
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

Concurso Público Nº 002/2019 

Edital 126/2019 

PROVA OBJETIVA 

MÉDICO SAÚDE MENTAL 

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 50 questões. Leia 
cuidadosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta.  

Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a 
FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta.  

Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra corre s-
pondente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões.  

A duração da prova é de 3 horas.  

Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do prédio  depois de decorrida 
1 hora do início da prova.  

Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno.  

Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES.  

Nome do candidato: RG  

 

12-10-2019 - Tarde 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia o trecho do romance  O nome da rosa , 
de Umberto Eco, para responder às questões de 01 a 
05. 

Naquele instante tocaram para as vésperas e os 
monges se preparavam para deixar suas mesas. Ma-
laquias nos fez compreender que nós também prec i-
sávamos ir. Ele ficaria com seu ajudante, Berengário, 
para reordenar as coisas (assim se expressou) para 
preparar a biblioteca para a noite. Guilherme pergu n-
tou se fecharia as portas depois.  

“Não há portas que defendam o acesso ao scrip-
torium pela cozinha e pelo refeitório, nem à biblioteca 
pelo scriptorium. Mais forte que qualquer porta deve 
ser a proibição do Abade. E os monges devem uti l i-
zar quer a cozinha quer o refeitório até as completas. 
Nessa altura, para impedir que estranhos ou animais, 
para os quais a proibição não vale, possam entrar no 
Edifício, eu mesmo fecho os portais de baixo, que 
conduzem quer para a cozinha quer para o refeitório, 
e a partir dessa hora o Edifício fica isolado.”  

Descemos. Enquanto os monges se dirigiam ao 
coro o meu mestre decidiu que o Senhor nos perdoa-
ria se não assistíssemos ao ofício divino (o Senhor 
teve muito a nos perdoar nos dias seguintes!) e me 
propôs caminhar um pouco com ele pela esplanada, 
para que nos familiarizássemos com o lugar.  

Saímos pelas cozinhas, atravessamos o cemité-
rio: havia lápides mais recentes, e outras que traziam 
os sinais dos tempos, recontando vidas de monges 
vividos nos séculos passados. As tumbas estavam 
sem os nomes, encimadas por cruzes de pedra.  

O tempo estava piorando. Levantara -se um vento 
frio e o céu se tornara caliginoso. Adivinhava -se um 
sol que caía atrás dos hortos e já estava escuro o 
oriente, para onde nos dirigimos, costeando, o coro 
da igreja e atingindo a parte posterior da esplanada. 
Lá, quase ao pé da muralha, onde essa soldava-se 
ao torreão oriental do Edifício, havia as pocilgas e os 
porqueiros estavam cobrindo o alguidar com o san-
gue dos porcos. Notamos que atrás da pocilga a mu-
ralha era mais baixa, tanto que era poss ível debru-
çar-se nela. Além das escarpas dos muros, o terreno 
que degradava vertiginosamente para baixo estava 
coberto de um barro que a neve não conseguia es-
conder de todo.  

(ECO, Umberto.  O nome da rosa. 3 ed.  Rio de Janeiro: Record, 
2011.  p.  130-131)  

01. Das alternativas que se seguem, assinale aquela 
que apresenta um comentário do narrador em re-
lação aos fatos narrados que deixa transparecer 
certo sentimento de culpa.  

(A) O tempo estava piorando.  
(B) Mais forte que qualquer porta deve ser a pro-

ibição do Abade.  

(C) o Senhor teve muito a nos perdoar nos dias 
seguintes! 

(D) As tumbas estavam sem os nomes, encima-
das por cruzes de pedra.  

02. Assinale a alternativa que apresenta um correto 
significado para o termo “caliginoso” (último p a-
rágrafo), no contexto em que foi empregado.  

(A) brilhante.  
(B) sombrio. 
(C) austero.  
(D) refulgente.  

03. Depreende-se do trecho “para reordenar as co i-
sas” (primeiro parágrafo) um sentido de  

(A) f inalidade.  
(B) causa.  
(C) proporção.  
(D) conclusão.  

