
  

 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NO QUADRO DE CARREIRA DOS SERVIDORES  
DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE GOIÁS 

 

 
CARGO 

TÉCNICO JUDICIÁRIO 
 

CATEGORIA PROFISSIONAL  
MÉDICO PSIQUIATRA 

      

PPRROOVVAA  OOBBJJEETTIIVVAA  
  

CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS   EE   CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  EESSPPEECCÍÍFF IICCOOSS 
 
 

Só abra este caderno quando o fiscal autorizar. 
Leia atentamente as instruções abaixo. 

 

1 . Este caderno de provas é composto de 50 questões. Confira-o todo e solicite sua substituição, 
caso apresente falha de impressão ou esteja incompleto. 

2 . Leia cuidadosamente cada questão da prova, antes de respondê-la. 
3 . No cartão-resposta, preencha, com caneta esferográfica preta, o alvéolo correspondente à 

alternativa escolhida para cada questão. 
4 . A resposta não será considerada se: 

- houver marcação de duas ou mais alternativas; 
- o alvéolo correspondente à alternativa escolhida não estiver completamente preenchido; 
- forem ultrapassados os limites do alvéolo a ser preenchido. 

5 . Durante as provas, o(a) candidato(a) não deverá levantar-se ou comunicar-se com outros(as) 
candidatos(as). 

 

OBSERVAÇÕES: - Os fiscais não estão autorizados a fornecer informações acerca desta prova. 
- Se desejar, o(a) candidato(a) poderá utilizar a folha intermediária de 

respostas, para registrar as alternativas escolhidas. 
 
 
 
 

 Identificação do candidato 
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LÍNGUA PORTUGUESA  

 
 

TEXTO  
O MENINO QUE MORREU AFOGADO (fragmento) 

                                                                                          

                                                                                                        Bernardo Élis 
 

Já tinha um horror de gente na beira do rio quando o delegado chegou. O corpo nu do menino estendia-
se na areia. Frio. Empazinado. 

O delegado sentenciou que estava morto. Embora todos já soubessem disso, o espanto foi geral. E 
houve um silêncio mau, sarcasticamente cheio de reflexões. Logo, porém, vieram comentários: “que o menino 
estava vadiando no rio cheio e deu um de-ponta. Que demorou a voltar à tona. Os outros meninos gritaram, 
berraram. Que o vendeiro veio correndo, mergulhou também. Chegaram mais pessoas. Depois meia hora o 
corpo passava na passagem e um velho o tirou. Que isso, que aquilo, que era sucuri que tinha ali.” 

Agora o cadaverzinho estava estendido na praia. O delegado esbravejou contra essas mulheres que 
botam filhos no mundo e não lhes dão educação, não cuidam deles. 

— Mas a mãe dele era a cozinheira da pensão e nem sabia de nada!   
— Ah, é?! 
Começaram a calçar no menino a calcinha suja e remendada. 

 

Aqueles meninos da rua da Beira do Rio viviam dentro dágua o que dava o dia. O rio era a escola deles. 
Sua diversão, seu mundo enfim. As águas claras e mansas davam-lhes o carinho que o trabalho não deixava as 
mães lhes dar. Davam-lhes brinquedos que a falta de cobre negava. Para os meninos ricos, havia Papai Noel. 
Para os da rua da beira do Rio, enchente. 

Eles ficavam imaginando uma cheia que cobrisse as casas da rua de Baixo. Então só os telhados 
ficariam de fora. Poderiam dar de-pontas da torre da igreja, ir nadando de casa em casa, fazer barquinhos e sair 
remando por entre os telhados. Naquela noite de fim de dezembro, o rio roncou feito um danado. De manhã, a 
luz morta do dia punha reflexos idiotas nos redemoinhos traiçoeiros das águas barrentas. No meio, a correnteza 
se encrespava em saltos selvagens, em saracoteios lúbricos, numa volúpia diabólica de destruição. 

O menino enfincou um pauzinho na areia da praia, marcando a orla das águas. Com pouco, sumiu tudo. 
— Capaz do rio passar pro riba da ponte. 
Depois foram nadar na vargem. Mas o rio estava enfezado, trombudo, cheio de instintos criminosos e 

arrebatou o menino. 
— Quem morreu, descansou. Vamos cuidar dos vivos — disse o delegado. E o povo riu, porque a 

presença incômoda da morte rondava friamente a criança arroxeada. 
 

