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M É D I C O  P S I Q U I A T R A
 

Tipo “U” 
 

________________________ 
 

Data e horário da prova: 
Domingo, 20/1/2019, às 14 h. 

 
 
 

I N S T R U Ç Õ E S  
 

 Você receberá do fiscal: 
o um caderno de questões das provas objetiva e discursiva contendo 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha,  

com 5 (cinco) alternativas de resposta cada uma e apenas 1 (uma) alternativa correta, e 2 (duas) questões discursivas; 
o uma folha de respostas personalizada da prova objetiva; e 
o duas folhas de texto definitivo da prova discursiva. 

 Quando autorizado pelo fiscal do IADES, no momento da identificação, escreva no espaço apropriado da folha de respostas da  
prova objetiva, com a sua caligrafia usual, a seguinte frase: 

 

A sabedoria começa na reflexão. 
 

 Verifique se estão corretas a numeração das questões e a paginação do caderno de questões, bem como a codificação da folha 
de respostas da prova objetiva e das folhas de texto definitivo da prova discursiva. 

 Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer as provas objetiva e discursiva e deve controlar o tempo, pois não haverá prorrogação 
desse prazo. Esse tempo inclui a marcação da folha de respostas da prova objetiva e o preenchimento das folhas de texto definitivo 
da prova discursiva. 

 Somente 1 (uma) hora após o início da prova, você poderá entregar sua folha de respostas da prova objetiva, as folhas de texto 
definitivo da prova discursiva e o caderno de provas, bem como retirar-se da sala. 

 Somente será permitido levar o caderno de questões das provas objetiva e discursiva 3 (três) horas e 30 (trinta) minutos após o início da prova. 
 Após o término da prova, entregue ao fiscal do IADES a folha de respostas da prova objetiva, devidamente assinada, e as folhas de texto 

definitivo da prova discursiva. 
 Deixe sobre a carteira apenas o documento de identidade e a caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 
 Não é permitida a utilização de nenhum aparelho eletrônico ou de comunicação. 
 Não é permitida a consulta a livros, dicionários, apontamentos e (ou) apostilas. 
 Você somente poderá sair e retornar à sala de aplicação de provas na companhia de um fiscal do IADES. 
 Não será permitida a utilização de lápis em nenhuma etapa da prova. 
 Os 3 (três) últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer juntos no recinto, sendo liberados somente após a entrega do 

material utilizado por eles, tendo seus nomes registrados em documento específico e nele posicionadas suas respectivas assinaturas. 
 

I N S T R U Ç Õ E S  P A R A  A  P R O V A  O BJ E T I V A  E  D I S C U R S I V A 
 

 Verifique se os seus dados estão corretos na folha de respostas da prova objetiva e nas folhas de texto definitivo da prova 
discursiva. Caso haja algum dado incorreto, comunique ao fiscal. 

 Leia atentamente cada questão e assinale, na folha de respostas da prova objetiva, uma única alternativa. 
 A folha de respostas da prova objetiva e as folhas de texto definitivo da prova discursiva não podem ser dobradas, amassadas, 

rasuradas ou manchadas e nem podem conter nenhum registro fora dos locais destinados às respostas. 
 O candidato deverá transcrever, com caneta esferográfica de tinta preta, as respostas da prova objetiva para a folha de respostas 

e os textos definitivos da prova discursiva para as folhas de texto definitivo. 
 A maneira correta de assinalar a alternativa na folha de respostas da prova objetiva é cobrir, fortemente, com caneta 

esferográfica de tinta preta, o espaço a ela correspondente. 
 Marque as respostas assim:  
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P R O V A  O B J E T I V A  
 

GRUPO I 
Questões de 1 a 14 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões de 1 a 8 

 
Texto 1 para responder às questões de 1 a 3. 
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O Poder Legislativo do estado de Goiás 
 

O Legislativo e a sociedade 
 

Desde a proclamação da República, em 1889, o Poder
Legislativo, entre os poderes constituídos, é o que melhor
reflete os diferentes momentos da política brasileira. Está
presente no dia a dia das pessoas porque é o responsável
pela elaboração e discussão das leis que regem o país, o
estado e o município. 

O Legislativo também é responsável pela apreciação
da maioria dos atos do Poder Executivo. Isso significa que
passam pelos Parlamentos das diferentes esferas quase todas
as iniciativas tomadas pelo presidente da República, pelo
governador do estado ou pelo prefeito municipal, cabendo a
senadores, deputados federais e estaduais, além de
vereadores, a aprovação ou não das questões em discussão. 

O Poder Legislativo é o meio do cidadão, a partir de
seus representantes eleitos pelo voto direto, participar e
intervir nos assuntos públicos, mas a história mostra que
nem sempre foi assim. 

 
Os conselhos gerais 

 
A primeira Constituição Brasileira, de 1824, instituiu 

nas províncias do Império os Conselhos Gerais. Era uma
forma de garantir aos cidadãos o direito de intervir nos
negócios de sua província. Entretanto, segundo os
historiadores, esses Conselhos Gerais não constituíam um
poder autônomo e independente. 

As Assembleias Legislativas Provinciais nasceram na
primeira reforma constitucional brasileira, consubstanciada
na Lei no 12, de agosto de 1832, mais conhecida por Ato
Adicional. Elas funcionaram durante todo o período
conhecido como Primeira República. 

 
Disponível em: <https://portal.al.go.leg.br>.

Acesso em: 11 nov. 2018 (fragmento), com adaptações.

 

QUESTÃO 1 _______________________  
 
No último parágrafo, no fragmento “reforma constitucional 
brasileira, consubstanciada na Lei no 12, de agosto de 1832, 
mais conhecida por Ato Adicional.”, o sentido da palavra 
sublinhada pode ser expresso corretamente por 
 
(A) estudada. 
(B) imaginada. 
(C) arrefecida. 
(D) consolidada. 
(E) proporcionada. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 2 ________________________  
 

Assinale a alternativa em que o vocábulo sublinhado exerce a 
mesma função morfológica que a palavra destacada no trecho 
“o Poder Legislativo, entre os poderes constituídos, é o que 
melhor reflete os diferentes momentos da política brasileira.” 
(linhas de 1 a 3). 
 
