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MÉDICO PSIQUIATRA
ORIENTAÇÕES GERAIS
LEIA COM ATENÇÃO AS ORIENTAÇÕES ABAIXO:
• Você recebeu do fiscal de sala o material: caderno de prova e
cartão-resposta.
• A prova terá duração de 3 (três) horas incluindo o tempo de
preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA.
• O prazo mínimo de permanência em sala é de 1 (uma) hora.
• Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém
questões objetivas de conhecimentos específicos, conforme
solicitado no ato da inscrição, e questões de legislação,
matemática e língua portuguesa. Verifique se o material
está em ordem, e se o seu nome, CPF e número de inscrição
conferem com os que aparecem no CARTÃO-RESPOSTA. Caso
contrário, comunique imediatamente o fiscal.
• Ao terminar a conferência do Caderno de Provas, caso esteja
incompleto ou tenha defeito, solicite ao fiscal de sala que o
substitua, não cabendo reclamações posteriores nesse sentido.
O candidato deverá verificar, ainda, se o cargo em que se
inscreveu se encontra devidamente identificado no Caderno
de Provas.
• Todas as questões da prova são de múltipla escolha. Para
cada umas das questões objetivas são apresentadas quatro
alternativas (A, B, C, D), e somente uma delas corresponde à
alternativa correta. Assinale UMA RESPOSTA; a marcação em
mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das
respostas esteja correta.
• No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras que
correspondem às respostas corretas deve ser realizada com
caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de forma contínua e
densa, cobrindo todo o espaço compreendido pelos círculos. A
leitora óptica é sensível a marcas escuras, portanto preencha os
campos de marcação completamente. Exemplo:

• O preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA é de inteira
responsabilidade do candidato. Em hipótese alguma haverá
substituição dele por erro do candidato.
• Não serão computadas questões não respondidas nem
questões que contenham mais de uma resposta (mesmo que
uma delas esteja correta), emenda ou rasura, ainda que legível.
• CUIDADO COM O CARTÃO-RESPOSTA: não risque, não
amasse, não dobre, não suje, pois ele é insubstituível.
• SERÁ ELIMINADO DO CONCURSO PÚBLICO o candidato que,
durante a realização das provas:
a) retirar-se do recinto da prova, durante sua realização, sem a
devida autorização;
b) for surpreendido dando e/ou recebendo auxílio para a
execução de quaisquer questões/itens das provas;
c) usar ou tentar usar meios fraudulentos e/ou ilegais para a sua
realização;
d) utilizar-se de régua de cálculo, livros, calculadoras e/ou

equipamento similar, dicionário, notas e/ou impressos que
não forem expressamente permitidos, gravador, receptor e/ou
pagers, e/ou se comunicar com outro candidato;
e) faltar com a devida cortesia para com qualquer membro da
equipe de aplicação das provas, autoridades presentes e/ou
outros candidatos;
f) fizer anotação de informações relativas às suas respostas em
qualquer outro meio que não o permitido neste Edital;
g) descumprir as instruções contidas no Caderno de Provas e
no Cartão-resposta;
h) recusar-se a entregar o Caderno de Provas e o Cartãoresposta ao término do tempo destinado à sua realização;
i) ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartãoresposta;
j) não permitir a coleta de sua assinatura ou não atender ao
procedimento de coletar sua impressão digital;
k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos,
incorrendo em comportamento indevido; •
l) for surpreendido portando ou fazendo uso de aparelho celular
e/ou quaisquer aparelhos eletrônicos durante a realização das
provas, mesmo que o aparelho esteja desligado.