                                           ÉLIS, Bernardo. Seleta. Rio de Janeiro: José Olympio, 1991. p. 19-20. 
 
 

 
QUESTÃO 1 
 

No segundo parágrafo, a seqüência de períodos e orações iniciados pelo termo “que” justificam-se pelo fato de o 
narrador 
 

a) usar a linguagem cartorial com depoimento do delegado sobre a morte do menino. 
b) ter usado o discurso direto com explicações técnicas para a causa da morte do menino. 
c) incorrer em um problema de estilo, ao usar um recurso da oralidade.     
d) inserir no seu discurso o discurso de várias personagens. 

 
 
 

 

QUESTÃO 2 
 
 

No diálogo “ — Mas a mãe dele era a cozinheira da pensão e nem sabia de nada”, está pressuposto que 
a) o fato de a mãe ser a cozinheira da pensão isentava-a de culpa pela morte do filho. 
b) o delegado estava errado ao acusar as mães de não darem educação aos filhos. 
c) a mãe ignorava que o filho tivesse ido tomar banho no rio cheio. 
d) a mãe do menino morto não cuidava bem do filho. 
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QUESTÃO 3 
 
 

Assinale a alternativa em que NÃO há a presença do sentido figurado nos trechos transcritos: 
a) “Aqueles meninos da rua da Beira do Rio viviam dentro dágua o que dava o dia. O rio era a escola deles.” 
b) “Então só os telhados ficariam de fora. Poderiam dar de-pontas da torre da igreja, ir nadando de casa em 

casa, fazer barquinhos e sair remando por entre os telhados.”  
c) “De manhã, a luz morta do dia punha reflexos idiotas nos redemoinhos traiçoeiros das águas barrentas.”  
d) “No meio, a correnteza se encrespava em saltos selvagens, em saracoteios lúbricos, numa volúpia diabólica 

de destruição.”  
 

QUESTÃO 4 
 

Em relação ao verbo “sentenciar”, na passagem “O delegado sentenciou que estava morto”, pode-se afirmar 
principalmente que 
 

a) seu uso está semanticamente incorreto, visto que apenas ao juiz é dado o poder de “sentenciar”. 
b) seu uso evidencia uma superioridade do sujeito da ação em relação às demais pessoas. 
c) o seu sentido, no texto, liga-se a uma constatação definitiva, irrevogável. 
d) o peso de sua significação é o responsável pelo espanto das pessoas.  

 
 
 
 

ORGANIZAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NO BRASIL E EM GOIÁS   
 
 

QUESTÃO 5 
São órgãos integrantes do Poder Judiciário: 

a) Juízes eleitorais, Conselho Nacional do Ministério Público e juízes militares 
b) Juízes do trabalho, Conselho Federal de Justiça e juízes militares 
c) Juízes militares, Conselho Federal de Justiça e juízes dos estados 
d) Juízes eleitorais, juízes militares e Conselho Nacional de Justiça 

 

 

QUESTÃO 6 
Sobre o Conselho Nacional de Justiça, é CORRETO afirmar: 

a) Compõe-se de 18 integrantes, entre os quais um advogado indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos 
Advogados. 

b) Compõe-se de 15 integrantes, entre os quais dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, um 
indicado pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. 

c) Compõe-se de 18 integrantes, entre os quais dois cidadãos, de notável saber jurídico e reputação ilibada, um 
indicado pela Câmara dos Deputados e outro pelo Senado Federal. 

d) Compõe-se de 15 integrantes, entre os quais dois membros do Ministério Público Estadual. 
 

QUESTÃO 7 
 

Nos termos da Constituição Estadual, são órgãos do Poder Judiciário Estadual: 
a) Os juízes de direito, os Conselhos de Justiça Militar e o Tribunal de Justiça Militar 
b) Os juízes de direito, o Conselho Estadual de Justiça e os tribunais inferiores 
c) Os juízes de direito, o Conselho de Justiça Estadual e o Tribunal de Justiça Militar 
d) Os juízes de direito, o Conselho Estadual de Justiça e o Tribunal Militar 

QUESTÃO 8 
 

Em conformidade com a Constituição Estadual, a condição para um Município ser erigido à sede de comarca é atingir 
população estimada em 

a) seis mil eleitores.  
b) três mil eleitores. 
c) seis mil habitantes. 
d) três mil habitantes. 
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NOÇÕES DE DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO  

 

 
QUESTÃO 9 
 

Sobre os denominados writs constitucionais, é CORRETO afirmar: 
 

a) Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou 
coação em sua liberdade de comunicação, por ilegalidade, abuso de poder ou censura. 

b) Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, amparável por habeas 
corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública 
ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. 

c) As ações de habeas corpus e habeas data dependem do recolhimento antecipado de custas e outras 
despesas judiciais, na forma da lei.  

d) Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o 
exercício dos direitos e das liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à 
soberania e à cidadania. 

