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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 
 Este caderno de prova é composto de 20 (vinte) questões de múltipla escolha, assim 

distribuídas: 

 05 (cinco) questões de Português 

 05 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais 

 10 (dez) questões de Conhecimentos Específicos; 
 

 Você recebeu: 

 Caderno de Prova. 

 Cartão-resposta. 
 

 Caso o CADERNO DE PROVA esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, reclame ao fiscal da 
sala para que o substitua. 

 Não serão aceitas reclamações posteriores. 
 Confira os dados que estão no cartão-resposta. 
 Os números do cartão-resposta, de 01 (um) a 20 (vinte), correspondem rigorosamente à 

numeração sequencial atribuída às questões objetivas do Caderno de Prova. 
 Na linha do cartão-resposta, que contém o número da questão, estão as letras: A, B, C, D e E 

que correspondem às alternativas da questão.  
 Cada questão possui SOMENTE uma alternativa correta. 
 Preencha o quadrículo, com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, no espaço da letra que 

corresponde à alternativa correta no cartão-resposta. 
 Não marque mais de uma alternativa na mesma questão, pois, se isso acontecer, ela será 

anulada. 
 Procure responder todas as questões. 
 Assinale as respostas, primeiramente, ao lado das questões, no Caderno de Provas, para evitar 

possíveis erros no cartão-resposta. Revise suas respostas e, logo após, preencha o cartão-
resposta. 

 Ao concluir a prova, devolva ao fiscal o caderno de prova e o cartão-resposta. 
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PORTUGUÊS 

 
01. Leia o texto: 

“O Brasil, quinto país do mundo em extensão territorial, é o mais vasto do hemisfério sul. Ele faz 
parte essencialmente do mundo tropical, à exceção de seus estados mais meridionais, ao sul de 
São Paulo. O Brasil dispõe de vastos territórios subpovoados como o da Amazônia, conhece 
também um crescimento urbano extremamente rápido, índices de pobreza que não diminuem e 
uma das sociedades mais desiguais do mundo. Qualificado de “terra de contrastes”, o Brasil é um 
país moderno do Terceiro Mundo, com todas as contradições que isso tem por consequência” 
(Adaptado de: DROULERS, Martine. Dictionaire geopolitique des états, 1995). 
 
Assinale a opção que apresenta uma forma adequada do porquê o Brasil é qualificado como uma 
terra de contrastes: 
a) Por ter elevados índices de pobreza, por ser um país com grande extensão territorial e 

predomínio de atividades rurais. 
b) Por possuir vastos territórios subpovoados, apesar de não ter recursos econômicos e 

tecnológicos para explorá-los. 
c) Por possuir grandes diferenças sociais e regionais e ser considerado um país moderno de 

Terceiro Mundo. 
d) Por não conseguir evitar seu rápido crescimento urbano, por ser um país de grande extensão 

de fronteiras terrestres e de costa. 
e) Por fazer parte do mundo tropical e ter um crescimento urbano semelhante ao dos países 

temperados. 
 
 

02. De acordo com as regras de concordância, assinale a alternativa em que a forma verbal 
entre parênteses não completa corretamente a frase: 
a) ________na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde do homem. 

(Existem). 
b) ________ provocar sérias lesões pulmonares os elementos constituintes do cigarro. (Podem) 
c) ________ por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos das queimadas. (Persistem) 
d) ________ elevado grau de toxidade os defensivos do tipo fosforado. (Possuem) 
e) ________ aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa em relação ao trânsito. 

(Faltam) 
 
 

03. Assinale o período que apresenta clareza: 
a) A imprensa divulgou o resultado do inquérito que provocou a demissão do Ministro dos 

Transportes, e esse fato abalou a opinião pública. 
b) Ontem esperamos os professores, mas estes não compareceram para uma palestra com o 

autor do libro de Geografia. 
c) Antes de viajar, deixei meu carro com um antigo sócio, que estava com sérios problemas no 

motor. 
d) Este é o autor cuja leitura do libro de contos nós lhe recomendamos. 
e) O computador tornou-se um aliado do homem, mas esse nem sempre realiza todas as suas 

tarefas. 
 
