprometerem a interação do paciente com
o ambiente.
B. Alterações comportamentais características do autismo comprometimento da interação social, prejuízo na comunicação, repertório de atividades repetitivo e restrito.
C. Alterações do sono – crianças agitadas, que não conseguem ter um sono tranquilo, que demoram a dormir e podem acordar muito cedo.
D. Agressividade - comum nas crianças mais comprometidas; combinada com a hiperatividade pode produzir “episódios maníacos”, durante os quais a criança pode se tornar um perigo real para ela mesma e para os outros.
E. Apatia e regressão global - a deterioração da linguagem
e comprometimento das interações sociais podem levar a
criança a uma regressão de suas capacidades e um estado
de extrema apatia que, frequentemente, se alterna com
períodos de comportamento depressivo.
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34 – No tratamento do transtorno do Pânico tratamento agudo e
inicial pode ser utilizado diversas drogas, como as descritas
abaixo, das quais está INCORRETA a dosagem:
A.
B.
C.
D.
E.

Paroxetina 10mg/d
Sertralina 25mg/d
Fluoxetina 10mg/d
Citalopram 10mg/d
Fluvoxamina 10mg/d

35 – Caracteriza a Síndrome de Korsakoff, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

40 – São Regras básicas da anamnese psiquiátrica, EXCETO:
A. Inicialmente deixar o paciente falar livremente. Só depois perguntar sobre temas específicos e pontos duvidosos.
B. Saber como e quando interromper o paciente.
C. Formular perguntas com uma sequência mecânica e cronológica.
D. Evitar perguntas sugestivas (como você está se sentindo?
X Você está ansioso?).
E. Certificar-se que o paciente compreende as perguntas.

Amnésia crônica.
Funcionamento mental comprometido.
Amnésia anterógrafa e imediata.
Cofabulação.
Alterações da motilidade ocular (nistagmo, paralisia retos laterais e de fixação).

36 – Os níveis séricos da droga Carbamazepina, para fins
terapêuticos, devem situar-se entre:
A.
B.
C.
D.
E.

5 e 8 μg/ml.
8 e 22 μg/ml.
12 e 24 μg/ml.
8 e 12 μg/ml.
2 e 6 μg/ml.

37 – Sobre os transtornos conversivos é INCORRETO afirmar:
A. Este transtorno envolve uma perda ou alteração no funcionamento corporal que não pode ser explicada por
qualquer alteração fisiopatológica. O sintoma físico não
está sob controle voluntário.
B. É mais comum em homens que em mulheres.
C. Paralisias, cegueira e mutismo são sintomas conversivos
mais comuns.
D. Anestesia e parestesia são frequentes.
E. Uma doença orgânica cerebral concomitante é comum
em pacientes com transtorno conversivos.
38 – É uma manifestação psíquica da ansiedade:
A.
B.
C.
D.
E.

Hiperreflexia.
Sensação de sufocamento e instabilidade.
Despersonalização e desrrealização.
Palpitações.
Reação de sobressalto exagerada.

39 – Na exclusão de causa orgânica para transtornos psiquiátricos,
são características que indicam suspeita de organicidade,
EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Início agudo
Idade avançada
Doença ou lesão orgânica atual.
Alucinações auditivas
Alterações da fala
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