 

QUESTÃO 10 
 

Nos termos da Constituição Federal de 1988, à União, aos Estados e ao Distrito Federal compete legislar 
concorrentemente sobre: 

a) Organização judiciária, do Ministério Público e da Defensoria Pública Federal e dos Territórios, bem 
como organização administrativa destes. 

b) Criação, funcionamento e processo do juizado de pequenas causas. 
c) Normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, para as administrações públicas 

diretas, autárquicas e fundacionais da União, Estados, Distrito Federal e Municípios. 
d) Preservação das florestas, da fauna e da flora.  

 
 

QUESTÃO 11 
 
 

São garantias constitucionais dadas aos juízes, EXCETO: 
 

a) Vitaliciedade que, no primeiro grau, só será adquirida após dois anos de exercício, dependendo a perda 
do cargo, nesse período, de deliberação do tribunal a que o juiz estiver vinculado, e, nos demais casos, 
de sentença judicial transitada em julgado. 

b) Irredutibilidade de subsídio.  
c) Discricionariedade, podendo fundamentar suas sentenças no seu convencimento pessoal, bem como na 

lei e nos princípios gerais de direito. 
d) Inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público. 

 
 

QUESTÃO 12 
Considera-se entidade da  Administração Pública com personalidade jurídica própria de direito público: 

a) Autarquia 
b) Secretaria de Estado 
c) Empresa pública 
d) Gabinete Civil da Governadoria 
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HISTÓRIA  E GEOGRAFIA DE GOIÁS  

 

 
QUESTÃO 13 
 
 

De acordo com a interpretação do mapa sobre a oferta de produtos na Central de Abastecimento de Goiás S.A. 
(Ceasa) e o conhecimento sobre a agricultura goiana, assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) A elevada participação da microrregião do sudoeste goiano na oferta da Ceasa confirma o seu forte peso 
na produção de hortifrutigranjeiros do Estado de Goiás. 

b) Entre os produtos ofertados pela microrregião de Goiânia, podem ser destacados: folhas, quiabo, 
abobrinha, ovos de Bela Vista de Goiás, Guapó e Inhumas, além de outros produtos.  

c) O consumo de hortifrutigranjeiros é maior nos ambientes metropolitanos, fato que justifica a destacada 
participação da microrregião de Goiânia na oferta da Ceasa. 

d) A significativa participação da microrregião de Anápolis na oferta da Ceasa está relacionada com a 
produção de tomate, pepino, quiabo, entre outras culturas. 
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QUESTÃO 14 
 

 
 

A Região Metropolitana de Goiânia foi criada pela Lei Complementar n. 27, de 30 de dezembro de 1999. Entre 
seus objetivos estão aqueles de pensar políticas governamentais para os municípios que se encontram 
integrados social e economicamente a Goiânia. Sobre a Região Metropolitana de Goiânia, é INCORRETO 
afirmar: 
 
 

a) O município de Aparecida de Goiânia é aquele que se encontra mais integrado ao município de Goiânia, 
uma vez que as fronteiras dos dois municípios chegam a se confundir, especialmente no limite sul de 
Goiânia.  

b) Os municípios de Senador Canedo e Trindade encontram-se integrados ao sistema de transporte 
coletivo da Região Metropolitana de Goiânia, o que facilita o deslocamento de pessoas que moram 
nesses municípios e trabalham e/ou estudam em Goiânia. 

c) O terminal Padre Pelágio, no extremo oeste da avenida Anhanguera, integra Goiânia ao município de 
Trindade, via transporte coletivo.  

d) As políticas de uso e regulação do solo urbano na Região Metropolitana de Goiânia são definidas e 
executas em comum acordo com todos os municípios. 