(A) “O Poder Legislativo é o meio do cidadão, a partir de 

seus representantes eleitos pelo voto direto, participar e 
intervir nos assuntos públicos.” (linhas de 14 a 16) 

(B) “Isso significa que passam pelos Parlamentos das 
diferentes esferas quase todas as iniciativas tomadas 
pelo presidente da República.” (linhas de 8 a 10) 

(C) “cabendo a senadores, deputados federais e estaduais, 
além de vereadores, a aprovação ou não das questões 
em discussão.” (linhas de 11 a 13) 

(D) “a partir de seus representantes eleitos pelo voto direto, 
participar e intervir nos assuntos públicos, mas a história 
mostra que nem sempre foi assim.” (linhas de 14 a 17) 

(E) “As Assembleias Legislativas Provinciais nasceram na 
primeira reforma constitucional brasileira, 
consubstanciada na Lei no 12, de agosto de 1832, mais 
conhecida por Ato Adicional.” (linhas de 24 a 27) 

 

QUESTÃO 3 ________________________  
 
Em “Isso significa que passam pelos Parlamentos das 
diferentes esferas quase todas as iniciativas tomadas pelo 
presidente da República, pelo governador do estado ou pelo 
prefeito municipal, cabendo a senadores, deputados federais 
e estaduais, além de vereadores, a aprovação ou não das 
questões em discussão.”(linhas de 8 a 13), o verbo “passar” 
está flexionado no plural porque 
 
(A) concorda com o núcleo  do sujeito posposto, 

“iniciativas”, que está no plural.  
(B) o pronome demonstrativo “isso” pode concordar com 

singular e plural. 
(C) o respectivo complemento “pelos Parlamentos das 

diferentes esferas” também está no plural. 
(D) “iniciativas” se refere ao “presidente da República”, 

ao “governador do estado” ou ao “prefeito 
municipal”. 

(E) concorda com “senadores, deputados federais e 
estaduais, além de vereadores”. 

 
Área livre 
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Texto 2 para responder às questões 4 e 5. 
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Um pouco de história 
 

O bicameralismo é a divisão do Poder Legislativo
federal em duas casas. Sua origem moderna remonta à
Inglaterra do século 14 que desenvolveu um Parlamento
dividido em um sistema bicameral: a House of Lords (Casa
dos Lordes) – que representava os interesses da alta
aristocracia – e a House of Commons (Casa dos Comuns),
ligada às demandas das demais classes como os cavaleiros e
a burguesia. Esse modelo foi considerado bastante estável e
eficiente devido ao poder das instituições inglesas. 

Na atualidade, o bicameralismo se estende a 61
países, mas é adotado com um entendimento diferente do
passado. Hoje, as duas Casas legislativas coexistem porque
abrigam dois tipos de representação: uma relativa ao número
da população e outra à representação dos territórios
federados. 
 

O bicameralismo no Brasil 
 

O Brasil possui um sistema bicameral desde a época
do Império. No entanto, é na Constituição Federal de 1988
que está regulamentado o bicameralismo que conhecemos
hoje. O Congresso Nacional é o órgão constitucional que
exerce as funções legislativas no País. Ele se divide em duas
Casas: a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, cada
um com suas funções específicas. Os arts. 45 e 46 da CF
dividem as atribuições políticas de cada Casa Legislativa. 

A Câmara dos Deputados tem a função de representar
os interesses da população. Ela é composta atualmente por
513 deputados federais de todos os estados, eleitos pelo
sistema proporcional, com mandato de quatro anos. O
número de parlamentares eleitos em cada estado varia de
acordo com o tamanho da sua população: Roraima, o menos
populoso do Brasil, é um dos estados que tem direito a
eleger oito deputados (o número mínimo permitido pela 
Constituição); já São Paulo, por sua vez, tem a maior
população do país e por isso elege 70 deputados (o número
máximo). 

O Senado Federal tem a competência de representar
as demandas das unidades federativas do Brasil. Para que
nenhum estado se sobreponha ao outro, todos eles elegem
três senadores pelo sistema majoritário, para mandatos de
oito anos, com renovação de 1∕3 e 2∕3 em cada eleição. 
Diante disso, a Casa é composta por 81 senadores e
senadoras. 
 

ORTIZ, Vitor. O bicameralismo brasileiro: análises e perspectivas. São Paulo:
Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da USP, 2014. 82 p. (Tese, Doutorado).

Disponível em <https://sigalei.com.br>. Acesso em: 11 nov. 2018, com adaptações.

 

QUESTÃO 4 _______________________  
 
Com relação à tipologia, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O primeiro parágrafo corresponde à introdução de um 

texto argumentativo, em que se apresenta um ponto 
de vista acerca do bicameralismo. 

(B) O texto apresenta características de texto 
argumentativo e injuntivo, visto que pretende 
convencer o leitor da importância de haver duas 
Casas no Brasil. 

(C) O primeiro parágrafo corresponde à introdução de um 
texto narrativo, em que se apresenta a história do 
bicameralismo. 

(D) O texto é predominantemente descritivo, uma vez que 
objetiva pormenorizar o funcionamento do Poder 
Legislativo na Inglaterra e no Brasil, respectivamente. 

(E) O texto é predominantemente informativo, já que 
pretende apenas apresentar os fatos que compõem a 
história do bicameralismo no Brasil. 

 

QUESTÃO 5 ________________________  
 
Em “Para que nenhum estado se sobreponha ao outro, todos 
eles elegem três senadores pelo sistema majoritário, para 
mandatos de oito anos, com renovação de 1∕3 e 2∕3 em cada 
eleição.” (linhas de 36 a 39), justifica-se o emprego de 
vírgula obrigatória 
 
(A) em todas as ocorrências porque o período é muito 

longo e precisa de pausas que marquem a entonação 
da leitura. 

(B) pois o período é composto por subordinação, o que 
configura quebras sintáticas e obrigatoriedade no uso 
de vírgulas. 

(C) na primeira ocorrência porque há uma inversão da 
ordem lógica do período, e estilística nos demais 
casos para que haja clareza. 

