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CONHECIMENTOS GERAIS – 12 QUESTÕES
Texto para as questões 1 e 2

“Ressaltamos a necessidade da opção pela abertura da prisão à sociedade e, reciprocamente, da sociedade à prisão.
Um dos elementos mais negativos das instituições carcerárias, de fato, é o isolamento do microcosmo prisional do
macrocosmo social, simbolizado pelos muros e grades. Até que não sejam derrubados, pelo menos simbolicamente,
as chances de “ressocialização” do sentenciado continuarão diminutas. Não se pode segregar pessoas e, ao mesmo
tempo, pretender a sua reintegração. Todavia, a questão é mais ampla e se relaciona com a concepção de
“reintegração social”, conceito que decididamente preferimos aos de “ressocialização” e “tratamento”. “Tratamento” e
“ressocialização” pressupõem uma postura passiva do detento e ativa das instituições: são heranças anacrônicas da
velha criminologia positivista que tinha o condenado como um indivíduo anormal e inferior que precisava ser
(re)adaptado à sociedade, considerando acriticamente esta como “boa” e aquele como “mau”. Já o entendimento da
reintegração social requer a abertura de um processo de comunicação e interação entre a prisão e a sociedade, no
qual os cidadãos reclusos se reconheçam na sociedade e esta, por sua vez, se reconheça na prisão”.
RESSOCIALIZAÇÃO OU CONTROLE SOCIAL: Uma abordagem crítica da “reintegração social” do sentenciado
(Alessandro BARATTA. Universidade de Saarland; Alemanha Federal).

1. Quanto o autor diz que “o entendimento da reintegração social requer a abertura de um processo de
comunicação e interação entre a prisão e a sociedade, no qual os cidadãos reclusos se reconheçam na sociedade
e esta, por sua vez, se reconheça na prisão”, ele faz uma análise que denota, exceto:
a) Reciprocidade
b) Mutualidade
c) Unilateralidade
d) Correlação
2. O trecho “são heranças anacrônicas da velha criminologia positivista” remete ao significado de anacrônico, o
qual tem sinônimos corretos na alternativa:
a) Obsoleto, retrógrado, antiquado
b) Cronológico, arcaico, adequado
c) Imutável, permanente, rudimentar
d) Elementar, contemporâneo, conservador
3. Assinale a alternativa que apresenta todas as palavras escritas de acordo com o Novo Acordo Ortográfico da
Língua Portuguesa, que entra em vigência oficial a partir de 2016:
a) Vôo – Feiúra – Enjôo
b) Polo – pelo – contrassenso
c) Neossimbolista – microondas – sub-bibliotecário
d) Ex-aluno – Inter-estelar – Pára-quedas
4. Analise os grupos de palavras abaixo e responda:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Heróico – Assembleia – Jiboia
Heroico – Européia – Jóia
Europeia – Assembleia – Joia
Céu – herói – chapéu
Chapéu – cinquënta – idéia
Ideia – véu – cinquenta
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Quais as alternativas que estão em consonância com o que prevê o Novo Acordo Ortográfico da Língua
Portuguesa, que entra em vigência oficial a partir de 2016:
a) II, III e V
b) Somente II
c) Somente IV
d) III, IV e VI
5. Em relação às normas de concordância verbal e nominal, está adequadamente escrita a sentença:
a) Deve haverem pistas para encontrar o suspeito.
b) Fazia cinco dias que eu não a via.
c) Os funcionários não podem cometerem mais erros.
d) São questões difíceis de responderem.
6. Assinale a alternativa em que a pontuação está usada corretamente na frase de Pedro Bial:
a) O que é amar! Amar é olhar para dentro de si mesmo e dizer: eu quero é viver intensamente.
b) O que é amar? Amar é olhar para dentro de si mesmo e dizer, eu quero é viver intensamente.
c) O que é amar? Amar, é olhar para dentro de si mesmo, e dizer: eu quero é viver intensamente.
d) O que é amar? Amar é olhar para dentro de si mesmo e dizer: eu quero é viver intensamente.
7. Qual o valor de t na equação abaixo?
a)
b)
c)
d)

2𝑡 2 = −8𝑡

-4
-3
-2
2

8. Qual o valor de r na matriz abaixo?
det 𝑀
a)
b)
c)
d)

4
6
8
10

4
2

16
=0
𝑟

9. Henrique fez um empréstimo a juros simples de R$ 5.000,00 e pagou em 120 dias. Se ele pagou R$ 200,00 de
juros, qual foi a taxa de juros mensal que o banco cobrou?
a) 4%
b) 3%
c) 2%
d) 1%

10. Analise as notícias abaixo sobre economia:

I.