 

QUESTÃO 15 
 

A partir dos anos 1980, incorpora-se cada vez mais na sociedade goiana a consciência da importância da 
proteção ambiental e do resgate das tradições históricas. Qual das alternativas abaixo NÃO está relacionada a 
essa mudança de mentalidade? 
 

a) A proliferação de hotéis-fazenda no entorno de Goiânia, uma mistura do moderno (hotel) com o 
tradicional (fazenda). 

b) A proliferação dos shoping centers, uma forma de aliar comércio, lazer e conforto, desvinculada do 
consumismo capitalista.  

c) O surgimento do Festival de Cinema e Vídeo Ambiental na Cidade de Goiás (Fica), aliando tradição 
histórica com ecologia. 

d) A expansão dos condomínios horizontais fechados em Goiânia, demonstrando a preocupação das 
classes altas em aliar segurança com qualidade de vida. 

 

QUESTÃO 16 
 
 

No ano de 2001, a Cidade de Goiás foi reconhecida pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. Todas as 
alternativas a seguir foram importantes para escolha do título, EXCETO: 
 

a) O fato de o centro histórico ser um dos poucos exemplos conservados da arquitetura colonial brasileira 
no centro do país. 

b) A mobilização da população da cidade em prol do reconhecimento de suas tradições, destacando-se o 
Movimento Pró-Cidade de Goiás. 

c) A imponência e o luxo de sua arquitetura colonial, idêntica à das cidades históricas mineiras, como Ouro 
Preto e Vila Rica. 

d) Os altos investimentos do poder público federal e estadual na recuperação e manutenção dos 
monumentos do centro histórico. 
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INFORMÁTICA BÁSICA 

 
QUESTÃO 17 
 

Digitando no Microsoft Word 2003, em sua configuração padrão, o texto “Ela exerce a função de secretaria e 
também a de gerencia da obra”, percebe-se que, mesmo marcando o idioma como português e solicitando a 
correção ortográfica, o software não é capaz de informar a necessidade de acentuação nas palavras “secretária” 
e “gerência”. Isso ocorre porque 

a) o Microsoft Word 2003 não faz verificação ortográfica para textos em português. 
b) as palavras “secretária” e “gerência” não existem no dicionário do Microsoft Word 2003. 
c) as palavras “secretaria” e “gerencia” também constam do dicionário do Microsoft Word 2003. 
d) na situação descrita, o Microsoft Word 2003 é perfeitamente capaz de detectar esse erro e corrigir as 

palavras para “secretária” e “gerência”. 
 

QUESTÃO 18 
Dada a planilha abaixo, feita no Microsoft Excel 2003, indique o que se pede. 
 

 
 

Para obter os resultados constantes nas células C5, D6 e F7, é necessário utilizar as seguintes fórmulas, 
respectivamente: 

a) = TOTAL (C3:C4), =MEDIA(D3:D4) e =DESVIO(F3:F4) 
b) =SOMA(C3:C4), =MÉDIA(D3:D4) e =DESVPAD(F3:F4) 
c) =SOMA(C3:C4), =MEDIA(D3:D4) e =SIGMA(F3:F4) 
d) =SOMAR(C3:C4), =MÉD(D3:D4) e =DESVIOPADRAO(F3:F4) 

 

QUESTÃO 19 
 

 

A utilização dos recursos de automação tornou-se atualmente uma realidade para grande parte das 
organizações. Contudo, a estrutura de computação disponível é subutilizada, pois grande parte dos processos de 
trabalho da organização está apenas parcialmente apoiada pela automação e outras partes não são ainda 
apoiadas pela informática. De acordo com essa situação, é CORRETO afirmar: 
 

a) A área da organização que possui um computador ligado na rede da organização obtém, automaticamente, 
apoio integral a todos os seus processos de trabalho.  

b) Na aquisição de computadores apenas alguns recursos como editores de texto, planilhas eletrônicas e 
bancos de dados vêm nativos no processador da máquina. 

c) O computador consegue potencialmente fazer qualquer processo de trabalho desde que possua sistema 
operacional instalado. 