(D) em todos os casos porque as quatro orações não se 
apresentam em ordem canônica em período composto 
por subordinação. 

(E) no primeiro caso em razão da ordem direta, e 
facultativa nos demais casos de inversão das orações 
subordinadas. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

CONCURSO PÚBLICO – ALEGO 117 – MÉDICO PSIQUIATRA – TIPO “U” PÁGINA 4/19 
 

Texto 3 para responder às questões de 6 a 8. 
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44 

O fio do tempo na tessitura do poder simbólico: passado, 
presente e futuro na efeméride dos 190 anos do 

Parlamento brasileiro 
 

Por Antonio Teixeira de Barros
 

A análise da cerimônia mostra que o cotidiano
legislativo, marcado pelas operações críticas situadas em
contextos bem demarcados de contradição hermenêutica e
de disputas de poder, dá lugar a um momentâneo ritual de
consenso simbólico que aponta para a glorificação e a honra
do parlamento como instituição. As diferentes ordens de
economia da grandeza política são unificadas em um único
esquema de fluência discursiva, portador de um valor
universal, um capital simbólico ecumênico e sacramental.
Todos formam um só corpo político e abdicam algum tempo
das disputas inter e intrapoderes, além dos conflitos e
tensões entre partidos, lideranças, facções etc.  

A necessidade de inimigos, um imperativo na política
(BAILEY, 1998), é suplantada em nome de um interesse
momentaneamente unificado sob os símbolos e rituais de
agregação e cooperação moral. Durante a cerimônia, a
política deixa de ser um jogo de antagonismos no qual se
procura reforçar o prestígio e a honra dos aliados e combater
a reputação dos inimigos. Todos se unem em um campo 
simbólico de aliança perante a opinião pública. A pulsão
narcísica que constrói heróis individuais é substituída pela
pulsão cívica e um engajamento retórico republicano em
defesa do Parlamento, da Política e da Democracia, no plano
mais abstrato e distante dos antagonismos e dos jogos de
competição por poder, reputação, honra, reconhecimento
público e visibilidade. Em vez de demarcação de
identidades partidárias e discursos dialéticos típicos da
política de reputação (BAILEY, 1998), passamos a
presenciar uma estetização do narcisismo institucional que
busca um ordenamento de perspectivas e um consenso que
coloca o simbólico acima do político. A democracia liberal
com sua lógica concorrencial e assimétrica adquire sentido
republicano, por meio dos discursos transformados em
interações-rituais que unificam o corpo político e recriam
sua autoimagem, tecida com discursos de justificação
articulados pela ordem simbólica.  

O ritual ecumênico em termos partidários agrega os
diferentes e une os “inimigos” em um mesmo espírito de
confraternização, um espírito republicano abstrato que
nunca consegue se materializar no plano objetivo dos
campos conflituosos da democracia liberal. Sai de cena a
representação teatral calcada nas metáforas de guerra e
adotam-se metonímias de comunhão, à guisa de uma
eucaristia política.  
 

Disponível em: <http://www.saopaulo.sp.leg.br/>.
Acesso em: 11 nov. 2018, com adaptações. 

 

QUESTÃO 6 _______________________  
 
Assinale a alternativa que expressa a ideia contida no trecho 
sublinhado em “Em vez de demarcação de identidades 
partidárias e discursos dialéticos típicos da política de 
reputação (BAILEY, 1998), passamos a presenciar uma 
estetização do narcisismo institucional que busca um 
ordenamento de perspectivas e um consenso que coloca o 
simbólico acima do político.” (linhas de 26 a 31). 

(A) “cotidiano legislativo, marcado pelas operações 
críticas situadas em contextos bem demarcados de 
contradição hermenêutica e de disputas de poder” 
(linhas de 1 a 4) 

(B) “ritual de consenso simbólico que aponta para a 
glorificação e a honra do parlamento como 
instituição” (linhas de 4 a 6) 

(C) “As diferentes ordens de economia da grandeza 
política” (linhas 6 e 7) 

(D) “disputas inter e intrapoderes, além dos conflitos e 
tensões entre partidos, lideranças, facções etc.” 
(linhas 11 e 12) 

(E) “representação teatral calcada nas metáforas de 
guerra” (linha 42) 

 

QUESTÃO 7 ________________________  
 
Em “Todos se unem em um campo simbólico de aliança 
perante a opinião pública.” (linhas 19 e 20),  
 
(A) a posição mesoclítica do pronome seria obrigatória 

com o verbo no futuro do presente ou no futuro do 
pretérito, independentemente de “Todos”. 

(B) seria facultativo deslocar o pronome “se” para a 
posição enclítica, caso a frase não se iniciasse com 
“Todos”. 

(C) seria obrigatório deslocar o pronome “se” para a 
posição enclítica, caso a frase inicie com outras 
palavras quaisquer. 

(D) a posição proclítica do pronome é obrigatória em 
razão da presença do pronome “Todos”. 

(E) seria facultativo deslocar o pronome “se” para a 
posição enclítica, caso a frase se iniciasse com 
“Jamais”. 

 

QUESTÃO 8 ________________________  
 
Em “Sai de cena a representação teatral calcada nas 
metáforas de guerra e adotam-se metonímias de comunhão, à 
guisa de uma eucaristia política.” (linhas de 41 a 44), o 
emprego do singular e do plural, respectivamente, justifica-se 
porque 
 
(A) “metáforas de guerra” e “metonímias de comunhão” 

são complementos verbais e estão no plural. 
(B) o sujeito é indeterminado nos dois casos. No 

primeiro, é um verbo intransitivo e, no segundo, está 
na terceira pessoa do plural sem referência anterior. 

(C) as formas verbais estão empregadas em sentido 
figurado, por isso não seguem as regras da 
modalidade padrão. 

(D) “a representação teatral” é sujeito de “sair” e 
“metonímias de comunhão” é sujeito de  “adotar-se”. 

(E) “a representação teatral” é sujeito de “sair” e 
“metonímias de comunhão” é sujeito paciente de  
“adotar”. 