II.

O crescimento da economia brasileira em 2012 e 2013 foi revisado agora em novembro desse ano para cima após
a incorporação de novas informações provenientes de pesquisas anuais elaboradas pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística. O IBGE tem até dois anos de defasagem para divulgar os dados definitivos da economia
brasileira;
No ranking de países mais ricos do mundo divulgado agora em novembro pela Global Finance Magazine, o critério
utilizado foi o PIB per capita corrigido pela paridade de poder de compra. Nesses critérios, o Brasil está no grupo
dos 20 países mais ricos do mundo.
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Quanto à essas afirmações:
a) Ambas estão corretas.
b) Ambas estão incorretas.
c) Somente a afirmação I está correta.
d) Somente a afirmação I está incorreta.
11. Trata-se de um país localizado no Oriente Médio, que atualmente enfrenta uma guerra civil:
a) Espanha
b) Turquia
c) Bulgária
d) Síria
12. Aleijadinho foi um importante escultor, entalhador e arquiteto do Brasil colonial. Nascido em Minas Gerais, por
volta de 40 anos de idade, começou a desenvolver uma doença degenerativa nas articulações.
O verdadeiro nome de Aleijadinho era:
a) José Maria Lopes Azevedo
b) Fernando Arruda da Cunha
c) Antônio Francisco Lisboa
d) Cavalcante Lopes de Moraes

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 28 QUESTÕES
13. Constituem-se diretrizes da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no
Sistema Prisional (PNAISP), exceto:
a) Promoção da cidadania e inclusão das pessoas privadas de liberdade por meio da articulação com os
diversos setores de desenvolvimento social, como educação, trabalho e segurança.
b) Controle e/ou redução dos agravos mais frequentes que acometem a população privada de liberdade no
sistema prisional.
c) Promoção de iniciativas de ambiência humanizada e saudável com vistas à garantia da proteção dos
direitos dessas pessoas.
d) Intersetorialidade para a gestão integrada e racional e para a garantia do direito à saúde.
14. Os serviços de saúde nos estabelecimentos prisionais serão conformados de acordo com a população prisional e o
funcionamento dos serviços, classificando-se em quantas faixas?
a) Duas faixas
b) Três faixas
c) Quatro faixas
d) Cinco faixas
15. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos
estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, dentre outros nos termos seguintes, não incluindo:
a) Aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras,
transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar.
b) Não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia cominação legal.
c) A pena, quando possível será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do
delito, a idade e o sexo do apenado.
d) Ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.
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16. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria de sua condição social,
exceto:
a) Fundo de garantia do tempo de serviço.
b) Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho.
c) Décimo terceiro salário com base na remuneração parcial ou no valor da aposentadoria.
d) Participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação
na gestão da empresa, conforme definido em lei.
17. “Nas empresas de mais _____ empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade
exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregadores”.
A alternativa que completa corretamente a frase acima é:
a) 50 empregados
b) 100 empregados
c) 150 empregados
d) 200 empregados
18. De acordo com o Plano Operativo Estadual de Saúde no Sistema Penitenciário, de maio de 2004, Santa Catarina
possui _____ unidades prisionais.
Complete a frase com a alternativa correta:
a) 29
b) 30
c) 31
d) 32
19. A Constituição Federal, capítulo I, “Dos direitos e garantias fundamentais, dos direitos e deveres individuais e
coletivos”, afirma:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.