d) Para apoiar todos os processos de trabalho é necessário que aplicações específicas sejam desenvolvidas, 
dificultando chegar ao estágio ideal de automação. 
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QUESTÃO 20 
Muitos sites da Internet usam janelas pop-up para exibir mensagens de marketing, convites diversos etc. Em 
alguns casos, esse “assédio” incomoda o internauta a ponto de ser necessário o bloqueio do aparecimento de 
tais janelas. Para proceder o bloqueio de janelas pop-up, utilizando Internet Explorer em sua última versão 
(Windows XP), deve-se fazer o seguinte: 

a) Acesso ao menu “Ferramentas”, clique em “Bloqueador de Pop-ups” e, finalmente, em “Habilitar 
Bloqueador de Pop-ups”.  

b) Acesso ao menu “Exibir”, clique em “Bloqueador de Pop-ups” e, finalmente, em “Habilitar Bloqueador de 
Pop-ups”.  

c) Acesso ao menu “Ferramentas”, clique em “Recursos de Segurança” e, finalmente, em “Habilitar 
Bloqueador de Pop-ups”.  

d) Acesso ao menu “Exibir”, clique em “Recursos de Segurança” e, finalmente, em “Habilitar Bloqueador de 
Pop-ups”.  

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  
 
QUESTÃO 21 
 
 

Em relação ao Transtorno Bipolar de Humor, é INCORRETO afirmar: 
a) A lamotrigina demonstrou-se eficaz na fase de manutenção do transtorno bipolar do humor. 
b) Os tricíclicos apresentam um índice de ciclagens afetivas associadas ao tratamento cerca de três vezes 

superior ao dos outros antidepressivos. 
c) O topiramato não tem eficácia demonstrada na mania aguda. 
d) Recente estudo duplo-cego randomizado de 20 meses (Calabrese, 2005), comparando divalproato e lítio 

no tratamento de manutenção, revelou taxas de recidivas significativamente superiores com o lítio entre 
indivíduos com história recente de ciclagem rápida.    

 

QUESTÃO 22 
 

Assinale a definição INCORRETA: 
a) “Síndrome das pernas inquietas” e “movimentos periódicos de membros” são conceitos intercambiáveis. 
b) Bruxismo é um distúrbio de movimento estereotipado, como ranger ou apertar os dentes durante o sono, 

em geral associado a micro-despertares.  
c) O movimento periódico de membros envolve a dorsiflexão do pé e a extensão do hálux. 
d) A apnéia obstrutiva do sono é mais freqüente em homens acima dos quarenta anos, obesos, com 

pescoço curto e mandíbula pequena.  
 

QUESTÃO 23 
 

Segundo o Código de Ética Médica, é vedado ao médico revelar fato de que tenha conhecimento em virtude do 
exercício de sua profissão 

a) mesmo com autorização expressa de paciente. 
b) mesmo havendo justa causa. 
c) mesmo que seja do conhecimento público. 
d) exceto no depoimento em juízo, como testemunha. 
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QUESTÃO 24 
 
 
 

Sobre a relação entre perícia médica e ética médica, é INCORRETO afirmar: 
a) É eticamente vedado ao médico ser perito de paciente seu. 
b) Ao médico é vedado assinar laudo de verificação médico-legal ou pericial quando não tenha participado 

diretamente do exame ou o tenha realizado. 
c) O médico devidamente habilitado é expressamente impedido de emitir atestado para pessoa da própria 

família. 
d) A função de médico perito da previdência é incompatível com a de médico do trabalho apenas quando o 

exercício pericial envolve os empregados da empresa onde o profissional exerce as funções de médico 
do trabalho.  

 

QUESTÃO 25 
 
 

NÃO é situação onde o perito médico forense pode alegar suspeição: 
a) Quando for credor ou devedor de qualquer das partes. 
b) Quando a parte injuriá-lo.  
c) Se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer das partes. 
d) Quando tiver aconselhado qualquer das partes. 

 

QUESTÃO 26 
 

 

Sobre os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), é CORRETO afirmar: 
 

a) Não poderão funcionar em área de estrutura hospitalar, mesmo que independentes em sua estrutura 
física, com acesso privativo e equipe profissional própria.  

b) Os CAPS I funcionam em período integral, durante os sete dias da semana. 
c) A assistência prestada ao paciente no CAPS II inclui acolhimento noturno, nos feriados e finais de 

semana, com no máximo cinco leitos, para eventual repouso e/ou observação.  
d) Os CAPS III têm capacidade operacional para atendimento em municípios com população acima de 

200.000 habitantes e constituem-se em serviço ambulatorial de atenção contínua, durante 24 horas 
diariamente, incluindo feriados e finais de semana. 