 
Área livre 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
Questões de 9 a 11 

 

QUESTÃO 9 _______________________  
 
Internet, intranet e extranet são termos bastante utilizados no 
contexto tecnológico, tanto de organizações quanto de 
residências, para designar tipos de acessos das redes de 
computadores. Acerca da intranet, é correto afirmar que se 
trata de um tipo de rede 
 
(A) restrita a um grupo seleto de pessoas e exclusiva de 

uma organização. 
(B) aberta ao público e exclusiva de um grupo de 

organizações. 
(C) restrita a um grupo seleto de pessoas e exclusiva de 

uma organização e dos respectivos fornecedores e 
parceiros de negócio. 

(D) aberta ao público e exclusiva de uma organização e 
dos respectivos clientes. 

(E) aberta ao público e de acesso irrestrito. 
 

QUESTÃO 10 ______________________  
 
C:\Downloads 
C:\Downloads\Aulas 
C:\Downloads\Projetos 
C:\Downloads\Projetos\Casa Nova 
 
Com relação à estrutura das pastas e subpastas apresentada, e 
considerando que todas as pastas estão configuradas para 
permitir a escrita e a leitura para todos os usuários, bem 
como guardar arquivos, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O arquivo de imagem Casa Nova está dentro da pasta 

Projetos. 
(B) A pasta Downloads só poderá ser apagada se as 

respectivas subpastas forem anteriormente excluídas. 
(C) A exclusão de Projetos excluirá Casa Nova. 
(D) O arquivo Projetos pode ser recortado e colado na 

pasta Aulas. 
(E) Aulas e Projetos são arquivos com a extensão oculta. 

 

QUESTÃO 11 ______________________  
 
No Excel 2016, versão em português, configuração padrão, o 
que ocorrerá se um usuário selecionar a célula C2 e, em 
seguida, clicar em Congelar Painéis > Congelar Linha 
Superior? 
 
(A) As pessoas ficam impedidas de realizar alterações 

indesejadas na linha superior. 
(B) A primeira coluna será mantida visível em todas as 

planilhas. 
(C) A linha superior será bloqueada para edição, mas 

deixada visível. 
(D) A planilha é dividida em diferentes painéis, a partir 

da linha superior. 
(E) A linha superior ficará visível enquanto se rola pelo 

resto da planilha. 
 
 
 
 

REALIDADE ÉTNICA, SOCIAL, HISTÓRICA, 
GEOGRÁFICA, CULTURAL, POLÍTICA E 

ECONÔMICA DE GOIÁS 
Questões de 12 a 14 

 

QUESTÃO 12 _______________________  
 
Com uma população de quase 7 milhões de habitantes, o 
estado de Goiás é o mais populoso da região Centro-Oeste e, 
como princípio do seu povoamento, consta a chegada de 
bandeirantes e de migrantes que vieram de diversas partes da 
América portuguesa. Alguns traços do povoamento inicial 
desse estado permaneceram e outros se desenvolveram com o 
passar do tempo.  
 
Considerando essas informações no que se refere ao processo 
de ocupação e desenvolvimento do território goiano, assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) Na primeira metade do século 18, a prospecção 

mineral que havia animado a ocupação das Minas 
Gerais e gerado conflitos entre paulistas e reinóis 
expandiu-se para o Centro-Oeste, promovendo a 
rápida expulsão de índios do território goiano, que foi 
ocupado pelo colonizador português. 

(B) Juntamente com a economia mineradora, a pecuária, 
em escala menor, promoveu a ocupação do território 
goiano, seguindo os grandes rios e as proximidades 
das zonas de mineração. Enquanto, no sudoeste 
goiano, a mineração e a pecuária desenvolveram-se a 
partir de Vila Boa de Goiás, no Norte, esse processo 
seguiu as proximidades das nascentes e do curso alto 
do rio Tocantins. 

(C) Os caminhos que se desenvolveram no território 
goiano surgiram como percursos deixados pelas 
comunidades indígenas. Mais tarde, alargadas para o 
carro de boi, no século 19, e diversificadas com as 
ferrovias que surgiram ao sul, em princípios do 
século 20, a população goiana teve o crescimento 
incrementado pelas migrações dos estados vizinhos. 

(D) A construção da nova capital, Goiânia, na década de 
1930, representou uma nova perspectiva econômica e 
social para o estado de Goiás, contribuindo para o 
incremento das atividades agrícolas, comerciais e 
industriais, bem como avançando positivamente na 
integração de regiões distantes, no norte do estado. 

(E) A construção de Goiânia trouxe uma nova dinâmica 
econômica e social para o estado de Goiás entre os 
anos de 1930 e 1950. Esse impulso foi incrementado 
a partir dos anos de 1960, com a decisão dos 
governos estaduais quanto à abertura de novas 
estradas que ligavam ao norte e ao sul importantes 
rotas para o desenvolvimento da agropecuária, o que 
conduziu a economia goiana à autossuficiência. 

 
Área livre 
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QUESTÃO 13 ______________________  
 

A respeito da história política de Goiás, assinale a alternativa 
que analisa corretamente os fatos ocorridos durante o período 
do Império e da República no estado. 
 

(A) A queda de Getúlio Vargas, em 1945, representou o 
fim do projeto populista de modernização do Brasil; 
com isso, também em Goiás, a queda de Pedro 
Ludovico Teixeira encerrou esse período. A retomada 
do poder pelas antigas oligarquias locais retomou os 
velhos projetos de desenvolvimento da agropecuária, 
agora renovados pelas ideias de modernização. 

(B) Durante a República Velha (1889-1930), as práticas 
do controle das eleições por meio de fraudes, favores 
pessoais, violência física e vigilância sobre o voto, 
que era aberto, foi uma constante atividade dos 
políticos conservadores no poder, cuja oposição 
encontrava força entre os coronéis, grandes 
proprietários de terras que ostentavam o antigo título 
da Guarda Nacional e se cercavam de jagunços para 
proteger os respectivos domínios. 

