PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MARI (PB)

PORTUGUÊS
COM BASE NO TEXTO ABAIXO, RESPONDA ÀS
QUESTÕES DE 01 A 05.

Sabor de Casa
POR ADRIANA MATTA

A magia da tapioca
Tradicionalmente, a tapioca é a base
da alimentação dos índios brasileiros.
Hoje ela aparece em destaque nos cardápios de vanguarda dos chefs mais criativos. A tapioca é fonte preciosa de nutrientes e tem custo muito baixo. A mandioca,
ou Mani’oka, foi chamada de raiz mágica
brasileira, tantos são os benefícios
para a nossa saúde.
Está na hora de buscarmos
uma alimentação mais inteligente, privilegiando os ingredientes
que nos fazem bem. Acredito que
podemos unir sabor e saúde no
mesmo prato. Vale a pena se
esforçar. Os cientistas nos dizem
que poderemos viver muito além
dos 100 anos. Eu estou interessada em vivê-los
vivê
plenamente.
Para isso, não podemos passar a vida toda com um paladar
infantil e inconsequente.
Precisamos prestar atenção à nossa alimentação. Ela é
muito importante e é o que nos manterá longevos e fortes.
forte
Nós somos o que comemos. E não é necessário deixar de se
divertir e ter prazer em cada refeição. Porque a alma também
deve ser bem nutrida. E felicidade é sempre o alimento essenesse
cial. Cuide-se! E viva o nosso caviar branco.
Adriana Matta é chef
proprietária do Cooking Buffet.
Fonte: Revista Seleções – Reader’s Digest. Rio de Janeiro. Nº 410. Pág. 20. Abril de
2010.

01. Na frase “A tapioca é fonte preciosa de nutrientes e tem
custo muito baixo.”, a conjunção E destacada tem valor linli
guístico, sem
m alteração do sentido, equivalente a:
A)
B)
C)
D)
E)

pois;
além;
já que;
porque;
vez que.

02. Nos fragmentos do texto “Acredito que podemos unir
sabor e saúde.” e “[...] paladar infantil e inconsequente”, os
termos sublinhados expressam respectivamente a ideia de:
A)
B)
C)
D)
E)

causa e efeito;
adição e efeito;
adição e consequência;
efeito e concessão;
adversidade e intensidade afetiva.
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03. No fragmento do texto “Para isso, não podemos passar a
vida toda [...]”, o termo sublinhado faz uma retomada:
A) exofórica de “alimentação mais inteligente”;
B) catafórica de “paladar infantil e inconsequente”;
C) endofórica, na forma de catáfora, de “sabor e saúde
no mesmo prato”
D) anafórica de “vivê-los
los plenamente”;
E) endofórica, na forma de anáfora, de “viver muito além dos 100 anos”.
04. Na frase “Porque
ue a alma também deve ser bem nutrida.”,
o verbo em destaque é da ordem dos:
A)
B)
C)
D)
E)

de ligação, pois se liga ao principal “ser”;
auxiliar modal, e tem o valor de desejo;
modal, e tem o valor de possibilidade;
auxiliar modal, e tem o valor de obrigação;
de ligação,, pois relaciona-se
relaciona com o sujeito “alma”.

05. Na frase “Precisamos de atenção à nossa alimentação”, o
uso da crase é:
A) obrigatório, pois está diante de palavra feminina que
se inicia com artigo “a”;
B) facultativo, uma vez que o uso do artigo “a” diante
de possessivos não é obrigatório;
C) facultativo, posto que “nossa”, como um demonstrademonstr
tivo de “alimentação” não exige o uso do artigo “a”;
D) obrigatório, pois “alimentação” e “nossa” pedem obrigatoriamente o uso do artigo e da preposição “a”;
E) obrigatório, já que devemos
d
sempre usar a crase diante de palavras femininas.
AS QUESTÕES DE 06 A 10 DEVEM SER RESPONDIRESPOND
DAS COM BASE NO TEXTO ABAIXO:

Os maiores sonhos dos brasileiros
Brilhar nos campos de futebol ou na telinha da TV, ver a família
reunida na mesa, explorar os lugares mais exóticos do mundo, ter
o seu livro publicado e admirado por milhares de leitores... Para
muitas pessoas, são tantos os sonhos que é difícil eleger apenas
um como o maior. Então, para descobrir os maiores sonhos dos
brasileiros, Seleções fez uma pesquisa pela Internet com 4 mil
pessoas e escolheu os oito mais votados para compartilhar com
você. Eis os números da pesquisa completa:
30% ter a casa própria
18% abrir um negócio
16% ver os filhos felizes, formados e independentes
9% passar em um concurso
público

7,7% salvar vidas
7,1% encontrar alguém para a
vida toda
6,7% fundar uma ONG para
ensina arte
5,5% ter uma segunda profissão

Fonte: Revista Seleções – Reader’s Digest. Rio de Janeiro. Nº 610. Pág. 69. Junho de
2010.