04. Em “havia lápides mais recentes” (quarto parágra-
fo), conservando-se tempo e modo verbal, bem 
como a devida concordância, seria possível subs-
t i tuir a forma “havia” por:  

(A) existiu.  
(B) existira.  
(C) existiam.  
(D) existiriam.  

05. Ao transpor-se para a voz passiva a frase “os 
porqueiros estavam cobrindo o alguidar com o 
sangue dos porcos”, obtém -se a forma verbal:  

(A) estavam sendo coberto.  
(B) estava sendo coberto.  
(C) t inha sido coberto.  
(D) haviam sido cobertos.  

MATEMÁTICA 

06. Determine o valor da expressão (7 0+82+91+53)0:  

(A) 199. 
(B) 205. 
(C) 1. 
(D) 105. 

07. Após receber um desconto de 3% na compra à 
vista de certo produto, um consumidor pagou R$ 
242,50. Assim, é possível concluir que o valor do 
produto, antes do desconto, era igual a (R$):  

(A) 250,00. 
(B) 240,00. 
(C) 300,00. 
(D) 260,00. 

08. Uma praça é contornada pelas ruas A, B e C, 
conforme a figura a seguir.  
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Com base nas informações apresentadas, dete r-
mine o perímetro dessa praça.  

(A) 1.400 m. 
(B) 1.300 m. 
(C) 1.600 m. 
(D) 1.200 m. 

09. Para um cargo em concurso público foram oferta-
das 8 vagas. Dado que compareceram para a rea-
l ização da prova 320 pessoas, a probabil idade de 
um candidato ser classif icado dentro do número 
de vagas será de: 

(A) 2%. 
(B) 2,5%. 
(C) 3,5%. 
(D) 8%. 

10. Após realizar-se uma pesquisa sobre preferências 
musicais com 1.300 pessoas, obteve-se o seguin-
te resultado:  

 

Com base nos dados apresentados, é correto 
afirmar que a razão entre aqueles que preferem 
Sertanejo universitário ao Rock, nessa ordem, 
equivale aproximadamente a:  

(A) 1,8. 
(B) 5,5. 
(C) 11. 
(D) 2,2. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

11. Em relação a Cultura, em 2018, um incêndio des-
truiu a maior parte do acervo do Museu Nacional . 
Assinale o nome da cidade onde se localize este 
museu. 

(A) Rio de Janeiro.  
(B) São Paulo. 
(C) Salvador.  
(D) Florianópolis.  

12. Sobre a eleição para presidente da república de 
2018, assinale a alternativa correta. 

(A) A eleição foi decidida em primeiro turno, el e-
gendo o atual presidente, Jair Bolsonaro. 

(B) As redes sociais não tiveram relevância para 
as campanhas eleitorais, restringindo-se a 
formação da opinião pública apenas à mídia 
impressa. 

(C) O percentual de votos brancos e nulos, no 
segundo turno, foi  o maior desde 1989.  

(D) Após inúmeros escândalos políticos envo l-
vendo o partido, o PT não conseguiu levar o 
seu candidato ao segundo turno.  

13. Analise os itens a seguir:  

I. Ministério da Saúde.  

II. Ministério do Turismo.  

III. Ministério das Cidades.  

Após a publicação da Medida Provisória nº 
870/2019, permaneceram apenas :  

(A) I e III.  
(B) I e II.  
(C) II e III.  
(D) I, II e II I.  

14.  Em novembro de 2018, um incêndio, que recebeu 
o nome de “Camp Fire” levou duas semanas para 
ser totalmente controlado, deixando, ao todo, 87 
mortos e 249 desaparecidos. Marque a alternativa 
que apresenta o nome do estado americano onde 
ocorreu o fato.  

(A) Arizona. 
(B) Oregon. 
(C) Texas. 
(D) Califórnia.  

15. No ano passado, os líderes dos 27 países rema-
nescentes na União Europeia (U.E.) aprovaram o 
acordo para a saída do Reino Unido do bloco.  
Sobre este tema, é correto afirmar que  

(A) o Reino Unido cumpriu o prazo estipulado na 
época e deixou o bloco em março de 2019.  

(B) a primeira-ministra britânica Theresa May, 
por não concordar com a saída do Reino 
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Unido da U.E., renunciou ao cargo, em maio 
de 2019. 