(C) A Revolução de 1930, liderada por Vargas, rompeu 
com o poder das oligarquias paulistas e mineiras que 
dominavam a política na República Velha. Nessa 
perspectiva renovadora, Pedro Ludovico Teixeira foi 
nomeado interventor de Goiás com a incumbência de 
afastar as oligarquias locais do poder. O projeto 
modernizador dele culminou na mudança da capital e 
na implementação de um projeto de industrialização 
que resultou na formação de uma nova elite política e 
de uma forte classe trabalhadora em Goiás. 

(D) Diante das incertezas políticas que culminaram no 
processo de independência do Brasil em 1822, a 
capitania de Goiás viveu uma tentativa de deposição 
do governo em 1821 e a sua efetiva derrubada em 
abril de 1822. Esse movimento concorreu com o 
movimento separatista do Norte (Tocantins), entre 
1821 e 1823, cujo desfecho se concluiu com a 
política centralizadora da Constituição de 1824 e a 
manutenção da unidade do território goiano. 

(E) Durante a Ditadura Militar (1964-1985), o estado de 
Goiás teve governadores eleitos indiretamente pela 
Assembleia Legislativa e acompanhou o projeto 
nacional de realização de grandes obras (como o 
estádio Serra Dourada e o Autódromo Internacional), 
o que resultou em uma grande atração de 
trabalhadores da construção civil e concorreu para 
manter o estado afastado da crise econômica que 
incorreu em queda de salários. 

 

QUESTÃO 14 ______________________  
 

O conceito de patrimônio cultural expressa a criatividade 
coletiva de um povo, presente no conhecimento, na arte, na 
religiosidade e em outros aspectos da vida, legados ao longo 
de gerações. A esse respeito, assinale a alternativa correta 
quanto a um dos aspectos do patrimônio histórico, cultural, 
turístico ou religioso de Goiás.  
 

(A) Em dezembro de 2001, a Unesco concedeu à cidade de 
Goiás o título de Patrimônio Histórico da Humanidade, 
reconhecendo que a respectiva memória, cultura e 
arquitetura constituem características únicas 
representativas do passado colonial, bem como são 
testemunha das experiências coletivas e individuais 
partilhadas por uma mesma cultura. 

(B) Um folclore religioso, com uma clara influência 
portuguesa, é a congada, presente em diversas cidades 
de Goiás, como, por exemplo, em Catalão. Por meio de 
danças e batuques, na congada, celebra-se a Paixão de 
Cristo e organiza-se uma hierarquia de participantes, 
em que se destacam o rei, a rainha, os generais, os 
capitães etc. 

(C) A Festa de Trindade representa uma devoção 
religiosa que remonta ao período da construção de 
Goiânia. A novena que ali se realiza, e culmina no 
primeiro domingo de julho, nasceu da devoção cristã 
em torno de milagres atribuídos a uma imagem 
contida em uma antiga capela abandonada. 

(D) Evocando os torneios medievais que encenaram 
batalhas entre cristãos e mouros, as cavalhadas são 
folguedos representados durante o período natalino, e 
uma das mais famosas é a da cidade de Pirenópolis. 
Ao final dessa representação, cristãos e mouros se 
unem, representando a tolerância entre as religiões. 

(E) Muitos edifícios e monumentos públicos (22 ao 
todo), localizados no centro da cidade de Goiânia, e o 
núcleo pioneiro de Campinas formam o conjunto 
tombado pelo Iphan em 2003, caracterizado 
principalmente pelo estilo arquitetônico neoclássico, 
símbolo da renovação moderna da cultura ocidental 
na primeira metade do século 20. 

 
Área livre 
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GRUPO II 
Questões de 15 a 50 

 

LEGISLAÇÃO ADMINISTRATIVA 
Questões de 15 a 20 

 

QUESTÃO 15 ______________________  
 
A respeito dos cargos em comissão e das funções de 
confiança, nos termos da Resolução no 1.073/2001, assinale a 
alternativa correta.  
 
(A) Os cargos de provimento em comissão são providos 

mediante ato do presidente, não podendo recair em 
servidor público inativo. 

(B) Os cargos da Assembleia Legislativa do Estado do 
Goiás são de provimento em comissão constituído 
apenas de direção, chefia e assessoramento superior e 
função especial de confiança. 

(C) O servidor de outro Poder ou esfera de governo 
somente poderá ser nomeado, para cargo em comissão 
ou função especial de confiança, após ter sido colocado 
à disposição da Assembleia Legislativa. 

(D) O servidor efetivo, ocupante de cargo em comissão 
ou função especial de confiança, quando em gozo de 
licença, não fará jus à respectiva gratificação. 

(E) O servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em 
comissão e de função especial de confiança, é 
segurado obrigatório do Regime Próprio de 
Previdência Social da Assembleia Legislativa do 
Estado de Goiás, na qualidade de empregado. 

 

QUESTÃO 16 ______________________  
 
A Resolução no 1.073/2001 prevê regras referentes ao concurso 
público, bem como às formas de provimento e de vacância. 
Acerca desse assunto, é correto afirmar que o concurso  
 
(A) apenas de provas e títulos para provimento de cargo 

efetivo será opcionalmente público e terá o prazo de 
validade de até dois anos, prorrogável uma vez por 
igual período, havendo motivos relevantes, a critério 
da Presidência. A prévia habilitação em concurso 
público é requisito para a nomeação, forma derivada 
de provimento efetivo. 

(B) de provas ou de provas e títulos para provimento de 
cargo efetivo será sempre público e terá o prazo de 
validade de até dois anos, prorrogável uma vez por 
igual período, havendo motivos relevantes, a critério 
da Presidência. A prévia habilitação em concurso 
público é requisito para a nomeação, forma originária 
de provimento efetivo. 

(C) apenas de provas para provimento de cargo efetivo será 
opcionalmente público e terá o prazo de validade de dois 
anos, prorrogável uma vez por igual período, havendo 
motivos relevantes, a critério da Presidência. A prévia 
habilitação em concurso público é requisito para a 
nomeação, forma originária de provimento efetivo. 