06. Nos fragmentos do texto “[...] eleger apenas um como o
maior [...]” e “[...] os oito mais votados [...]”, os termos sublisubl
nhados fazem, respectivamente, uma retomada:
A)
B)
C)
D)
E)

catafórica de sonho e anafórica de sonhos;
catafórica de sonhos e anafórica de sonho;
anafórica de sonho e anafórica de sonhos;
anafórica de sonhos e catafórica de sonho;
catafórica de sonhos e catafórica de sonho.
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07. No texto há uma sequência com os verbos “brilhar, ver e
explorar”. A alternativa
ernativa que contém a forma nominal destes
verbos que guarda seu paralelismo, assim como guardou o
texto é:
A)
B)
C)
D)
E)

brilhantismo, visionário, exploração;
brilhar, avistar, explorar;
brilho, vista, explora;
brilhismo, visão, exploração;
brilho, visão, exploração.

08. O termo destacado em “[...] ter o seu livro publicado e
admirado[...]” refere-se:
A) exoforicamente ao leitor do texto da revista da qual
ele foi retirado;
B) endoforicamente, por meio da catáfora, ao leitor da
pesquisa da Internet;
C) exoforicamente ao respondente
ente da pesquisa na InterInte
net;
D) endoforicamente, sob a forma de anáfora, a “brasi“bras
leiros”;
E) endoforicamente, sob a forma de catáfora,
catá
a “você”.
09. A conjunção E,, geralmente de valor aditivo, no fragmento
do texto “[...] Seleções fez uma pesquisa com 4 mil pessoas
pe
e
escolheu os oito mais votados [...]”, tem o valor:
A)
B)
C)
D)
E)

causal;
consecutivo;
conclusivo;
final;
adversativo.

10. No fragmento do texto “Para muitas pessoas, são tantos
os sonhos que é difícil[...], o sujeito está representado por:
A)
B)
C)
D)
E)

os sonhos;
muitas pessoas;
tantos;
para muitas pessoas;
tantos os sonhos.

CONHECIMENTOS GERAIS
11. Sobre o aspecto geográfico da cidade de Mari, é correto
afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

o município é, predominantemente, serrano;
o município é verticalmente edificado;
o município é urbanamente montanhoso;
o município é tipicamente metropolitano;
o município é urbanamente plano.

12. Entre os ilustres políticos que fazem parte da história de
Mari, assinale o que foi prefeito no quadriênio 1993-1996.
1993
A)
B)
C)
D)
E)

Adinaldo de oliveira Pontes
Manoel Monteiro de Sampaio Filho
José de Melo
Vera Lúcia da Silva Pontes
Antônio Gomes da Silva
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13. Todos os municípios abaixo fazem limites geográficos
com a cidade de Mari, EXCETO:
EXCETO
A)
B)
C)
D)
E)

Sapé
Capim
Mulungu
Caldas Brandão
Araçagi

14. Mari é conhecida economicamente
economicame pela predominância:
A)
B)
C)
D)
E)

na prestação de serviços cerâmicos;
pela integração de granjas no setor de avicultura;
na produção e no cultivo de mandioca;
do comércio informal;
de indústrias têxteis.

15. Dentre os gentílicos expostos abaixo, assinale o único
utilizado
tilizado para o cidadão que nasce na cidade de Mari.
A)
B)
C)
D)
E)

Marinense
Marense
Mariense
Mariaense
Marilense

16. É sabido que a(o) padroeira(o) de Mari corresponde, relirel
giosamente, a:
A)
B)
C)
D)
E)

Nossa Senhora da Luz
Santa Rita de Cássia
Sant´Ana
São Sebastião
Santo Antônio

17. A cidade de Mari foi fundada, historicamente, em:
A)
B)
C)
D)
E)

14 de setembro de 1961;
17 de outubro de 1948;
22 de abril de 1954;
19 de setembro de 1948;
19 de setembro de 1958.