Às presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante o período
de amamentação
A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo
do apenado;
É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;
O preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a
assistência da família e de advogado;
A pena será cumprida em estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo
do apenado;
É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral;
a)
b)
c)
d)

Estão corretas as alternativas I, II, IV, VI.
Todas estão corretas.
Somente a VI está incorreta.
Estão corretas as alternativas I, III, IV, V e VI.

20. Segundo a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional
(PNAISP), as unidades prisionais que contenham até 100 (cem) custodiados, o serviço de saúde têm
funcionamento mínimo de:
a) 6 horas semanais
b) 12 horas semanais
c) 20 horas semanais
d) 30 horas semanais
21. Segundo a Portaria nº 482, de 1º de abril de 2014, a Equipe de Atenção Básica Prisional tipo I terá composição
mínima de:
a) 1 (um) enfermeiro; 1 (um) médico; 1 (um) técnico de enfermagem/auxiliar de enfermagem; e 1 (um)
técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde bucal.
b) 1 (um) cirurgião-dentista; 1 (um) enfermeiro; 1 (um) médico; 1 (um) técnico de enfermagem/auxiliar de
enfermagem; e 1 (um) técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde bucal.
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c) 1 (um) cirurgião-dentista; 2 (dois) enfermeiros; 1 (um) médico; 2 (dois)
enfermagem/auxiliares de enfermagem; e 1 (um) técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde
d) 1 (um) cirurgião-dentista; 2 (dois) enfermeiros; 1 (um) médico; 3 (três)
enfermagem/auxiliares de enfermagem; e 1 (um) técnico de higiene bucal/auxiliar de saúde

técnicos
bucal.
técnicos
bucal.

de
de

22. O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para:

I.
II.
III.

Os presos maiores de sessenta anos;
Os analfabetos;
Os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

Estão corretos os itens:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III
23. Nos casos de Diarréia, os antibióticos ficam reservados para os casos de cólera, manifestações sistêmicas da
infecção por Clostridium difficile, Shigella, Salmonella em crianças menores de três meses de idade ou
imunodeprimidos e outros raros casos em que após a reidratação e normalização do equilíbrio acidobásico
mantém-se o comprometimento do estado geral, sugerindo translocação bacteriana ou parasitas específicos.
Nos casos de Amebíase (Entamoeba histolytica), a orientação para tratamento de primeira opção, segundo o
Caderno de Atenção Básica do Ministério da Saúde é:
a) Tinidazol, 2g, VO, para adultos, após uma das refeições, durante dois dias, para formas intestinais.
Formas extraintestinais: 50mg/kg/dia, durante dois ou três dias, a depender da forma clínica. Em formas
graves, utilizar a mesma dosagem das formas leves, por três dias. Em crianças, a dosagem recomendada
é 50mg/kg/dia.
b) Metronidazol em Adultos: 2g; Crianças: 30mg/kg/dia, não ultrapassando o máximo de 2g/dia.
c) Sulfametoxazol + Trimetropima 500mg de dose de ataque, mais 10mg/kg/dia.
d) Formas intestinais: Secnidazol – Adultos: 2g, em dose única. Crianças: 30mg/kg/dia, VO, não
ultrapassando o máximo de 2g/dia.
24. A classificação de risco mais simples que permite ter um prognóstico seguro de Pneumonia Adquirida na
Comunidade considera sinais de gravidade agudos e idade do doente. Tal classificação denominada de CRB-65
trata-se de um escore baseado em quatro variáveis, sendo elas:
a) C: Presença de Confusão Mental; R: Frequência Respiratória maior ou igual á 30 irpm; B: Pressão arterial
sistólica menor que 90mmHg ou diastólica menor ou igual a 60mmHg; 65: Idade maior que 65 anos.
b) C: Presença de Cardiopatias; R: Frequência Respiratória maior ou igual á 25 irpm; B: Pressão arterial
sistólica menor que 90mmHg ou diastólica menor ou igual a 60mmHg; 65: Idade maior que 65 anos.
c) C: Presença de Cardiopatias; R: Frequência Respiratória maior ou igual á 30 irpm; B: Pressão arterial
sistólica menor que 80mmHg ou diastólica menor ou igual a 60mmHg; 65: Idade maior ou igual á 65
anos.
d) C: Presença de Confusão Mental; R: Frequência Respiratória maior ou igual á 25 irpm; B: Pressão arterial
sistólica menor ou igual á 90mmHg ou diastólica menor ou igual a 60mmHg; 65: Idade maior ou igual á
65 anos.
25. Os pacientes com asma persistente que estão bem controlados com o uso da medicação como corticoide
inalatório possuem risco diminuído de exacerbações. É importante lembrar que a grande maioria das
exacerbações pode ser tratada na Unidade de Saúde. Leia as afirmativas com relação aos fatores de risco para
exacerbação de uma crise asmática e assinale a alternativa correta:

I.
II.
III.
IV.

História de má adesão ao tratamento de anti-inflamatório de manutenção.
Utilização anual ou semestral de corticóide oral.
Três ou mais visitas a serviços de pronto-atendimento ou duas ou mais hospitalizações por asma aguda nos
últimos 12 meses.
Uso de quatro ou mais tubos de aerossol dosimetrado (bombinha) de broncodilatador/mês.
a) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
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c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
26. Durante a avaliação de um paciente com Disúria, o Médico deve focar durante a realização do exame físico a
presença de Sinal de Giordano. Diz-se então, que Sinal de Giordano positivo refere-se á:
a) Dor no hipocôndrio direito à palpação do hipocôndrio esquerdo (irradiada).
b) Dor no hipocôndrio esquerdo à palpação do hipocôndrio direito (irradiada).
c) Dor no flanco a punho percussão leve.
d) Dor no flanco à palpação profunda.
27. Em adolescentes com Infecção do Trato Urinário, os sinais e sintomas mais comumente observados são:
a) Disúria, frequência e urgência, desconforto abdominal, urina fétida, febre.
b) Disúria, frequência e urgência, dor abdominal, padrões miccionais anormais (incluindo incontinência e
enurese), constipação, urina fétida, febre.
c) Dor abdominal, vômitos, diarreia, constipação, padrões miccionais anormais, urina fétida, febre, retardos
no crescimento.
d) Hipotermia, hipertemia, retardos no desenvolvimento, vômitos, diarreia, irritabilidade, letargia, icterícia,
urina fétida, sepse.
28. É caracterizada por uma celulite superficial, observada mais frequentemente acima dos 60 anos, e tem como
principal agente o Streptococcus beta-hemolítico do grupo A. Afeta principalmente os membros inferiores, e a
penetração ocorre por soluções de continuidade como as micoses interdigitais:
a) Impetigo Bolhoso
b) Impetigo não Bolhoso
c) Erisipela
d) Herpes Zoster
29. No Herpes genital surgem vesículas agrupadas, dolorosas, na região perigenital ou anoretal. Pode ter sintomas
sistêmicos, como cefaleia, febre, mal-estar e pode ser recidivante, ocorre após:
a) 2 – 3 dias do contato
b) 5 – 10 dias do contato
c) 15 – 20 dias do contato
d) 30 dias do contato
30. O Eritema Infeccioso é causado pelo parvovírus B19 e transmitido por via respiratória ou por meio da placenta de
mães infectadas, podendo levar à hidropsia fetal. Tem período de incubação de aproximadamente 14 a 21 dias.
Pode evoluir com:
a) Sintomas prodrômicos leves, como febre, cefaléia, mialgia. O exantema inicia na face, nas bochechas,
acompanhado de palidez perioral, configurando a chamada “face esbofeteada”.
b) Sintomas prodrômicos como febre baixa e mal-estar. O exantema inicia na face, couro cabeludo ou tronco
e evolui com máculas, pápulas, vesículas e crostas e tem aspecto polimorfo (em uma mesma região,
lesões em vários estágios evolutivos), acomete mucosas e é pruriginoso.
c) Exantema maculopapular róseo, difuso, de distribuição craniocaudal que tende a confluir e desaparece no
final da primeira semana. A transmissibilidade ocorre entre cinco a sete dias antes e até cinco a sete dias