(D) de provas ou de provas e títulos para provimento de 
cargo efetivo será sempre público e terá o prazo de 
validade de dois anos, prorrogável uma vez por igual 
período, havendo motivos relevantes, a critério da 
Mesa Diretora. A prévia habilitação em concurso 
público é requisito para a nomeação, forma derivada 
de provimento efetivo. 

(E) de provas ou de provas e títulos para provimento de 
cargo efetivo será sempre público e terá o prazo de 
validade de até dois anos, prorrogável uma vez por 
igual período, havendo motivos relevantes, a critério 
da Mesa Diretora. A prévia habilitação em concurso 
público é requisito para a nomeação, forma originária 
de provimento efetivo. 

 

QUESTÃO 17 _______________________  
 
Quanto ao processo administrativo disciplinar e à respectiva 
revisão, nos termos da Resolução no 1.073/2001, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) A apuração sumária, por meio de sindicância, se 

sujeitará ao rito determinado para o processo 
administrativo disciplinar. 

(B) A determinação de instauração de sindicância ou 
processo disciplinar administrativo é da competência 
do diretor-geral, do presidente ou da Mesa Diretora. 

(C) A sindicância deverá ser realizada por uma comissão 
de três servidores efetivos. 

(D) Se, no curso da apuração sumária, ficar evidenciada 
falta punível com pena superior à de suspensão por 
mais de 30 dias ou multa correspondente, o 
responsável pela apuração determinará a instauração 
de processo administrativo disciplinar. 

(E) Da sindicância poderá resultar apenas o arquivamento 
do processo ou a instauração de processo disciplinar. 

 

QUESTÃO 18 _______________________  
 
Nos termos da Resolução no 1.007/1999, compete à 
Presidência, em matéria administrativa, 
 
(A) a direção e a supervisão das atividades legislativas e 

dos serviços administrativos desenvolvidos pelas 
Unidades Administrativas. 

(B) redigir e dar encaminhamento aos convites oficiais. 
(C) avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano 

Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na 
Lei Orçamentária Anual. 

(D) interpretar, conclusivamente, em grau de recurso, os 
dispositivos do Regulamento dos serviços 
administrativos da Assembleia Legislativa. 

(E) desenvolver as ações voltadas à preservação da 
imagem institucional da Assembleia Legislativa. 

 
Área livre 
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QUESTÃO 19 ______________________  
 
Secretariar as reuniões do presidente, elaborando os 
despachos, redigindo os expedientes e os encaminhamentos 
necessários, bem como controlar a confecção e os 
encaminhamentos de certificados e diplomas oficiais com 
assinatura do presidente. 
 
As atribuições descritas são competências da 
 
(A) Secretaria Geral da Presidência. 
(B) Mesa Diretora da Assembleia Legislativa. 
(C) Secretaria de Controle Interno. 
(D) Assessoria Técnico-Jurídica da Presidência. 
(E) Chefia de Gabinete da Presidência. 

 

QUESTÃO 20 ______________________  
 
De acordo com a Resolução no 1.007/1999, assinale a 
alternativa que apresenta a competência da Divisão de 
Planejamento e Governança. 
 
(A) Editar o jornal diário e mensal da Assembleia 

Legislativa e o boletim. 
(B) Desenvolver, articular e implementar políticas e 

diretrizes referentes à inovação da Assembleia. 
(C) Gerenciar os processos organizacionais da 

Assembleia mediante a identificação, o mapeamento, 
a análise, a melhoria, o registro e a publicação dos 
processos de trabalho. 

(D) Estabelecer parcerias com universidades e 
instituições de pesquisa com a finalidade de 
elaboração e desenvolvimento de projetos de 
pesquisa e inovação. 

(E) Fornecer dados, notícias e imagens para alimentar a 
página da Assembleia Legislativa na rede mundial de 
informações. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões de 21 a 50 

 

Caso clínico para responder às questões de 21 a 23. 
 
Uma paciente de 21 anos de idade, procedente de uma cidade 
rural do interior do estado, passa a apresentar “sensação de que 
os outros a estão perseguindo”, referindo ouvir “exatamente o 
que eles pensam a respeito dela”, o que a fez não mais querer 
sair de casa e procurar a igreja do bairro para rezar. Há relato no 
prontuário da paciente de que ela já foi vista entrando na 
faculdade de camisola e com um olhar “assustador”. Esses 
sintomas começaram alguns meses após ela iniciar o curso de 
engenharia e passar a morar na capital. Trancou o curso há seis 
meses, período em que os sintomas pioraram. 
 

QUESTÃO 21 _______________________  
 

Com base nesse caso clínico e com relação ao transtorno 
apresentado pela paciente, assinale a alternativa correta. 
 

(A) É igualmente prevalente para ambos os sexos, mas 
com início mais precoce entre mulheres. 

(B) Exames de imagem estrutural de pacientes com esse 
transtorno mostram diminuição dos ventrículos 
laterais e do terceiro ventrículo nos primeiros estágios 
da doença. 

(C) O tipo de início tardio desse transtorno é clinicamente 
indistinguível do transtorno em si, mas tem início 
após os 45 anos de idade. 

(D) Cerca de 10% a 20% dos pacientes com esse 
transtorno podem ser descritos como tendo um 
desfecho negativo, e mais de 50% deles apresentam 
resultado satisfatório, com poucas hospitalizações ou 
tentativas de suicídio. 

(E) A clozapina é um dos medicamentos utilizados para 
esse transtorno, tendo como um dos efeitos colaterais 
a agranulocitose, uma condição potencialmente fatal 
que ocorre em 13% dos pacientes tratados durante o 
primeiro ano de exposição. 

 

QUESTÃO 22 _______________________  
 
Considerando o caso de a paciente apresentar seguidas falhas 
terapêuticas ao longo do tempo e, por isso, ser considerada 
como um caso de refratariedade, assinale a alternativa correta. 
 
(A) É recomendado que pacientes com episódios 

múltiplos recebam tratamento de manutenção por 
pelo menos cinco anos. 

(B) A refratariedade desse transtorno pode levar o 
paciente a ser submetido à eletroconvulsoterapia 
(ECT), que pode apresentar algumas contraindicações 
absolutas. 