 

04. Analise os períodos e assinale a alternativa que apresenta a pontuação adequada: 
a) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de 

forma assustadora entre as mulheres, contaminadas em sua maioria, pela via sexual ou por 
meio de drogas injetáveis.” 

b) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança de 
forma assustadora, entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria pela via sexual ou por 
meio de drogas injetáveis.” 

c) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de 
forma assustadora entre as mulheres contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por 
meio de drogas injetáveis.” 



 

  

 
d) “Os médicos alertam: embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem, ela avança, de 

forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual ou por 
meio de drogas injetáveis.” 

e) “Os médicos alertam, embora Aids nunca tenha sido prerrogativa do homem: ela avança de 
forma assustadora entre as mulheres, contaminadas, em sua maioria, pela via sexual, ou por 
meio de drogas injetáveis.” 

 
 

05. Nesta era tecnológica, a internet é um tribunal no mundo.... 
..... com milhões de juízes..... 
.... e nenhum réu! 
A estrutura “.....e nenhum réu!” causa um certo estranhamento porque não apresenta um 
elemento fundamental em um tribunal: a existência de alguém que esteja sendo acusado. 
 
Assinale a alternativa em que essa expressão “....e nenhum réu!” sugere o seguinte ponto de 
vista em relação aos usuários da internet: 
a) proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo 
b) configuram julgamentos vazios ainda que existam crimes comprovados 
c) emitem juízos sobre os outros, mas não se veem na posição de acusados 
d) apressam-se em opiniões superficiais mesmo que possuam dados concretos 
e) transmitem posições infundadas sobre o caso. 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

06. O Brasão e a Bandeira de Rio Negrinho foram instituídos pela (Fonte: 
www.rionegrinho.gov.br/simbolos):  
a) Lei nº 27, de 24 de abril de 1957. 
b) Lei nº 34, de 03 de novembro de 1971. 
c) Lei nº 25, de 13 de dezembro de 1953. 
d) Lei nº 30, de 15 de setembro de 1970. 
e) Lei nº 37, de 08 de outubro de 1972 
 
 

07. Assinale a alternativa que apresenta as maiores pandemias da história mundial: 
a) Gripe espanhola e câncer 
b) Peste negra e Covid 19 
c) Varíola e hipertensão 
d) Cólera e Colesterol 
e) Asma e Gripe Espanhola 
 
 

08. Um dos grandes problemas mundiais é a alta taxa na ocupação carcerária. Assinale a 
alternativa que apresenta os quatro países com a maior população carcerária do mundo: 
a) China, Brasil, Estados Unidos e México. 
b) Brasil, Estados Unidos, México e Índia. 
c) Estados Unidos, China, Rússia e Brasil. 
d) China, Índia, México e Indonésia. 
e) Estados Unidos, China, Canadá e Brasil 
 
 

09. Qual o nome do primeiro governante municipal eleito em Rio Negrinho em 15 de novembro 
de 1954 (Fonte: https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia): 
a) Jorge Zipperer 
b) Henrique Liebl  
c) Luiz Scholz 
d) José Brey 
e) Frederico Lampe 
 

http://www.rionegrinho.gov.br/simbolos
https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia


 

  

 
10. O Consórcio Intermunicipal da Bacia Hidrográfica do Alto Rio Negro Catarinense – 

Consórcio Quiriri, foi instituído na forma jurídica de Associação Civil Sem Fins Lucrativos 
em (Fonte: www.quiriri.com.br):  
a) 28 de setembro de 1997. 
b) 17 de setembro de 1999. 
c) 06 de abril de 2005.  
d) 24 de outubro de 1995. 
e) 09 de fevereiro de 1999 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

11. O Código de Processo Ético-Profissional é o conjunto de normas processuais que regulamentam 
as sindicâncias, os processos ético-profissionais e o rito dos julgamentos nos Conselhos Federal e 
Regionais de Medicina. Sua análise é sempre feita sob a ótica do Código de Ética Médica. O Código 
de Processo Ético-Profissional foi aprovado pelo Plenário do Conselho Federal de Medicina em 2016. 