(C) o Reino Unido conseguiu adiar sua saída do 
bloco para 31 de outubro de 2019, após sol i-
citar um segundo adiamento do prazo.  

(D) a saída do país do bloco, apesar de demorar 
mais do que o esperado, não gerou polêmica 
no país, uma vez que tem apoio total da po-
pulação. 

CONHECIMENTO DE TARUMÃ 

16. Em agosto de 2019, Tarumã realizou a _____ 
edição da Rainha do Rodeio, no Espaço Múltiplo 
Teolindo Toni. Completa corretamente a lacuna 
deixada na informação:  

(A) 11ª. 
(B) 10ª. 
(C) 8ª. 
(D) 13ª. 

17. “Em virtude do Mês de Combate à Poluição, foi  
promovido, no dia 22 de agosto de 2019, um ciclo 
de palestras no Centro de Convivência do Idoso 
(CCI) de Tarumã para alertar a população sobre 
este grave problema ambiental” (Fonte : taru-
ma.sp.gov.br). Sobre o CCI, é correto afirmar que  

(A) realiza atividades exclusivamente culturais.  
(B) seu nome é uma homenagem a Gilberto Lex.  
(C) mantém serviços que visam promover a con-

vivência saudável aos idosos, prevenindo s i-
tuações de risco.  

(D) é composto por um programa de Convivência 
e Fortalecimento de Vínculos para Idosos, 
denominado "Segunda Vida".  

18. É responsável pela execução de atividades admi-
nistrativas, de desenvolvimento organizacional e 
corporativo, por delegar competências e suprir a 
administração municipal de recursos humanos e 
materiais, preparar as minutas dos atos oficiais, 
registrar e viabil izar a publicação dos atos ofic i-
ais; acompanhar e colaborar na elaboração do or-
çamento municipal; formalizar e supervisionar os 
serviços públicos autorizados, permitidos e co n-
cedidos à administração:  

(A) Secretaria Municipal de Assistência Social.  
(B) Secretaria de Agricultura, Meio Ambiente, 

Obras e Serviços Urbanos.  
(C) Secretaria Municipal de Educação, Cultura, 

Esportes e Turismo. 
(D) Secretaria Municipal de Governo.  

19. Analise os itens a seguir:  

I. Praça das Palmeiras e Memorial do Centenário.  

II. Paço das Águas.  

III. Skifish 

São considerados pontos turísticos da cidade de 
Tarumã, conforme divulgação oficial:  

(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) I, II e II I.  
(D) I e III, apenas. 

20. “O Engenho Fio de Ouro de Tarumã existe desde 
2007 e vem conquistando o público da região com 
suas produções artesanais dos derivados da ca-
na-de-açúcar. Fernando Manoel da Silva é o fun-
dador do Engenho, negócio que ele administra 
juntamente com seu fi lho Renato. Ele conta que o 
preparo da cachaça começa já na escolha da va-
riedade da cana-de-açúcar que será plantada” 
(Fonte: especial.assiscity.com). Segundo as i n-
formações oficiais acerca do turismo rural em Ta-
rumã, a cachaça Fio de Ouro está relacionada à 
Chácara 

(A) Vista Bela.  
(B) Mazini. 
(C) Santo Antônio.  
(D) Esmeralda.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. Ao campo de atuação do Sistema Único de Saú-
de, Lei 8080/90, está incluída:  

(A) a execução de ações assistenciais, como o 
Bolsa Família.  

(B) a participação na formulação da política e na 
execução de ações de saneamento básico.  

(C) a participação na elaboração de políticas de 
cotas raciais e econômicas para o ingresso 
no ensino superior.  

(D) a elaboração das Diretrizes Curriculares Na-
cionais dos cursos de ensino superior da 
área da saúde.  

22. Assinale a alternativa que contém os princípios 
doutrinários do SUS (Lei 8080/90).  

(A) Universalidade, Descentralização, Igualdade.  
(B) Equidade, Participação social, Resolubil ida-

de. 
(C) Liberdade, Igualdade, Fraternidade.  
(D) Universalidade, Equidade, Integralidade.  