(C) Um dos efeitos adversos mais comuns da ECT é a 
perda de memória, enquanto o paciente desperta da 
anestesia, que pode ser tratada com o uso de 
metilfenidato. 

(D) Com relação a medicações administradas 
concomitantemente à ECT, benzodiazepínicos e 
clozapina precisam ser mantidos, em razão de 
fornecerem proteção anticonvulsivante. 

(E) O lítio deve ser retirado antes de uma seção de ECT, 
porque pode resultar em aumento de amnésia 
anterógrada pós-ictal. 
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QUESTÃO 23 ______________________  
 
Considerando que a paciente precisa fazer uma perícia civil 
para não perder o ano letivo da respectiva faculdade, assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) A anamnese deve ser tão completa quanto possível, e a 

avaliação do estado mental da paciente deve ser relatada 
de forma precisa e com termos técnicos psiquiátricos. 

(B) A perícia pode ser retrospectiva, abordando as 
circunstâncias e antecedentes emocionais, e, enquanto o 
perito do juízo apresentará as respectivas conclusões na 
forma de laudo médico-pericial, o assistente técnico 
apresentará as próprias conclusões finais na forma 
de parecer. 

(C) Durante uma perícia civil, caso haja alteração da 
consciência do ato, da vontade e do conhecimento da 
ilicitude, a paciente pode ser considerada inimputável e 
os respectivos atos civis podem ser cancelados. 

(D) Haveria impedimento formal para a nomeação de um 
perito, caso o advogado a entrar com a ação fosse o 
irmão da paciente. 

(E) Os objetivos básicos da perícia psiquiátrica são 
estabelecer o diagnóstico médico e estabelecer o estado 
mental no momento da ação. 

 
Caso clínico para responder às questões de 24 a 26. 
 
Um paciente de 72 anos de idade comparece ao ambulatório de 
psiquiatria referindo apresentar, há cerca de 18 dias, sintomas de 
“falta de vontade de fazer as coisas”, tristeza, perda do apetite, 
insônia e dificuldade de concentração. O médico psiquiatra 
avalia o quadro e elabora uma hipótese diagnóstica, seguida de 
planejamento terapêutico para esse paciente. 
 

QUESTÃO 24 ______________________  
 
Com base nesse caso clínico, assinale a alternativa correta 
acerca da hipótese diagnóstica elaborada para esse paciente.  
 
(A) É o segundo transtorno mais prevalente ao longo da vida 

(quase 17%), entre todos os transtornos psiquiátricos. 
(B) O tipo atípico é caracterizado por anedonia grave, 

despertar matinal precoce, perda de peso e 
sentimentos profundos de culpa, frequentemente por 
acontecimentos triviais. 

(C) Cerca de 50% a 75% de todos os pacientes com esse 
transtorno têm um comprometimento cognitivo, 
chamado pseudodemência, havendo dificuldade de 
concentração e esquecimento. 

(D) Uma boa opção terapêutica para esse caso seria a 
mirtazapina, pela ação dopaminérgica e serotoninérgica, 
sendo segura quanto a sedação e efeito anticolinérgico 
em idosos. 

(E) No caso de esse paciente necessitar de eletroconvulsoterapia 
(ECT), a colocação bilateral de eletrodo é associada a uma 
maior eficácia e a menos efeitos adversos cognitivos. 

 

QUESTÃO 25 ______________________  
 
O paciente iniciou o uso de um antidepressivo como 
monoterapia, conforme planejamento terapêutico realizado 
pelo psiquiatra que o atendeu.  
 

Acerca desse caso clínico e das medicações antidepressivas, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Pelo paciente ser idoso, a escolha dos antidepressivos 

é determinada pelo perfil de efeito colateral menos 
prejudicial à respectiva condição física, 
temperamento e estilo de vida, e a dosagem não deve 
ser elevada ao nível máximo recomendado. 

(B) O pico plasmático da sertralina diminui 30% quando 
o medicamento é ingerido com alimentos, pela 
diminuição do metabolismo de primeira passagem, 
em pacientes idosos. 

(C) A paroxetina apresenta elevada incidência de 
obstipação intestinal, ganho de peso e retardo 
ejaculatório em mulheres idosas. 

(D) Reações dermatológicas ocorrem em pacientes idosos 
mais frequentemente com o uso do escitalopram. 

(E) Fluoxetina e paroxetina diminuem o respectivo 
metabolismo em pacientes idosos com o tempo. 

 

QUESTÃO 26 _______________________  
 
Após estabilização do quadro do paciente, esposa deste pede 
uma consulta ao psiquiatra que o atendeu. Em ambiente 
ambulatorial, o paciente pede uma medicação para tratar de 
insônia, que ainda o incomoda. Declara apresentar sonhos 
alterados, não prazerosos, brutais e cheios de ação, nos quais 
sempre é enfrentado, agredido ou acuado por pessoas ou 
animais. A esposa relata que, recentemente, chegou a ser 
agredida fisicamente por ele enquanto dormia. 
 
Acerca do transtorno apresentado pelo paciente em questão, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) Há ausência de tônus em sono não REM e aumento da 

quantidade de sono de ondas lentas para idade. 
(B) A síndrome de Ekbom é uma sensação subjetiva e 

desconfortável dos membros, normalmente das pernas, 
com a necessidade irresistível de movê-las quando em 
repouso ou enquanto se tenta dormir. 

(C) Caracteriza-se por um distúrbio sensório-motor, no qual o 
paciente relata urgência em mover as pernas, 
geralmente acompanhada ou causada por sensações 
desconfortáveis nestas. 

(D) Alucinações hipnagógicas-hiponopômpicas são 
experiências oníricas que ocorrem nas transições 
vigília-sono ou sono-vigília, respectivamente, e ocorrem 
em 20% a 65% dos pacientes com esse transtorno. 

(E) O tratamento desse paciente pode ser feito com o 
metilfenidato, um agonista dos receptores da 
dopamina de ação direta, bem como com melatonina 
e benzodiazepínicos. 
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QUESTÃO 27 ______________________  
 
Uma cidadã peruana, procedente de Lima, onde o uso 
medicinal de Cannabis é consentido, viaja para o Brasil para 
uma temporada de férias e tem na bagagem uma certa 
quantidade da substância, segundo prescrição médica.  
 