• Não será permitida, também, ao candidato, a utilização de
telefone celular ao final das provas, enquanto estiver dentro da
unidade de aplicação destas.
• Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem a
prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe,
exclusivamente, ao candidato interpretar o enunciado da
questão e decidir a resposta.
• O candidato somente poderá se retirar do local de prova a
partir dos 60 (sessenta) minutos após o seu início, devendo
obrigatoriamente entregar o CADERNO DE PROVAS e o
CARTÃO-RESPOSTA. Está permitido levar apenas o rascunho
do gabarito que se encontra na última página do caderno de
prova. Após decorridos 120 minutos de provas, o candidato
poderá levar o CADERNO DE PROVA.
• Após a realização da prova o candidato deverá imediatamente
sair das instalações físicas do local da prova, não sendo mais
permitido o ingresso aos sanitários.
• Os três últimos candidatos permanecem em sala, pois deverão
entregar as provas simultaneamente.
• Se do exame de recursos resultar anulação de item integrante
de prova, a pontuação correspondente a esse item será
atribuída a todos os candidatos, independentemente de terem
recorrido.
O • gabarito preliminar da prova estará disponível em
02/12/2018, a partir das 17h, na página da Prefeitura Municipal
de Joaçaba (http://www.joaçaba.sc.gov.br) e na página da
Unoesc (http://unoesc.edu.br/).
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 4

QUESTÃO 1

Marque a opção em que a vírgula está incorretamente
empregada.

Assinale a opção em que todos os vocábulos são
acentuados por serem paroxítonos.
a) Alguém, indispensável, próspero, incrível.
b) Ônix, plácido, receituário, imóveis.
c) Espécie, açúcar, córtex, indelével.
d) Crachás, píncaro, herói, estratégia.
QUESTÃO 2

Indique a opção que completa as lacunas, no período
a seguir, com as palavras ortograficamente corretas.
Mediante uma situação nova, é comum o profissional
criar ___________, às vezes acompanhadas de grande
__________, e sentir ____________ quanto à atitude a
ser tomada.
a) Expectativas – tensão – hesitação.
b) Expectativas – tenção – esitação.
c) Espectativas – tensão – hesitação.
d) Espetativas – tenção – hesitação.
QUESTÃO 3

Leia o diálogo e assinale qual opção preenche
corretamente os espaços.
– _____________ está tão apreensivo com a prova?
Até agora não compreendi o _____________, já que
estudou bastante.
– _________________ desejo gabaritá-la.
a) Porquê – porque – Porque
b) Por que – porquê – Porque
c) Porque – porquê – Por que
d) Por que – porque – Porque

a) Invista em novos conhecimentos, habilidades e
experiências.
b) O modelo tradicional de trabalho não desaparecerá,
mas há tendência de crescimento de novos modelos.
c) O mercado e as estruturas organizacionais, estão em
constantes mudanças.
d) Vivemos na era da tecnologia, assim, rapidez e
agilidade são qualidades profissionais fundamentais
aos colaboradores.
QUESTÃO 5

Quais conjunções ou locuções conjuntivas
preenchem, respectivamente, de maneira correta os
espaços nos textos a seguir?
I. “Da própria garganta saiu um grito de admiração,
que Cirino acompanhou, _______________ com
menos entusiasmo.”
II. “Sua cabeça voltou às noites nevoentas de sua
infância, _____________ as tempestades causavam
apagões [...]”
III. “Ele lembrou que os pobres e desempregados
eram seus irmãos, __________ ninguém se deixou
convencer [...]”
IV. Estamos aqui ______________ possamos ocupar
um cargo público.
a) já que – onde – logo – para que
b) embora – onde – todavia – a fim de que
c) no entanto – quando – todavia – para que
d) embora – quando – todavia – para que
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MATEMÁTICA
QUESTÃO 6

A velocidade máxima das cinco voltas dadas em um
teste de Fórmula 1, em km/h, foram: 190, 198, 196,
204 e 202. Nessas condições a variança e o desvio
padrão são, respectivamente:

QUESTÃO 9

Considere um conjunto de 10 frutas em que 3 estão
estragadas. Escolhendo aleatoriamente 2 frutas
desse conjunto, determine a probabilidade de
ambas não estarem estragadas.
a) 7/15.

a) va = 24 km2 / h2 e S = 4,9 k/h.

b) 8/15.

b) va = 28 km2 / h2 e S = 6,9 k/h.

c) 11/15.

c) va = 22 km2 / h2 e S = 4,9 k/h.

d) 22/15.

d) va = 23 km2 / h2 e S = 4,4 k/h.