23. Os Conselhos de Saúde, descritos na Lei 
8080/90, possibi l i tam o cumprimento de qual prin-
cípio do SUS? 

(A) Regionalização.  
(B) Participação da comunidade.  
(C) Hierarquização.  
(D) Igualdade. 

24. Uma mulher, 45 anos, procura a Unidade Básica 
de Saúde com queixas de tristeza profunda, fal ta 
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de apetite, de ânimo, pessimismo e baixa autoes-
tima. Foi encaminhada de ambulância ao CAPS e 
transferida para internação em Hospital Psiquiá-
trico. Após 30 dias, apresentou melhora do qua-
dro, teve alta hospitalar, e seguiu acompanha-
mento em uma Estratégia de Saúde da Família, 
além da realização de consultas regulares com 
médico psiquiatra e psicólogo, e foi inserida em 
um programa de educação para o trabalho, indi-
cado pela Agente Comunitária de Saúde. Assinale 
a alternativa que contém o princípio do SUS que 
garantiu o atendimento dispensado a esta pacien-
te. 

(A) Universalidade.  
(B) Equidade. 
(C) Descentralização.  
(D) Integralidade.  

25. Indique a alternativa na qual todos os serviços 
apontados compõem a Rede de Atenção Psicos-
social (RAPS), conforme a Resolução MS/CIT n.º 
32/2017. 

(A) Ambulatório de Especialidades Médicas; En-
fermarias Especializadas em Hospital Geral;  
Urgência e Emergência.  

(B) Hospital-Dia; Serviço Residencial Terapêut i-
co; Ambulatório de Especialidades Médicas.  

(C) Equipe Multiprofissional de Atenção Especia-
l izada em Saúde Mental; Atenção Básica; 
Centro de Atenção Psicossocial (CAPS).  

(D) Centro de Atenção Psicossocial (CAPS); 
Hospital Psiquiátrico; Farmácia Popular.  

26. Sobre as modalidades dos Centros de Atenção 
Psicossocial (CAPS), o CAPS I realiza atendime n-
to a todas as faixas etárias, para transtornos 
mentais graves e persistentes, inclusive pelo uso 
de substâncias psicoativas, atende cidades e ou 
regiões com pelo menos:  

(A) 15 mil habitantes.  
(B) 50 mil habitantes.  
(C) 70 mil habitantes.  
(D) 100 mil habitantes.  

27. Em 2018 ocorreram mudanças nas diretrizes da 
Política Nacional sobre Drogas (Resolução CO-
NAD No 1/2018), com o objetivo de promover 
ações que façam frente às graves demandas so-
ciais relacionadas ao crescente uso de álcool e 
outras drogas no país. Indique a alternativa que 
descreve uma das principais mudanças apresen-
tadas na Resolução do CONAD.  

(A) Ações de Prevenção, Promoção à Saúde e 
Tratamento passam a ser baseadas em ev i-
dências científicas. 

(B) Posição pró legalização das Drogas.  

(C) Estratégias de tratamento devem se basear 
apenas em Redução de Danos.  

(D) Fomento à pesquisa deve se dar de forma 
igual, garantindo a participação de pesquisa-
dores de diferentes correntes de pensamento 
e atuação.  

28. O Programa Nacional de Segurança do Paciente 
foi criado para contribuir na qualif icação do cu i-
dado em saúde em todos os estabelecimentos de 
saúde do território nacional. Indique a alternativa 
que descreve uma das seis metas deste progra-
ma. 

(A) Fiscalizar o destino dos recursos do SUS.  
(B) Garantir a realização do acolhimento como 

estratégia de melhoria do cuidado.  
(C) Incentivar ações de educação em saúde, nas 

formas de educação continuada e permanen-
te. 

(D) Melhorar a comunicação entre profissionais 
de saúde. 

29. O Projeto Terapêutico Singular (PTS) é configu-
rado como uma ferramenta de cuidado única, 
construída coletivamente no trabalho em equipe e 
exclusiva para cada pessoa (Brasil. Guia estraté-
gico para o cuidado de pessoas com necessida-
des relacionadas ao consumo de álcoo l e outras 
drogas. Brasíl ia: Ministério da Saúde, 2015). So-
bre o PTS, indique a alternativa correta  

(A) O PTS não é estático ou imutável, ele pode e 
deve ser revisto durante todo o caminhar do 
cuidado, sempre buscando o protagonismo 
do usuário nesta construção. 