(Fonte: https://portal.cfm.org.br) 
 
Assinale abaixo a alternativa CORRETA que indica a Resolução do CFM que aprova o Código de 
Processo Ético-Profissional: 
 

a) Resolução CFM nº 1.211/2016  
b) Resolução CFM nº 3.578/2016  
c) Resolução CFM nº 2.145/2016  
d) Resolução CFM nº 2.355/2016  
e) Resolução CFM nº 3.019/2016  

 
12. De acordo com o Código de Ética Médico – CEM (2018), analise as afirmações abaixo e assinale 
V para verdadeiro e F para falso: 
 
(   ) É vedado ao médico divulgar informação sobre assunto médico de forma sensacionalista, 
promocional ou de conteúdo inverídico. 
(   ) É vedado ao médico participar de anúncios de empresas comerciais, qualquer que seja sua 
natureza, valendo-se de sua profissão 
(    ) É vedado ao médico deixar de incluir, em anúncios profissionais de qualquer ordem, seu nome, 
seu número no Conselho Regional de Medicina, com o estado da Federação no qual foi inscrito e 
Registro de Qualificação de Especialista (RQE) quando anunciar a especialidade. 
(   ) É vedado ao médico permitir que sua participação na divulgação de assuntos médicos, em 
qualquer meio de comunicação de massa, deixe de ter caráter exclusivamente de esclarecimento e 
educação da sociedade. 
 
Sobre as afirmações, assinale abaixo a alternativa que apresenta a SEQUÊNCIA CORRETA: 
 

a) V, F, F, F 
b) V, F, F, V 
c) V, V, F, F 
d) V, V, V, V 
e) V, F, V, F 

 
13. O transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) consiste em reações disfuncionais intensas e 
desagradáveis que têm início após um evento extremamente traumático. Muitas pessoas são 
afetadas de maneira duradoura quando algo terrível acontece. Em algumas, os efeitos são tão 
persistentes e graves que são debilitantes e representam um transtorno. Via de regra, os eventos 
mais propensos a causar TEPT são aqueles que invocam sentimentos de medo, desamparo ou 
horror. As pessoas com transtorno do estresse pós-traumático (TEPT) costumam apresentar 
sintomas característicos. 

(Fonte: https://www.msdmanuals.com) 
 
Assinale abaixo a alternativa CORRETA sobre os possíveis sintomas: 

http://www.quiriri.com.br/


 

  

 
 
 

a) costumam apresentar sintomas de cada uma das quatro categorias a seguir: Sintomas 
intrusivos (o evento invade os pensamentos de maneira repetida e incontrolável); Evitar 
qualquer coisa que as relembre do evento; Efeitos negativos sobre o pensamento e o humor; 
Alterações no estado de alerta e nas reações. 
b) costumam apresentar sintomas de cada uma das quatro categorias a seguir: Sintomas 
intrusivos (o evento invade os pensamentos de maneira repetida e incontrolável); Gostar  de falar 
sobre coisas que as relembre do evento; Efeitos positivos sobre o pensamento e o humor; 
Alterações no estado de alerta e nas reações. 
c) costumam apresentar sintomas de cada uma das quatro categorias a seguir: Sintomas 
intrusivos (o evento invade os pensamentos de maneira repetida e incontrolável); Evitar 
qualquer coisa que as relembre do evento; Efeitos negativos sobre o pensamento e o humor 
exageradamente animado; Mantém o estado de alerta e nas reações. 
d) costumam apresentar sintomas de cada uma das quatro categorias a seguir: Sintomas 
intrusivos (o evento invade os pensamentos de maneira repetida e incontrolável); Gostar de falar 
sobre coisas que as relembre do evento; Efeitos negativos sobre o pensamento e o humor; 
Alterações no estado de alerta e nas reações. 
e) costumam apresentar sintomas de cada uma das quatro categorias a seguir: Sintomas 
intrusivos (o evento invade os pensamentos de maneira repetida e incontrolável); Evitar 
qualquer coisa que as relembre do evento; Efeitos positivos sobre o pensamento e o humor; 
Carência e demonstração de saudades do evento. 