QUESTÃO 10

QUESTÃO 7

A área da região delimitada por
é:

Que Capital, aplicado por 2 meses a juros compostos
de 1,00 % a.m., produz montante de R$ 10.000,00?

a) 9 unidades quadradas.

a) R$ 9.200,00.

b) 5 unidades quadradas.

b) R$ 9.450,00.

c) 4 unidades quadradas.

c) R$ 9.802,96.

d) 4,5 unidades quadradas.

d) R$ 9.245,35.
QUESTÃO 8

Ana, Lucas e Thiago resolveram comprar livros, CDs
e canetas. Ana gastou R$ 70,00 e comprou 1 livro, 3
CDs e uma caneta. Lucas gastou R$ 80,00 e comprou
2 livros, 2 CDs e 2 canetas. Thiago gastou R$ 75,00
comprando 3 livros, 1 CD e 1 caneta. Qual o preço
de cada item, sabendo que todos os CDs têm o
mesmo preço, assim como todos os livros e todas as
canetas? Na ordem livro, CDs e canetas, os valores
são, respectivamente:
a) 17,5; 15; 10.
b) 17,5; 10; 10.
c) 10,5; 15,5; 10.
d) 17,5; 15; 7,5.
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LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 11

Segundo a Lei Orgânica de Joaçaba, compete,
privativamente, ao Prefeito:
a) Realizar, por delegados de sua confiança,
inspeções sobre quaisquer documentos de gestão da
administração direta e indireta municipal, bem como
a conferência dos saldos e valores declarados como
existentes ou disponíveis em balancetes e balanços.
b) Aprovar a criação e modificação estrutural dos
órgãos da administração pública.
c) Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos
previstos na Lei Orgânica.
d) Autorizar a criação, alteração e extinção de cargos,
empregos e funções públicas municipais e aprovar os
respectivos vencimentos.
QUESTÃO 12

Segundo a Lei Orgânica de Joaçaba, compete,
privativamente, à Câmara Municipal:
a) Nomear e exonerar os Secretários Municipais.
b) Nomear os servidores de acordo com a legislação
aplicável.
c) Representar o Município em juízo ou fora dele, por
intermédio da Procuradoria do Município, na forma
estabelecida em Lei Complementar.
d) Conceder licença ao Prefeito, Vice-prefeito e
Vereadores para afastamento dos cargos.
QUESTÃO 13

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
está correta a assertiva:
a) Readaptação é a investidura do servidor em cargo
de atribuições e responsabilidades compatíveis com a
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física
ou mental, verificada por junta médica oficial.
b) Readaptação é o retorno do servidor estável ao
cargo anteriormente ocupado.
c) Nomeação é o deslocamento do servidor, a pedido
ou por meio de ofício, no âmbito do mesmo quadro
de pessoal.
d) Nomeação é o deslocamento de cargo de
provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito
do quadro geral de pessoal, para as autarquias ou
fundações públicas do mesmo Poder.
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QUESTÃO 14

Segundo o Estatuto do Servidor Público de Joaçaba,
está correto afirmar:
a) Além do vencimento e das vantagens previstas
na Lei Complementar, será sempre deferida aos
servidores gratificação por assiduidade.
b) O serviço noturno, prestado em horário
compreendido entre 22h de um dia e 5h do dia
seguinte, terá o valor/hora acrescido de 50%
(cinquenta por cento), computando-se cada hora
como 52 minutos e 30 segundos.
c) A gratificação natalina corresponderá a 1/12 (um
doze avos) dos vencimentos devidos em dezembro,
por mês de serviço, do ano correspondente, sendo
que a fração igual ou superior a 15 dias de trabalho
será havida como mês integral.
d) Independentemente de solicitação, será pago
ao servidor, por ocasião das férias, um adicional
correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração
do período das férias. No caso de o servidor exercer
função de confiança ou ocupar cargo em comissão, a
respectiva vantagem não será considerada no cálculo
do adicional.
QUESTÃO 15