após o início do exantema.
d) Quadro clínico prodrômico de febre e irritabilidade, e dura de três a quatro dias. Após a normalização da
temperatura, há início de exantema maculopapular, no tronco, que progride para região cervical e raiz
dos membros, com duração de dois dias. Pode também apresentar edema periorbitário e geralmente não
ocorre descamação da pele.
31. A história de dor abdominal, nas causas obstrutivas, pode vir associada à anorexia, náuseas, vômitos
(alimentares, biliares ou fecalóides), e parada de eliminação de gases e fezes. É normalmente descrita como uma
dor tipo cólica, seguida por períodos de remissão espontânea. O exame físico pode revelar distensão abdominal,
aumento ou ausência dos ruídos hidroaéreos e timpanismo à percussão. A presença de massa palpável pode
sugerir a etiologia da obstrução. As causas mais comuns (até 96% dos casos de obstrução) são:
a) Aderência (50% a 70%), intussuscepção e volvo (15%), neoplasia (15%), hérnia encarcerada.
b) Neoplasias (50% a 70%), hérnia encarcerada (15%), aderência (15%), intussuscepção e volvo.
c) Hérnia Encarcerada (50% a 70%), intussuscepção e volvo (15%), neoplasia (15%), Aderência.
d) Aderência (50% a 70%), hérnia encarcerada (15%), neoplasia (15%), intussuscepção e volvo.
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32. Segundo o Caderno de Atenção Básica de Acolhimento às Demandas, são características chave definitivas de dor
torácica associada ao Infarto Agudo do Miocárdio:
a) Dor precipitada pelo exercício, tempo frio ou estresse emocional; duração < 2-10minutos.
b) Dor geralmente < 20min, menor tolerância para esforço.
c) Dor aguda, pleurítica agravada pelas modificações na posição; duração altamente variável.
d) Dor de início súbito, geralmente durando 30min ou mais. Frequentemente associado à dispneia, fraqueza,
náuseas e vômitos. Pode haver alteração hemodinâmica.
33. A alcoolemia pode ser indicadora da quantidade de álcool ingerida, mas varia muito conforme as condições
prévias do indivíduo que está sendo avaliado. Em indivíduos com alcoolemia de 0,30 a 0,39g/100ml, é possível
observar sinais de:
a) Inconsciência, Parada respiratória e Morte, em geral provocada por insuficiência respiratória.
b) Letargia profunda, Perda de consciência, Estado de sedação comparável ao de uma anestesia cirúrgica e
Morte (em muitos casos).
c) Reflexos consideravelmente mais lentos, Problemas de equilíbrio e de movimento, Alteração de funções
visuais, Fala arrastada e Vômito, sobretudo se esta alcoolemia for atingida rapidamente.
d) Entorpecimento fisiológico de quase todos os sistemas, Diminuição da atenção e da vigilância, reflexos
mais lentos, dificuldade de coordenação e redução da força muscular, Sensação crescente de ansiedade e
depressão, Redução da capacidade de tomar decisões racionais ou de discernimento e Diminuição da
paciência.
34. Com relação à comunicação de eventos adversos e atendimentos aos usuários na Atenção Básica, leia as
afirmativas abaixo que discorrem sobre a postura do Médico durante o atendimento e esclarecimento de
informações e assinale a alternativa correta:

I.

II.
III.

Informar a má notícia, prognóstico e tratamento em linguagem clara, coloquial e em frases curtas, dar tempo
para que a pessoa e sua família possam absorver cada informação e trazer dúvidas. É importante perguntar o que
a pessoa compreendeu do que lhe foi dito. Se a conversa parece não ter sido bastante esclarecedora, novas
perguntas abertas podem ajudar a restabelecer o fluxo de comunicação.
Respeitar as manifestações emocionais do paciente, procurando suspender o julgamento sobre elas,
especialmente quando nos incomodam. Este respeito pode ser manifesto por meio de sinais não verbais, mas
uma assertiva verbal pode ser utilizada.
Diante de uma pergunta que gera grande preocupação do usuário ou seu familiar, o Médico pode tender a ser
evasivo ou mudar de assunto sem responder o que foi questionado.
a)
b)
c)
d)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

35. Nos casos de Parada Cardiorrespiratória, o profissional de saúde deve verificar rapidamente se não há respiração
ou se a mesma é anormal (isto é, não respirando ou apenas com gasping) ao verificar a capacidade de resposta
da vítima. Em seguida, o profissional deve acionar o serviço de emergência/urgência e buscar o desfibrilador (ou
encarregar alguém disso). O profissional de saúde não deve levar mais do que:
a) 20 segundos verificando o pulso e, caso não sinta o pulso em 20 segundos, deve iniciar a RCP e usar o
desfibrilador, se disponível.
b) 10 segundos verificando o pulso e, caso não sinta o pulso em 10 segundos, deve iniciar a RCP e usar o
desfibrilador, se disponível.
c) 20 segundos verificando o pulso e, caso não sinta o pulso em 20 segundos, deve iniciar a RCP e usar o
desfibrilador após o primeiro ciclos de compressões e ventilações, se disponível.
d) 10 segundos verificando o pulso e, caso não sinta o pulso em 10 segundos, deve iniciar a RCP e usar o
desfibrilador após o primeiro ciclos de compressões e ventilações, se disponível.
36. As elevações inadequadas da pressão arterial podem ser divididas inicialmente em três classes, quando existe
risco de desenvolvimento de alguma complicação clínica associada ao aumento abrupto dos níveis pressóricos,
caracteriza-se:
a) Urgência Hipertensiva
b) Emergência Hipertensiva
c) Pseudocrise Hipertensiva
d) Crise Hipertensiva
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37. A evolução da Hepatite B aguda, consiste em três fases, sendo que na fase prodrômica podemos observar:
a) Desaparecimento da icterícia e retorno da sensação de bem-estar. A astenia pode persistir por vários
meses.
b) Aparecimento de febre, astenia, dores musculares ou articulares e sintomas digestivos, tais como
anorexia, náuseas e vômitos, perversão do paladar, às vezes cefaleia, repulsa ao cigarro.
c) Surgimento da icterícia que pode ser de intensidade variável, sendo, às vezes, precedida de colúria. A
hipocolia pode surgir por prazos curtos, 7 a 10 dias, e às vezes se acompanha de prurido.
d) Os sintomas, quando presentes, são inespecíficos, predominando fadiga, mal-estar geral e sintomas
digestivos. Uma parcela pode evoluir para cirrose, com aparecimento de icterícia, edema, ascite, varizes
de esôfago e alterações hematológicas.
38. Segundo dados do II Levantamento Domiciliar sobre o Uso de Drogas Psicotrópicas no Brasil, realizado em 2005
pelo CEBRID, com exceção do tabaco e do álcool, a droga citada como a de maior utilização entre os brasileiros é
(são):
a) A Maconha, com cerca de 8,8% de utilização entre os entrevistados.
b) Os anabolizantes, com cerca de 10,5% de utilização entre os entrevistados.
c) A Crack, com cerca de 5% de utilização entre os entrevistados.
d) Os Estimulantes, com cerca de 9,1% de utilização entre os entrevistados.
39. Os antipsicóticos têm sido frequentemente relacionados aos efeitos sexuais adversos, e cerca de 39% dos
pacientes em uso dessas drogas referem queixa de interferência na esfera sexual. Em comparação com outros
efeitos colaterais, como fadiga, ganho de peso e tremor, o efeito sobre a função sexual é considerado o mais
problemático e importante razão de não aderência ao tratamento. Das queixas principais:
a) O Transtorno do desejo hipoativo (TDH) é a queixa mais frequente em ambos os sexos.
b) O Transtorno da Aversão Sexual (TAS) é a queixa mais frequente em ambos os sexos.
c) A ejaculação precoce é a queixa mais frequente nos homens.
d) A disfunção orgasmática é a queixa mais frequente em ambos os sexos.
40. Acne, aumento do apetite, aumento de peso, fezes amolecidas, gosto metálico, náuseas, polidipsia, poliúria,
tremor fino e convulsão são efeitos colaterais relacionados ao tratamento com:
a) Carbamazepina.
b) Haloperidol decanoato.
c) Carbonato de Lítio.
d) Imipramina.
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