(B) No PTS, é preciso delimitar fronteiras daqu i-
lo que é possível e impossível, dentro de um 
ideal de alta exigência de adesão ao cuida-
do, como forma de promoção de autonomia e 
exercício de cidadania.  

(C) Para a instrumentalização da construção do 
PTS, existe um método de projeção temporal 
compreendido por quatro dimensões básicas 
e distribuída em quatro etapas de ação 
(4x4).  

(D) As dimensões básicas do PTS compreendem 
a dimensão corporal, dimensão psicossocial, 
dimensão instrumental e dimensão legal.  

30. Sobre o apoio matricial, indique a alternativa cor-
reta.  

(A) O apoio matricial é um arranjo na organiza-
ção dos serviços que complementa as equ i-
pes de referência.  

(B) O apoio matricial é uma alternativa para en-
caminhar os usuários do serviço, quando n e-
cessário. 
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(C) A equipe de referência poderá pedir apoio 
somente aos serviços de referên-
cia/especialidades, 

(D) Os serviços de referência/especialidades que 
dão apoio matricial são responsáveis pelas 
equipes de referência, ou seja, o “próprio 
serviço” que solicitou o apoio. A responsab i-
l idade com os usuários é somente da equipe 
de referência.  

31. A publicação da Resolução nº 2.217/2018 marca 
o fim de um processo de quase três anos de di s-
cussões e análises, conduzido pelo Conselho Fe-
deral de Medicina (CFM), cujo resultado é:  

(A) a revisão do Código de Ética Médica. 
(B) a regulamentação do Programa Mais Médi-

cos. 
(C) o estabelecimento de norma ética para recu-

sa terapêutica por pacientes e objeção de 
consciência na relação médico-paciente.  

(D) a garantia da opção aos cubanos em partic i-
par do Exame Nacional de Revalidação de 
Diplomas Médicos Expedidos por Instituições 
de Educação Superior Estrangeiras  

32. Em uma determinada unidade de atendimento em 
psiquiatria, o médico psiquiatra atende um pac i-
ente, homem, 58 anos, com quadro depressivo 
grave, ideias de ruína e intenção su icida, e o en-
caminha para internação sob sua responsabil ida-
de. Cinco dias após a internação, o paciente não 
apresenta melhora, mas o médico opta pela alta, 
pois terá uma viagem a um congresso. Naquela 
madrugada o paciente se suicida no quintal  de 
sua residência. Sobre a decisão do médico pela 
alta, esta ação pode ser considerada como:  

(A) negligência. 
(B) imprudência. 
(C) imperícia. 
(D) crime hediondo.  

33. Um profissional decide executar um procedimento 
pelo qual não possui capacitação suficiente, 
mesmo que em sua área de atuação, e resulta em 
graves sequelas, comete erro médico do tipo:  

(A) negligência. 
(B) imprudência. 
(C) imperícia. 
(D) crime hediondo.  

34. Um profissional decide não realizar a visita méd i-
ca aos pacientes internados sob sua responsab i-
l idade, em uma unidade psiquiátrica, e os dei xa 
sem o devido tratamento. Sérios danos ocorrem 
com um determinado paciente. O médico comete 
erro médico do tipo:  

(A) negligência. 
(B) imprudência. 

(C) imperícia. 
(D) crime hediondo.  

35. De acordo o Código de Ética Médica, capítulo III  
– responsabil idade profissional, é vedado ao mé-
dico: 

(A) assumir responsabil idade por ato médico que 
não praticou ou do qual não participou.  

(B) internar e assistir seus pacientes em hosp i-
tais privados e públicos com caráter fi lantró-
pico ou não, ainda que não faça parte do seu 
corpo clínico, respei tadas as normas técni-
cas aprovadas pelo Conselho Regional de 
Medicina da pertinente jurisdição.  

(C) recusar-se a realizar atos médicos que, em-
bora permitidos por lei, sejam contrários aos 
ditames de sua consciência.  