Segundo o Plano de Cargos e Salários do Município
de Joaçaba, está correto dizer:
a) Os empregos públicos serão regidos pela
Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), não se
aplicando a eles as regras constantes na Lei do Plano
de Cargos e Salários de Joaçaba.
b) Os cargos de provimento em comissão serão
exercidos exclusivamente por servidor público efetivo,
e a nomeação e exoneração para a referida função
ocorrerão por meio de ato expedido pelo Chefe do
Poder Executivo Municipal.
c) As funções de confiança, nas quantidades,
denominações, subsídios e vencimentos, são os
constantes na legislação municipal vigente, sendo
de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do Poder
Executivo Municipal.
d) Os cargos de carreira de provimento efetivo nas
quantidades, denominações, subsídios e vencimentos
são os constantes na legislação municipal vigente,
sendo de livre nomeação e exoneração pelo Chefe do
Poder Executivo Municipal.
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO
QUESTÃO 16

Quanto aos transtornos depressivos e risco de
suicídio, assinale a alternativa correta.

QUESTÃO 18

Todas as condições a seguir são sinais precoces de
intoxicação por lítio, exceto uma. Assinale-a.
a) Convulsão.			

b) Disartria.

a) O transtorno depressivo maior pode aparecer pela
primeira vez em qualquer idade, mas a probabilidade
de início diminui sensivelmente com a puberdade.

c) Tremores.			d) Ataxia.

b) Entre os fatores de risco para suicídio estão idade
avançada, transtorno por uso de substâncias, tentativas
de suicídio anteriores, sexo feminino e história familiar
de suicídio.

Os transtornos de ansiedade estão entre os
transtornos mentais com maior prevalência. Em
relação aos transtornos de ansiedade, assinale a
alternativa correta.

c) Para suicídio, o fator de risco descrito como o de
maior consistência é história prévia de tentativas ou
ameaças de suicídio, porém deve ser lembrado que
a maioria dos suicídios completados não é precedida
por tentativas sem sucesso.

a) As fobias específicas que se desenvolvem na infância
e na adolescência não têm probabilidade de apresentar
recidivas e remissões durante esse período.

d) Para o diagnóstico de distimia em crianças e
adolescentes, o humor pode ser irritável, com duração
mínima de seis meses.
QUESTÃO 17

Em relação ao transtorno bipolar, assinale a
alternativa incorreta.
a) O início de sintomas maníacos no fim da idade adulta
ou na senescência deve levantar a suspeita de outras
condições médicas e/ou de ingestão ou abstinência
de substâncias.
b) Um episódio hipomaníaco/maníaco que surge
durante tratamento com antidepressivo é suficiente
para diagnosticar episódio hipomaníaco/maníaco do
transtorno bipolar, desde que os sintomas persistam
além do efeito fisiológico daquele tratamento.
c) Conforme as últimas evidências disponíveis,
os fármacos de primeira linha para o manejo
farmacológico agudo de um episódio maníaco
são: lítio, ácido valpróico, olanzapina, risperidona,
quetiapina, aripiprazol, ziprasidona, lurasidona,
asenapina e paliperidona.
d) A ciclagem rápida, o episódio maníaco com
características mistas e a comorbidade com abuso de
substâncias são preditores positivos de resposta ao
ácido valpróico.

QUESTÃO 19

b) Em geral, são encontradas taxas mais altas de
ansiedade social em indivíduos do sexo masculino do
que nos do sexo feminino na população em geral.
c) As preocupações acerca dos ataques de pânico
ou de suas consequências geralmente relacionamse a preocupações físicas, preocupações pessoais e
preocupações acerca do funcionamento mental.
d) Um marcador de bom prognóstico associado aos
transtornos ansiosos é a presença de agorafobia.
QUESTÃO 20