18. Como todo município que preza pelos aspectos institucioinstituci
nais, Mari também adota um brasão representativo. Desta
forma, assinale a alternativa que apresenta as cores oficiais do
brasão do município de Mari.
A)
B)
C)
D)
E)

Verde, amarelo, azul e branco.
Vermelho, amarelo, roxo e verde.
Azul, amarelo, lilás e verde.
Rosa, amarelo, branco e vermelho.
Laranja, vermelho, amarelo e roxo.

19. Recentemente, foi noticiado em toda a imprensa nacional
que o recém-famoso
famoso jogador de futebol Neymar apresentou
comportamentos agressivos depois de ter desrespeitado o
capitão do seu time, bem como, o técnico, o qual
q foi demitido
do clube por ter dado uma certa punição ao jogador como
forma de corrigi-lo
lo contrariando, desta forma, seu dirigentes.
Dentre os times de futebol abaixo citado, assinale o qual o
jogador Neymar faz parte.
A)
B)
C)
D)
E)

Flamengo
Corinthias
Palmeiras
Santos
São Paulo
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20. Na Paraíba, há uma constante briga política pela autoria
de determinadas ações políticas que beneficiam, sistematicasistematic
mente, um político perante o seu eleitorado. Dentre essas
ações, assinale, qual das universidades abaixo citadas instainst
lou, através de conjuntura política, um campus universitário
na cidade de Araruna.
A)
B)
C)
D)
E)

Universidade Federal da Paraíba
Universidade Federal de Campina Grande
Centro Federal de Ensino Tecnológico
Universidade Estadual da Paraíba
Centro de Vocação Tecnológico

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Analise a seguinte figura que representa um conhecido
medicamento psicotrópico e identifique dentre as alternativas
abaixo a que corresponde corretamente ao nome deste medimed
camento:

24. Identifique dentre as opções abaixo a que corresponde ao
transtorno de personalidade que mais frequentemente é diagdia
nosticado nas mulheres do que entre os homens:
A)
B)
C)
D)
E)

borderline
paranóide
anti-social
esquizoide
obsessivo-compulsivo
compulsivo

25. Analise o seguinte dado semiológico de um paciente
portador de psicopatia: ao andar pela rua ele vê um cachorro
de cor escura e daí passa a crer que esta é a prova irrefutável
de que uma catástrofe irá acontecer. Qual das opções seguinseg
tes corresponde, em termos de psicopatologia, a essa alteraalter
ção?
A)
B)
C)
D)
E)

alucinação
ilusão visual
ideação irreal
ideia fixa aberrante
percepção delirante

26. Qual o período mínimo que deve apresentar um paciente
com sintomas de depressão leve a moderada para que seja
considerado distímico (de acordo com a Classificação InterInte
nacional de Doenças Cm-10
10 de 1992)?
1992)
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)

haloperidol
gabapentina
fluoxetina
diazepam
fenobarbital

22. Analise as seguintes alternativas, todas relacionadas ao
tratamento de sintomas depressivos, e identifique dentre elas
aquela que tem menor efeito comprometedor
tedor sobre a função
sexual:
A)
B)
C)
D)
E)

bupropiona
clomipramina
fluoxetina
tranilcipromina
citalopram

23. No tratamento da esquizofrenia é comum ocorrerem altealt
rações que se relacionam ao uso de alguns medicamentos ou
devido a alterações específicas da bioquímica cerebral destes
indivíduos. No que se refere ao surgimento de galactorreia
em paciente esquizofrênico,
co, a causa mais provável é:
é
A) uso de drogas antipsicóticas atípicas.
B) achados de microadenomas pituitários nestes pacienpacie
tes.
C) uso de medicação com ação anticolinérgica.
D) uso de neurolépticos.
E) presença de hiperatividade dopaminérgica
dopaminér
de origem
idiopática neste paciente.
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15 dias
06 meses
01 ano
02 meses
30 dias

27. Qual dos
os seguintes medicamentos inibidores seletivos de
recaptação de serotonina (ISRS) possui a meia-vida mais
longa?
A)
B)
C)
D)
E)

sertralina
paroxetina
citalopram
fluoxetina
fluvoxamina

28. Considere a seguinte situação clínica: paciente do sexo
feminino com cerca de 52 anos
a
de idade, relato de tristeza
constante e inúmeros episódios de pânico há mais de 01 ano,
além de desinteresse pelas atividades diárias que vem aumenaume
tando nos últimos meses aliado à inapetência e perda pondepond
ral de cerca de 10%, insônia e sensação de fadiga.
fad
Etilista, em
viuvez há cerca de 03 anos. Sem prole e relata caso de tentatent
tiva de suicídio na família (irmão mais velho). Com base
nessas informações, você diria que deve-se
deve
valorizar como
fatores de risco de suicídio os seguintes dados, com exceção
de:
A)
B)
C)
D)
E)