(D) praticar a medicina, no exercício da docên-
cia, sem o consentimento do paciente ou de 
seu representante legal,  sem zelar por sua 
dignidade e privacidade ou discriminando 
aqueles que negarem o consentimento solic i-
tado. 

36. Considere uma pessoa que viveu no tempo pré -
histórico (o “homem das cavernas”). Ind ique a al-
ternativa CORRETA quando ela vê a figura a se-
guir. 

 

(A) Ela poderá emitir um juízo: o sorvete é gela-
do! 

(B) Ela poderá construir um raciocínio: o sorvete 
refresca quando a temperatura é de 40ºC.  

(C) Ideia, conceito, juízo e raciocínio certamente 
estarão equivocados.  

(D) Ideia e conceito poderão ser: sorvete e gela-
do. 

37. Significa diminuição da intensidade e da excitab i-
l idade dos afetos, sejam eles positivos ou negat i-
vos. Essa definição refere-se a:  

(A) rigidez afetiva.  
(B) labil idade afetiva.  
(C) exaltação afetiva.  
(D) embotamento afetivo.  

38. O delírio de ruína é comum na depressão. Analise 
as alternativas a seguir e indique a que se refere 
a um exemplo de delírio de ruína.  

(A) “Em minha vida só há desgraça, dá tudo e r-
rado. Todos me abandonaram, até minha fa-
mília me abandonou. Não tenho nada, sou 
um completo miserável”.  
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(B) “Estou sofrendo muito. Estou doente, é grave 
demais, não existe tratamento para essa do-
ença, não existe cura”.  

(C) “Eu sei que estou sendo punido, e eu mereço 
essa punição. O que eu fiz é imperdoável, e 
tenho certeza que foi por  minha causa que a 
guerra começou”.  

(D) “É difíci l . Todos querem me controlar. Sabe 
os deputados? Estão criando uma lei sobre 
mim. Eles querem me pegar a qualquer cus-
to. Sempre eles têm reuniões nas quais fa-
lam sobre mim”.  

39. Assinale a alternativa que melhor se refere a alu-
cinação. 

(A) Trata-se de uma percepção falseada de um 
objeto real e presente.  

(B) Um exemplo seria o de um indivíduo apaixo-
nado falsamente reconhecer a pessoa amada 
nos diversos estranhos com os quais cruza 
rapidamente andando pela rua.  

(C) É classicamente definida como “percepção 
sem objeto. 

(D) Trata-se de um fenômeno relacionado à at i-
vidade imaginativa, como, por exemplo, ver 
figuras humanas em nuvens, em manchas ou 
em relevos de paredes.  

40. O armazenamento do conhecimento adquirido por 
meio do processo de aprendizado é: 

(A) memória. 
(B) representação.  
(C) juízo. 
(D) inteligência. 

41. Indique a alternativa que contém um tipo de alt e-
ração patológica da consciência, classificada c o-
mo quantitativa e de rebaixamento.  

(A) Obnubilação. 
(B) Coma. 
(C) Sono. 
(D) Estreitamento do campo da consciência.  

42. Atenção é o processo pelo qual a consciência é 
direcionada para determinado estímulo. Sobre as 
dimensões da atenção, a direção da atenção pode 
ser: 

(A) voluntária ou espontânea.  
(B) focal ou dispersa.  
(C) externa ou interna.  
(D) leve ou grave.  

43. I lusão e alucinação são alte rações: 

(A) da consciência. 
(B) da crítica.  
(C) do pensamento.  
(D) da sensopercepção.  

44. Sobre os episódios depressivos (CID F32), com-
plete a sentença a seguir : 

“_____________ e _____________ sintomas 
permitem determinar três graus de um episódio 
depressivo: leve, moderado e  grave” (CID-10).  

(A) Posição; intenção dos.  
(B) Quantidade; pré-disposição aos. 
(C) Número; gravidade dos.  
(D) Fatores sociais; fatores psicológicos dos.  

45. De acordo com o Protocolo Clínico e Diretrizes 
Terapêuticas do Transtorno Esquizoafetivo (Po r-
taria MS nº 1203/2014), é correto afirmar que:  

(A) todos os antipsicóticos com autorização no 
Brasil, descritos no protocolo, com exceção 
da clozapina, podem ser uti l izados, sem o r-
dem de preferência, no tratamento dos pac i-
entes com diagnóstico de transtorno esqu i-
zoafetivo que preencham os critérios de 
inclusão. 