Sobre o uso de psicofármacos durante a gestação e a
amamentação, assinale a alternativa correta.
a) Dentre os antidepressivos tricíclicos, a clomipramina
é a primeira escolha na gestação. Já entre os
inibidores seletivos da recaptação da serotonina, os
antidepressivos de primeira escolha durante a gestação
são fluoxetina e sertralina.
b) A maior preocupação com o uso do lítio na gestão
deve-se ao risco elevado de anomalia de Ebstein,
principalmente quando administrado no segundo
trimestre gestacional. Dessa forma, comparados
ao lítio, os anticonvulsivantes apresentam um risco
teratogênico menor.
c) O uso de benzodiazepínicos na gestação e lactação é
controverso. Se não for possível evitar o uso, preferem-se
os benzodiazepínicos de longa ação, como o lorazepam.
d) Os estabilizadores de humor ácido valpróico e a
carbamazepina são considerados de primeira escolha
durante a amamentação em razão da sua baixa
concentração no leite materno.
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QUESTÃO 21

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) faz parte do
grupo dos transtornos do neurodesenvolvimento,
caracterizando-se pela capacidade prejudicada de
comunicação e interação. Sobre o TEA, assinale a
alternativa incorreta.
a) As características essenciais do TEA são prejuízo
persistente na comunicação social recíproca e na
interação social e padrões repetitivos e restritos de
comportamento, interesses ou atividades.
b) Flapping é um sintoma patognomônico de TEA.
c) O TEA é diagnosticado quatro vezes mais
frequentemente no sexo masculino do que no
feminino.
d) Entre os diagnósticos diferenciais do TEA estão
mutismo seletivo, deficiência intelectual e transtorno
do movimento estereotipado.
QUESTÃO 22

Baseado no DSM-V (Manual Diagnóstico e Estatístico
de Transtornos Mentais - 5ª edição), assinale a
alternativa incorreta em relação ao Transtorno de
Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH).
a) Levantamentos populacionais sugerem que o TDAH
ocorre na maioria das culturas em cerca de 5% das
crianças e 2,5% dos adultos.
b) O TDAH começa na infância. A exigência de que
vários sintomas estejam presentes antes dos sete anos
de idade exprime a importância de uma apresentação
clínica substancial durante a infância.
c) Entre os fatores de risco conhecidos para o
desenvolvimento de TDAH estão o tabagismo na
gestação e muito baixo peso ao nascer (menos de
1.500 g).
d) Crianças com TDAH apresentam uma probabilidade
significativamente maior do que seus pares para
desenvolver transtorno da conduta na adolescência
e transtorno da personalidade antissocial na idade
adulta, aumentando, assim, a probabilidade de
transtornos por uso de substâncias e prisão.
QUESTÃO 23

Estamos vivendo atualmente um elevado índice de
situações traumáticas em razão da violência urbana.
Nesse sentido, torna-se primordial o conhecimento
acerca dos transtornos relacionados a eventos
traumáticos. Em relação ao tratamento do Transtorno
de Estresse Agudo e do Transtorno de Estresse PósTraumático (TEPT), assinale a alternativa correta.

a) Não há indicação de uso de psicofármacos
durante o quadro de Transtorno de Estresse Agudo,
independentemente da intensidade sintomática,
devendo ser usados somente nos casos que evoluírem
para TEPT.
b) A terapia Eye Movement Desensitization and
Reprocessing (EMDR), ou Dessensibilização e
Reprocessamento por meio dos Movimentos Oculares,
tem se mostrado efetiva no tratamento do TEPT, sendo
a psicoterapia de primeira escolha junto com a Terapia
Cognitivo-Comportamental (TCC).
c) Em caso de Transtorno de Estresse Agudo, o uso de
benzodiazepínicos apresenta evidência considerável
quanto à diminuição de taxas de TEPT e depressão.
d) O uso da prazosina nos casos de TEPT é
desaconselhado, podendo aumentar a frequência de
pesadelos e de insônia terminal.
QUESTÃO 24

Dentre os autores apresentados a seguir, qual é
considerado o fundador da teoria do apego?
a) Jhon Bowlby.
b) Heinz Kohut.
c) Melanie Klein.
d) Otto Kernberg.
QUESTÃO 25