relato de acessos de pânico
alcoolismo
antecedente de familiar que tentou suicídio
viuvez e ausência de prole
sexo feminino com menos de 60 anos de idade.
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29. Considere agora os seguintes dados: paciente jovem com
cerca de 23 anos de idade e apresentando quadro clínico que
sugere fortemente a hipótese diagnóstica de esquizofrenia.
Dentre as alterações patológicas elencadas a seguir, identifiidentif
que a quer pode ser considerada como um sintoma POSITIVO:
A)
B)
C)
D)
E)

embotamento afetivo
tendência a isolar-se
alucinações
conteúdo do pensamento pouco elaborado
bloqueio do pensamento e frases entrecortadas

30. Paciente jovem é conduzido para sua avaliação após tente
tar suicídio por jogar-se
se de grande altura após rompimento de
relacionamento afetivo. Na história colhidaa vem-se
vem
a saber
que o paciente vinha apresentando desânimo, tristeza, insôins
nia, inapetência, agitação psíquica nos últimos meses, além
de sentir-se
se rejeitado pelos parentes e amigos. Relata-se
Relata ainda
que apresentou sinais de anedonia e tentativas de suicídio
suicídi
anteriores após estremecimento do relacionamento afetivo.
Clinicamente apresenta-se
se pouco colaborativo, monossilábico
nas respostas, com humor depressivo e tendência ao choro.
Marque dentre as alternativas seguintes a que constitui a
melhor conduta neste caso específico:
A) encaminhar a acompanhamento ambulatorial após
obtenção de mais dados da história clínica e orientar
os parentes
arentes a respeito do comportamento de risco de
suicídio.
B) prescrever prontamente antidepressivos e encamiencam
nhar para acompanhamento em regime
egime ambulatorial.
C) prescrever benzodiazepínico injetável prontamente e
encaminhar para acompanhamento psiquiátrico em
regime ambulatorial.
D) colher mais dados da história clínica e internar pronpro
tamente em serviço psiquiátrico devido ao risco imiim
nente de suicídio.
E) explicar aos parentes que o risco de suicídio é baixo
neste caso e frequentemente o comportamento autoauto
agressivo é encontrado em personalidades predispospredispo
tas.
31. Com relação ao tabagismo, é CORRETO que se afirme
que:
A) os pacientes que concomitantemente apresentam rer
tocolite ulcerativa em seu quadro clínico piorado.
B) em pacientes com histórico de tabagismo de longa
data não há relação de causa com ataques isquêmiisquêm
cos transitórios.
C) há um risco maior de que os tabagistas apresentem
futuramente doença de Alzheimer.
D) nos EUA e em outros países desenvolvidos o conco
sumo de tabaco está diminuindo na população mais
jovem.
E) o tabagismo não se relaciona com a ocorrência de
acidente vascular encefálico do tipo isquêmico.

clínica para que se avente a possibilidade de tal did
agnóstico.
C) pode-se
se dividir os transtornos ansiosos em duas clascla
ses básicas, os transtornos de ansiedade generalizada
e os transtornos tipo pânico.
D) costumeiramente a esquizofrenia começa a apresentar sintomas no final da adolescência ou pouco antes
desta fase da vida.
E) denomina-se
se demência ao declínio de forma abrupta
das funções mentais.
33. Uma paciente portadora de lúpus eritematoso sistêmico
em tratamento com pulsoterapia é trazida para
par sua avaliação
por apresentar alterações de comportamento: diz-se
diz perseguida pelos profissionais de enfermagem na instituição em que
recebe atendimento e por companheiros de enfermaria. MosMo
trou-se
se muito agitada durante a noite pregressa e tentou evaev
dir-se do hospital. Qual é a avaliação CORRETA deste caso
específico?
A) o surgimento de um quadro psíquico em paciente
portador de lúpus indica sempre um mau prognóstiprognóst
co para a evolução da doença de base.
B) é indicação de um bom prognóstico para a doença de
base o surgimento
urgimento de um quadro de ordem psíquica.
C) trata-se
se de um quadro típico de esquizofrenia tipo
paranoide, que habitualmente surge em pacientes
portadores de lúpus.
D) tanto pode ser associada à doença de base quanto ao
tratamento, o surgimento das alterações de comportamento desta paciente.
E) deve-se
se priorizar o atendimento do transtorno psíps
quico, orientando-se
se a transferência da paciente para
ala psiquiátrica.
34. Paciente em uso de lítio há mais de 10 anos, com cerca de
50 anos de idade e que nos últimos meses vem apresentando
poliúria e polidipsia. Qual deve ser sua orientação
orientaçã neste caso?
A) permutar o lítio por neuroléptico até que os sintomas
relatados desapareçam.
B) prescrever amilorida.
C) suspender a medicação (lítio).
D) diminuir a ingestão de líquido.
E) prescrever hipoglicemiante
poglicemiante oral ou insulina, a ded
pender do quadro glicêmico.
35. Analise as seguintes assertivas com respeito ao delirium e
identifique a opção que está CORRETA:
CORRETA
A) nestes casos se descreve alteração do nível de conscon
ciência.
B) o paciente em delirium apresenta-se sempre com orientação espacial preservada.
C) o paciente acometido apresenta um prejuízo de mem
mória fixada.
D) é comum ocorrer ideação delirante sistematizada.
E) a alteração primária nestes pacientes é no humor.