 
 
14. O Setembro Amarelo é a campanha de prevenção ao suicídio da Associação Brasileira de 
Psiquiatria - ABP, criada no ano de 2014 junto ao Conselho Federal de Medicina - CFM. Por meio 
dela, buscamos conscientizar a população sobre os fatores de risco para o comportamento suicida e 
orientar para o tratamento adequado dos transtornos mentais, que representam 96,8% dos casos de 
morte por suicídio. 

(Fonte: https://www.abp.org.br/setembro-amarelo) 
 
Sobre o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio é 01 de Setembro 
b) O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio é 10 de Setembro 
c) O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio é 15 de Setembro 
d) O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio é 17 de Setembro 
e) O Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio é 20 de Setembro 

  
15. O Brasil tem cerca de 1,2 milhões de usuários de crack, principalmente jovens. E foi pensando 
primordialmente em ajudar no combate e na prevenção ao uso de drogas que a Associação Brasileira 
de Psiquiatria (ABP) criou o projeto “Craque que é craque, não usa crack”. Portanto, com o projeto, a 
ABP quer envolver jovens esportistas, artistas, comunicadores e outras personalidades de referência 
no País para defender o não uso do crack e outras drogas. 

(Fonte: https://www.abp.org.br) 
 
Sobre os principais objetivos da campanha, assinale V para verdadeiro e F para falso nas afirmativas 
a seguir: 
 
(   ) Desenvolver ações preventivas e educativas contra o uso de drogas 
(   ) Fazer parcerias com atletas e clubes desportivos para fazer a mensagem chegar aos jovens do 
Brasil inteiro 
(   ) Formar Conselheiros em Dependência Química para dar a atenção e informação necessária aos 
jovens vítimas das drogas 
(   ) Não mostrar para a sociedade pelas mídias o grave problema que as drogas representam para a 
saúde pública do Brasil evitando preconceito 
 
Sobre as afirmações, assinale abaixo a alternativa que apresenta a SEQUÊNCIA CORRETA: 
 



 

  

 
a) V, V, V, V 
b) F, V, V, V 
c) F, V, V, F 
d) V, V, F, F 
e) V, V, V, F 

 
16. Em 2011 A Associação Brasileira de Psiquiatria - ABP, criou uma campanha contra a Psicofobia.  
Sobre essa campanha, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) A campanha exerce a função de dar voz às pessoas que sofrem com esse preconceito e 
também de conscientizar toda a sociedade, e assim orientar as pessoas para que juntos 
possamos combater esse estigma e apoiar a todos que necessitam.   
b) Além dos famosos, a sociedade está participando ativamente da campanha. Divulgando em 
redes sociais fotos de pessoas do mundo inteiro, se declarando contra a Psicofobia.   
c) Foi aprovada no Senado Federal o PLS nº 74, de 2014, que torna a Psicofobia um crime.   
d) Psicofobia é: atitudes preconceituosas e discriminatórias contra os deficientes e os portadores 
transtornos mentais.  
e) A Campanha encerrou em 2015 por falta de apoio da sociedade. 

 
17. A portaria 2.516/2020 atende a solicitação da ABP garantindo a toda população brasileira acesso 
a tratamento psiquiátrico e dispõe sobre a transferência de recursos financeiros para a aquisição de 
medicamentos do Componente Básico da Assistência Farmacêutica utilizados no tratamento de 
doenças mentais, em virtude dos impactos sociais ocasionados pela pandemia da covid-19. 