 

QUESTÃO 27 
 

De acordo com a Lei n. 10.216, de 6 de abril de 2001, é CORRETO afirmar: 
 

a) O paciente há longo tempo hospitalizado ou para o qual se caracterize situação de grave dependência 
institucional, decorrente de seu quadro clínico ou de ausência de suporte social, será objeto de política 
específica de alta planejada e reabilitação psicossocial assistida.  

b) Instituições com características asilares são aquelas capazes de oferecer assistência integral à pessoa 
portadora de transtornos mentais, incluindo serviços médicos, de assistência social, psicológicos, 
ocupacionais e de lazer, entre outros. 

c) Evasão, transferência, acidente, intercorrência clínica grave e falecimento serão comunicados pela 
direção do estabelecimento de saúde mental aos familiares, ou ao representante legal do paciente, bem 
como à autoridade sanitária responsável, no prazo máximo de sete dias da data da ocorrência. 

d) Internação voluntária é aquela que se dá com o consentimento do usuário, e internação compulsória é 
aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de terceiro. 
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QUESTÃO 28 
 
 

Faça a correspondência entre o texto (numerado em romanos)  e os códigos da legislação (em letras): 
 

 I. “Entregue o laudo pericial em juízo, os assistentes oferecerão seus pareceres no prazo comum de dez dias 
após intimação das partes”.  

 II. “São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil [...] os loucos de todo gênero”. 
 III. “São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer [...] os excepcionais, sem 

desenvolvimento mental completo”. 
 IV. “Quando houver dúvida sobre a integridade mental do acusado o juiz ordenará [...] seja este submetido a exame 

médico-legal”. 
 V. “Os menores de dezoito anos são penalmente inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na 

legislação especial”.  
 

a) Código de Processo Penal 
b) Código Civil de 1916 
c) Código Penal 
d) Código Civil de 2002 
e) Código de Processo Civil 

 

Assinale a seqüência CORRETA: 
a) I-e ; II-d ; III-b ; IV-a ; V-c 
b) I-e ; II-b ; III-d ; IV-c ; V-a 
c) I-d ; II-b ; III-e ; IV-c; V-a  
d) I-e ; II-b ; III-d ; IV-a ; V-c  

 

QUESTÃO 29 
 
 
 
 

Sobre responsabilidade civil, é CORRETO afirmar: 
 

a) Como o Código Penal prevê o crime de violação de sigilo profissional na hipótese de “revelar alguém, 
sem justa causa, segredo de que tem ciência em razão de função, ministério, ofício ou profissão, e cuja 
revelação possa produzir dano a outrem”, a regra sempre será o sigilo profissional. 

b) Quando se trata da responsabilidade objetiva, será responsável pelo dano aquele cuja atividade, por sua 
natureza, implicar um risco não tolerado à esfera jurídica alheia.  

c) A responsabilidade civil do médico é, em regra, subjetiva: responsável será aquele que, agindo 
culposamente, causar dano a outrem; entretanto, o fato legal é que o médico sempre tem “obrigação de 
resultado”.   

d) Hospitais, clínicas e estabelecimentos de saúde não respondem solidariamente pelos danos causados 
por erro médico de seus empregados e prepostos aos pacientes que a eles acorram.  

  

QUESTÃO 30  
 

Sobre a reabilitação em psiquiatria, é INCORRETO afirmar: 
 

a) O foco na diminuição de sintomas e na prevenção de recaídas é reducionista, ignorando níveis de 
funcionamento mais complexos e distorcendo o objetivo fundamental: promover o aumento de repertório 
de habilidades. 

b) A efetividade das intervenções vincula-se às atribuições de sentido para as intervenções propostas nos 
serviços de tratamento, através de abordagens que considerem o cotidiano dos pacientes, incluindo as 
pessoas e os espaços significativos. 

c) Os estudos etnográficos evidenciam os aspectos econômicos da experiência cotidiana de portadores e 
familiares. 

d) A reabilitação enfoca a adaptação e a capacidade funcional, em oposição à doença e à psicopatologia. 
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QUESTÃO 31 
 
 

O Transtorno de Rett 
a) ocorre somente em meninos. 
b) não compromete o contato interpessoal. 
c) está associado a retardo mental importante. 
d) não envolve distúrbios da motricidade. 