32. Assinale dentre as opções seguintes, todas envolvendo
transtornos neuropsiquiátricos, a que é INCORRETA:
INCORRETA
A) transtornos somatoformes consistem na atribuição a
sintomas orgânicos desordens de ordem psíquica.
B) em pacientes com doença de Alzheimer é essencial
que se obtenham dados pormenorizados
zados da história
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36. Paciente jovem do sexo masculinoo é conduzido para sua
avaliação por familiares por apresentar agitação psicomotora
e dizer que está sendo perseguido por traficantes de drogas.
Ao exame, há agitação psicomotora mais que óbvia, com FC=
135 bpm, PA= 158 x 94 mmHg, apresentando sudorese de
extremidades, midríase,, boca seca, engolindo em seco, e com
crostas puntiformess em membro superior esquerdo (paciente
(
é destro). Neste caso específico, a orientação CORRETA
deve ser:
A) tentar obter a confirmação da adição por cocaína e
avaliar se pode coexistir
tir esquizofrenia.
B) prescrever haloperidol por via intramuscular e conco
tenção mecânica caso não se acalme; manter em obo
servação clínica.
C) prescrever benzodiazepínico por via endovenosa,
contenção mecânica se necessário e manter em obo
servação clínica.
D) orientar familiares e o paciente sobre os riscos da adição por drogas injetáveis e as possibilidades de tratr
tamento disponíveis para dependentes químicos.
E) manter em observação até regredirem os sintomas e
sinais da intoxicação por drogas e depois encamiencam
nhar para tratamento em regime ambulatorial.

40. Qual dos princípios e diretrizes do Sistema Único de
Saúde expressos na Constituição Federal de 1988 e em sua
Lei Orgânica (Lei 8.080 de 19/09/1990) se relaciona à garangara
tia de acesso à totalidade das ações e serviços mantidos e
oferecidos pela rede do SUS?
A)
B)
C)
D)
E)

Integralidade
Universalidade
Equidade
Igualdade
Descentralização

37. Um paciente jovem é conduzido para sua avaliação por
apresentar o seguinte dado clínico: afirma categoricamente
que alguém em algum lugar está controlando seus pensamenpensame
tos. Neste caso, pode-se afirmar que este paciente apresenta:
A)
B)
C)
D)
E)

pseudo-alucinação
alteração da forma do pensamento
ilusão
delírio de perseguição
alteração do conteúdo do pensamento

38. Você está avaliando uma paciente de cerca de 40 anos de
idade com diagnóstico prévio de depressão. Pode-se
Pode dizer que
neste caso a alteração do sono mais frequente é:
A)
B)
C)
D)
E)

insônia
despertar precoce
sonolência diurna
pesadelos repetidos
dificuldade de manter o sono

39. A despeito da tendência atual manifestada pelos govergove
nantes e por setores da mídia em geral, sabe-se
sabe que a eletroconvulsoterapia é uma das opções terapêuticas satisfatórias
em casos específicos de transtornos psíquicos, a esquizofrenia
sendo um destes. Diante da aplicação de eletroconvulsoteraeletroconvulsoter
pia, pode-se
se afirmar que uma das principais complicações
decorrentes
entes do método, embora seja absolutamente infrequeninfreque
te, é o (a):
A)
B)
C)
D)
E)

parada cardiorrespiratória
estado de coma permanente
arritmia cardíaca
epilepsia posterior
choque por falência de órgãos múltiplos
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