(Fonte: https://www.abp.org.br) 
 
Analise as medicações a seguir, se elas constam ou não na lista de medicamentos do SUS para 
fornecimento aos pacientes: 
 
I- Carbamazepina 
II- Carbonato de lítio 
III- Cloridrato de biperideno 
IV- Cloridrato de tiamina 
V- Diazepam 
 
Assinale a opção CORRETA conforme a lista aprovada pela portaria 
 

a) Estão corretas somente as alternativas I, II e V 
b) Estão corretas somente as alternativas I, II, III e V 
c) Estão corretas somente as alternativas I, II e III 
d) Estão corretas somente as alternativas I, II, III e IV 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
 
18. Conforme Protocolo da Rede de Atenção Psicossocial, baseado em evidências, para acolher e 
tratar pessoas intoxicadas por lítio, assinale a alternativa CORRETA que contém fármacos que 
interagem, podendo agravar a intoxicação por lítio: 
 

a) Haloperidol, Inibidores da ECA, Metildopa, Teofilina, Antibióticos 
b) Haloperidol, Vitaminas C e D, Metildopa, Teofilina, Diuréticos 
c) Haloperidol, Inibidores da ECA, Metildopa, Teofilina, Diuréticos 
d) Haloperidol, Furosemida, Metildopa, Teofilina, Hidróxido de Alumínio 
e) Haloperidol, Anticoncepcional, Metildopa, Teofilina, Diuréticos 

 
19. Analise a seguinte informação: Transtorno caracterizado por um padrão generalizado de 
instabilidade e hipersensibilidade nos relacionamentos interpessoais, instabilidade na autoimagem, 
flutuações extremas de humor e impulsividade. O diagnóstico é por critérios clínicos. O tratamento é 
com psicoterapia e fármacos. 

(Fonte: https://www.msdmanuals.com) 
 

https://www.abp.org.br/
https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/116394


 

  

 
Referente à descrição, assinale a alternativa CORRETA sobre o transtorno: 
 
 
 

a) Transtorno bipolar 
b) Transtorno de personalidade borderline 
c) Transtorno obsessivo compulsivo 
d) Depressão 
e) Crise de ansiedade 

 

20. Os benzodiazepínicos são frequentemente ingeridos com outros agentes, e a história é muitas 

vezes imprecisa. Portanto, em pacientes com estado mental deprimido ou alterado, outras 

possibilidades metabólicas e toxicológicas devem ser consideradas. O tratamento inicial é de suporte 

com avaliação de vias aéreas, respiração e circulação. Oxigênio é administrado em todos os 

pacientes com hipoxemia e acesso venoso e monitorização indicadas. A lavagem gástrica não é 

indicada, e a descontaminação com carvão ativado, apesar de ele se ligar eficazmente aos 

benzodiazepínicos, não é benéfica, e pode aumentar o risco de broncoaspiração; assim, na ausência 

de ingestão associada de outras substâncias, não é indicada. Também não é indicada a indução de 

êmese na intoxicação por benzodiazepínicos porque o risco de aspiração pulmonar aumenta. A 

irrigação intestinal total e procedimentos de hemodiálise ou hemoperfusão também não apresentam 

benefícios. 

 
Conforme descrição de situação de intoxicação de benzodiazepínicos, assinale abaixo a alternativa 
CORRETA com medicamento antagonista: 
 

a) O AAS é um antagonista inespecífico dos receptores benzodiazepínicos. 

b) O flumazenil é um antagonista inespecífico dos receptores benzodiazepínicos. 

c) O ibuprofeno é um antagonista inespecífico dos receptores benzodiazepínicos. 

d) O imipenem é um antagonista inespecífico dos receptores benzodiazepínicos. 

e) O meropenem é um antagonista inespecífico dos receptores benzodiazepínicos. 

 