(B) em caso de falha terapêutica (definida como 
o uso de qualquer desses fármacos por pelo 
menos duas semanas, nas doses adequadas, 
sem melhora de pelo menos 50% na escala 
de Avaliação Psiquiátrica Breve), uma se-
gunda tentat iva com dois outros antipsicót i-
cos deverá ser feita.  

(C) sobre o esquema de administração da quet i-
apina, deve-se iniciar com 50 mg, duas ve-
zes ao dia, por via oral .  A dose máxima s i-
tua-se entre 500-600 mg/dia. 

(D) como critérios de interrupção, deve-se con-
siderar comorbidades iniciadas após o uso 
do antipsicótico, tais como hipertensão art e-
rial sistêmica (HAS), ganho de peso signif i-
cativo, diabete mélito (DM), cetoacidose dia-
bética, insuficiência renal aguda, secreção 
inadequada de hormônio antidiurético com 
hipocalcemia persistente, cardiopatia com 
prejuízo significativo e síndrome metabólica 
persistente.  

46. O diagnóstico do transtorno esquizoafetivo é cl í-
nico e baseado nos critérios da CID-10 (Portaria 
MS nº 1203/2014). Leia as alternativas a  seguir e 
indique a correta.  

(A) Os critérios gerais da CID-10 são nomeados 
com a letra G e numerados de G1 a G6).  

(B) O conteúdo desses critérios gerais são: pre-
sença de sintomas de humor; presença de 
sintomas de psicose; simultaneidade desses 
sintomas; exclusão de determinadas cond i-
ções. 

(C) Para a confirmação do diagnóstico, 80% dos 
critérios gerais devem ser atendidos.  
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(D) Os critérios de exclusão mais comumente 
uti l izados consideram o fato de o transtorno 
ser atribuível a doença cerebral orgânica.  

47. Conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes Te ra-
pêuticas do Transtorno Afetivo Bipolar do tipo I 
(Portaria MS nº 315/2016), indique a alternativa 
correta. 

(A) O carbonato de lít io é o medicamento reco-
mendado como primeira escolha entre as op-
ções de estabil izadores de humor.  

(B) A conduta terapêutica medicamentosa mais 
eficaz para a mania é a associação de um 
estabil izador de humor [carbonato de lít io, 
ácido valproico, carbamazepina ou clozap i-
na] com um antipsicótico.  

(C) Poucos medicamentos demonstram eficácia e 
tolerabil idade aceitáveis para os sintomas 
depressivos do TAB. Apenas o ácido valpro i-
co, o carbonato de lít io, a risperidona e o ha-
loperidol são considerados monoterapias de 
primeira l inha.  

(D) A gravidez é uma situação de contraindica-
ção absoluta ao uso dos medicamentos para 
pacientes com diagnóstico de TAB.  

48. Ainda conforme o Protocolo Clínico e Diretrizes 
Terapêuticas do Transtorno Afetivo Bipolar do t i-
po I (Portaria MS nº 315/2016), no Tratamento da 
Depressão Bipolar e a orientação de preferência 
de escolha do fármaco, considera-se o carbonato 
de lít io como nível 1. Na impossibil idade do uso 
do mesmo, o fármaco indicado como nível 2 é:  

(A) Ácido valproico associado a fluoxetina.  
(B) Lamotrigina.  
(C) Quetiapina. 
(D) Olanzapina associada a fluoxetina.  

49. Ao testemunhar um episódio de engasgo com 
tosse e/ou sinais de sufocação, considerando-se 
tratar de uma obstrução grave, é indicado real i -
zar: 

(A) RCP. 
(B) OVACE. 
(C) Manobra de Heimlich.  
(D) Manobra de Valsalva.  

50. Na avaliação inicial do paciente, a suspeita de 
parada respiratória no adulto tem como cri tério de 
inclusão: 

(A) Gasping. 
(B) Bradicardia.  
(C) Choque hipovolêmico.  
(D) Elevação de segmento ST no ECG.  

 



 

 

 