 

QUESTÃO 32 
 
 
 

A comorbidade psiquiátrica mais freqüente em crianças com Transtorno Desafiador-Opositivo é: 
a) Transtorno Bipolar do Humor 
b) TDAH  
c) Distimia 
d) Transtornos de Ansiedade 

 

QUESTÃO 33 
 

 
 

Sobre os transtornos sexuais, é INCORRETO afirmar: 
a) Parcialismo é um transtorno de preferência sexual.  
b) Travestismo de duplo papel muitas vezes envolve indefinição de gênero, sendo classificado na CID 10 

como um transtorno de preferência sexual. 
c) Travestismo fetichista pode envolver o coito heterossexual. 
d) Transexualismo é o desejo irredutível que leva o indivíduo a viver e querer ser aceito pela sociedade 

como pertencendo ao sexo oposto. 
 

QUESTÃO 34 
 
 

A “produção intencional ou invenção de sintomas ou incapacidades físicas ou psicológicas”, codificada na CID 10 
sob a rubrica F68.1, NÃO inclui 

a) a Síndrome de Münchausen. 
b) o Transtorno Factício. 
c) a “Síndrome do Rato de Hospital”. 
d) o Transtorno Dissociativo.  

 
 
 

QUESTÃO 35 
 
 

Sobre os aspectos médico-legais do casamento, é INCORRETO afirmar: 
a) A doença mental pode ser causa tanto de anulação do casamento quanto de dissolução da sociedade 

conjugal.  
b) Considera-se erro essencial sobre a pessoa do cônjuge a ignorância, anterior ao casamento, de defeito físico 

irremediável.  
c) A doença mental grave manifestada após o casamento não faculta ao cônjuge o direito de pedir a dissolução 

do matrimônio. 
d) É nulo o casamento contraído pelo enfermo mental sem o necessário discernimento para os atos da vida civil. 

 

QUESTÃO 36 
 

No delírio sensitivo de referência (Kretschmer), a trama delirante caracteriza-se por 
a) revelar-se compreensível com base na estrutura de personalidade individual.  
b) originar-se de base alucinatória. 
c) emergir a partir de um quadro de alteração de consciência. 
d) apresentar conteúdo inverossímil. 
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QUESTÃO 37  
 

Define-se como apragmatismo a incapacidade de 
a) compartilhar experiências afetivas.  
b) concentrar-se em atividades monótonas. 
c) experimentar prazer nas atividades cotidianas. 
d) esboçar projetos existenciais de longo alcance. 

 

QUESTÃO 38 
 

 
 

Sobre as alterações da sensopercepção, é CORRETO afirmar: 
a) Alucinações hápticas envolvem a percepção de odores em geral desagradáveis. 
b) Na migrânia podem ocorrer alucinações visuais, em geral simples formas geométricas, mas raramente 

imagens estruturadas com macropsia  e micropsia. 
c) Alucinações auditivas teleológicas caracterizam-se por vozes dialogadas em terceira pessoa. 
d) Alucinações autoscópicas envolvem a percepção de insetos caminhando sobre a pele do indivíduo. 

 

 

QUESTÃO 39 
 
 
 

Caracteriza-se como perversão sexual 
a) toda alteração qualitativa do instinto sexual.  
b) qualquer prática sexual contrária à moral vigente. 
c) toda prática sexual efetivada sem a aquiescência do parceiro. 
d) qualquer alteração quantitativa do ritmo sexual. 

 

QUESTÃO 40 
 

O Delirium 
a) raramente associa-se a sintomas neurológicos. 
b) tem início habitualmente insidioso. 
c) causa alentecimento difuso da atividade elétrica cerebral. 
d) em geral está associado a uma causa localizada no sistema nervoso central. 

 
 

QUESTÃO 41 
 
 

Contrapondo-se às classificações de transtornos mentais, o diagnóstico de transtorno mental objetiva 
a) permitir a catalogação hospitalar e a avaliação da qualidade da assitência médica. 
b) estabelecer um esquema terapêutico e uma avaliação prognóstica individualizada. 
c) justificar a segregação e a exclusão social dos diferentes. 
d) verificar o progresso na assistência à saúde e no controle de doenças.  

 

 

QUESTÃO 42 
 
 
 

Além da vulnerabilidade genética, são fatores causais determinantes na esquizofrenia: 
a) Altos índices de emoção expressa na família. 
b) Rápida urbanização e industrialização da comunidade. 
c) Fatores ambientais psicossociais.  
d) Defeito no desenvolvimento do sistema nervoso central e anóxia perinatal. 