Em relação aos Transtornos de Personalidade,
de acordo com o DSM-V (Manual Diagnóstico e
Estatístico de Transtornos Mentais - 5ª edição), é
correto afirmar.
a) No Transtorno de Personalidade Dependente, a
pessoa costuma ser sugestionável, frequentemente
considerando as relações pessoais mais íntimas do
que na realidade são.
b) O Transtorno de Personalidade Esquizoide envolve
excentricidades no comportamento e distorções
cognitivas ou perceptivas.
c) Os Transtornos de Personalidade caracterizam-se
por um padrão persistente de experiência interna e
comportamento que se desvia acentuadamente das
expectativas da cultura do indivíduo, sendo difuso e
inflexível, e tende a ser estável ao longo do tempo.
d) No Transtorno de Personalidade Antissocial, a
pessoa evita relacionamentos, apresentando um
padrão fóbico, e em razão das suas características,
tende a apresentar altas taxas de depressão.
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QUESTÃO 26

Sobre a Clozapina, considere as assertivas a seguir.
I. Está contraindicada quando o paciente apresentar
leucócitos < 4.500/mm3 e/ou neutrófilos < 4.000/
mm3.
II. A dose máxima recomendada é de 900 mg/dia,
sendo que doses superiores a 450 mg/dia envolvem
risco aumentado de convulsões.
III. A ocorrência de febre, taquicardia, dispneia, dor
no peito, fadiga e alteração de ECG gera a suspeita de
miocardite.
IV. Está indicada para o tratamento de discinesia tardia.
V. Uma das reações adversas mais comuns é a sialorreia.
Quais assertivas estão corretas?
a) I, II e V.

QUESTÃO 29

Os transtornos relacionados ao uso de substâncias
são um problema de saúde pública que trazem
prejuízos não somente aos usuários, mas às
famílias e demais pessoas que convivem com esses
pacientes. Em relação a esses transtornos, considere
as assertivas a seguir:
I. Em indivíduos predispostos, o consumo de maconha
pode desencadear episódios paranoides, crises de
pânico e sintomas de ansiedade.
II. Inicialmente, depressão, ansiedade, agitação e
fissura pela droga, e após, diminuição de energia,
fadiga e diminuição de interesse em geral são sintomas
relacionados à abstinência de cocaína.
III. Os exames de urina para drogas opioides, como
heroína, morfina e codeína, permanecem positivos
durante 12 a 36 horas após a administração.
IV. A expressão delirium tremens é utilizada para
denominar o quanto de sinais e sintomas que pode
ocorrer durante intoxicação por álcool, sendo um
quadro que frequentemente demanda cuidados
intensivos em decorrência do seu potencial de
gravidade.

b) I, II, IV e V.
c) II, III, IV e V.
d) I, II, III e IV.

Quais assertivas estão corretas?
QUESTÃO 27

Assinale a assertiva correta sobre o sildenafil.
a) Aumenta a ação da cascata do óxido nítrico.
b) Tem alto risco de provocar priapismo.
c) Estimula a fosfodiesterase-5.
d) É excretado predominantemente na urina.
QUESTÃO 28

A síndrome anticolinérgica pode apresentar todos
os sintomas a seguir, exceto:
a) Delirium.
b) Sudorese profusa.
c) Midríase.
d) Aumento da temperatura corporal.

a) I.
b) I e II.
c) I, II e III.
d) I, II, III e IV.
QUESTÃO 30

Em relação aos efeitos colaterais dos psicofármacos,
assinale a alternativa correta.
a) Ganho de peso e sedação não estão entre os
efeitos colaterais causados por medicamentos antihistaminérgicos.
b) A fim de minimizar o risco de rash cutâneo, a dose
de lamotrigina deve ser aumentada gradualmente.
c) Quanto aos antipsicóticos, sua potência clínica
apresenta correlação negativa com sua afinidade por
receptores dopaminérgicos D2.
d) Disfunção sexual é um evento raro com o uso de
inibidores seletivos da recaptação de serotonina, não
devendo ser essa uma preocupação na escolha dessa
classe de medicamentos.
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