 

QUESTÃO 43 
 

 
 

São fatores de bom prognóstico na esquizofrenia: 
a) Início insidioso, na adolescência, com evidências de lesão cerebral de qualquer natureza. 
b) Sexo masculino, início em idade precoce, evolução arrastada. 
c) Bom ajustamento pré-mórbido, início agudo e sintomas positivos proeminentes. 
d) Primogenitura, conduta sociopática prodrômica, boa resposta a psicoterapia.  
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QUESTÃO 44 
 
 

No Transtorno Bipolar do Humor, o episódio hipomaníaco caracateriza-se por: 
a) Um grau mais leve de mania, sem comprometimento laboral grave. 
b) Hiperatividade e pressão na fala, acompanhadas de humor rebaixado. 
c) Humor exaltado e grandiosidade acompanhadas de perda de energia e libido. 
d) Elação franca sem concomitância de alucinações e delírios. 

 
 

QUESTÃO 45 
 
 

Revivescências repetitivas sob a forma de imagens intrusivas ou sonhos são elementos clínicos peculiares do 
a) Transtorno de Pânico. 
b) Transtorno Obsessivo Compulsivo. 
c) Transtorno Misto de Ansiedade Depressão. 
d) Transtorno de Estresse Pós-Traumático.  

 

QUESTÃO 46 
 

 

Denomina-se depressão dupla 
a) ao quadro depressivo-ansioso recorrente. 
b) ao episódio depressivo associado a distimia.  
c) à depressão endógena desencadeada por estressores psicossociais. 
d) ao quadro depressivo compartilhado por duas pessoas que mantém uma relação de íntima dependência. 

 

QUESTÃO 47  
 
 

São fatores associados à maior incidência de delirium interictal no tratamento eletroconvulsivo: 
a) Uso associado de lítio e anormalidades estruturais orgânico-cerebrais. 
b) Refratariedade ao tratamento farmacológico e início precoce de sintomatologia psicótica associada. 
c) Características melancólicas e intenção expressa de suicídio. 
d) História pregressa de dependência de substâncias e sexo masculino.  

 

QUESTÃO 48 
 

 
 

 

No tratamento do paciente esquizofrênico, a clozapina é indicada 
a) na baixa adesão ao tratamento convencional. 
b) havendo  sintomatologia obsessivo-compulsiva associada.  
c) quando persistem sintomas positivos refratários. 
d) em presença de sintomas negativos residuais. 

 

QUESTÃO 49 
 
 
 

Justificam-se estratégias de potencialização dos antidepressivos em dose plena, no tratamento do episódio 
depressivo maior, quando 

a) a remissão não se mantém por mais de dois meses. 
b) a resposta é apenas parcial.  
c) a recorrência é superior a quatro episódios no ano. 
d) ocorrem sintomas psicóticos associados. 

 

QUESTÃO 50 
 

No tratamento da Fobia Social Generalizada, qual a abordagem terapêutica isolada é possível? 
a) Beta-bloqueadores 
b) Benzodiazepínicos de baixa potência  
c) Psicoterapia de base analítica 
d) Terapia comportamental cognitiva 
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FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS 

 

 
  
 
 
 
 

Questão Alternativas 
1 a b c d 
2 a b c d 
3 a b c d 
4 a b c d 
5 a b c d 
6 a b c d 
7 a b c d 
8 a b c d 
9 a b c d 
10 a b c d 
11 a b c d 
12 a b c d 
13 a b c d 
14 a b c d 
15 a b c d 
16 a b c d 
17 a b c d 
18 a b c d 
19 a b c d 
20 a b c d 
21 a b c d 
22 a b c d 
23 a b c d 
24 a b c d 
25 a b c d 
26 a b c d 
27 a b c d 
28 a b c d 
29 a b c d 
30 a b c d 
31 a b c d 
32 a b c d 
33 a b c d 
34 a b c d 
35 a b c d 
36 a b c d 
37 a b c d 
38 a b c d 
39 a b c d 
40 a b c d 
41 a b c d 
42 a b c d 
43 a b c d 
44 a b c d 
45 a b c d 
46 a b c d 
47 a b c d 
48 a b c d 
49 a b c d 
50 a b c d 