Assinale a alternativa em que são apresentados, 
respectivamente, um composto da Cannabis sativa que 
produz efeitos psicoticomiméticos no organismo humano e 
outro que apresenta propriedades ansiolíticas. 
 
(A) Tetrahidrocanabinol (THC); canabidiol (CBD). 
(B) Tetrahidrocanabinol (THC); psilocibina. 
(C) Anandamida; canabinol (CBN). 
(D) Canabidiol (CBD); mescalina. 
(E) Canabidiol (CBD); tetrahidrocanabinol (THC). 

 

QUESTÃO 28 ______________________  
 
Uma estudante de sociologia de 22 anos de idade é levada ao 
psiquiatra pela mãe após sentir-se mal durante palestra de um 
grupo de estudos na faculdade. Realizou, a pedido de médico 
da família, exames laboratoriais e eletrocardiograma, cujos 
resultados foram normais. A paciente, que está no terceiro 
ano do curso, afirma que não foi a primeira vez que sentiu 
esse mal-estar e que esses episódios já ocorrem há anos, 
sempre que ela precisa falar em público ou escrever na frente 
de outra pessoa. Nega outras queixas. 
 
Acerca desse caso clínico, assinale a alternativa correta.  
 
(A) É comum a estudante temer agir de um modo que lhe 

seja humilhante ou vergonhoso. 
(B) A ocorrência de um ataque de pânico exclui o 

diagnóstico de fobia social para essa paciente.  
(C) A paciente em questão não tem crítica quanto 

ao medo. 
(D) A presença de delírios de autorreferência é um dos 

sintomas necessários para se estabelecer o 
diagnóstico para esse quadro clínico. 

(E) Para esse quadro clínico, a dessensibilização 
progressiva, que é uma técnica da terapia cognitivo-
comportamental, é ineficaz, pois provoca esquiva. 

 

QUESTÃO 29 ______________________  
 
Uma jovem de 21 anos de idade foi levada ao Centro de 
Atenção Psicossocial (CAPS) pelos pais. Há cerca de um ano 
e meio, quando cursava o primeiro semestre da faculdade de 
enfermagem, começou a ter preocupações a respeito de 
contaminação e transmissão de doenças. Os pais notaram que 
a paciente tirava toda a roupa ao chegar em casa e gastava 
trinta minutos para tomar banho, afirmando ter “de tirar as 
bactérias do hospital”. Tal hábito, somado ao medo de 
contrair uma doença, levava-a a não comer fora de casa, 
relatando “ter medo de contrair uma infecção intestinal”. Por 
isso, emagreceu e passou a sentir-se muito cansada. No 
primeiro semestre do curso, faltou várias vezes às aulas, pelo 
fato de não conseguir “entrar no laboratório de anatomia”. A 
paciente relata prejuízo no desempenho acadêmico, pois 
rememora frequentemente o que faz durante o dia para se 
assegurar de que não houve perigo de contágio. 
 

A respeito desse caso clínico, assinale a alternativa que indica a 
hipótese diagnóstica apropriada para o quadro da paciente. 
 
(A) Transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva. 
(B) Transtorno da personalidade esquizotípica. 
(C) Fobia de deglutição. 
(D) Transtorno obsessivo-compulsivo. 
(E) Transtorno de Tourette. 

 

QUESTÃO 30 _______________________  
 
Uma paciente de 39 anos de idade apresenta quadro diagnóstico 
de transtorno de pânico (TP) e, atualmente, faz 
acompanhamento ambulatorial no Centro de Atenção 
Psicossocial (CAPS) da região onde vive. A paciente afirma que 
passou a apresentar aumento na pressão arterial e na frequência 
cardíaca, bem como uma resposta comportamental ao medo 
desproporcional, como principais sintomas residuais ao 
tratamento medicamentoso.  
 
De acordo com esse caso clínico, assinale a alternativa que 
indica, respectivamente, a estrutura relacionada aos sintomas 
residuais evidenciados e o melhor tratamento para essa 
paciente. 
 
(A) Córtex pré-frontal e venlafaxina. 
(B) Hipocampo e fluoxetina. 
(C) Tálamo sensorial e trazodona. 
(D) Hipotálamo e clonazepam. 
(E) Locus coeruleus e venlafaxina ER. 

 

QUESTÃO 31 _______________________  
 
Um paciente de 43 anos de idade é avaliado pelo ambulatório de 
saúde mental de um presídio. Ele tem história de detenções 
múltiplas tanto como adulto quanto na adolescência. Após 
diversas entrevistas, é comprovado o diagnóstico de transtorno 
de personalidade antissocial. Já teve várias internações 
psiquiátricas por tentativa de suicídio e, quando criança, 
participou de um programa de educação especial.  
 
A respeito desse caso clínico, assinale a alternativa que 
indica o diagnóstico psiquiátrico mais provável de ter sido 
apresentado por esse indivíduo previamente. 
 
(A) Transtorno do deficit de atenção e hiperatividade 
(B) Dependência de cocaína 
(C) Transtorno da conduta 
(D) Depressão maior 
(E) Traumatismo craniano 
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Caso clínico para responder às questões 32 e 33. 
 

Um paciente de 31 anos de idade apresenta uma história de 
nove anos de episódios em que come grandes quantidades de 
alimento, como quatro hambúrgueres gourmet e um pote de  
2 L de sorvete diet com uma lata de leite condensado, de uma 
única vez. Depois, em razão de intensos sentimentos de 
culpa, realiza atividades anaeróbicas extenuantes e de forma 
recorrente, além de repetitivos eventos de êmese provocados 
intencionalmente. Esse ciclo acontece várias vezes por 
semana. Está muito envergonhado desse comportamento, 
mas diz que “não consegue parar”. 
 

QUESTÃO 32 ______________________  
 

Acerca desse caso clínico, assinale a alternativa que indica, 
respectivamente, a anormalidade laboratorial mais 
encontrada e a opção terapêutica menos recomendada para o 
transtorno apresentado. 
 

(A) Hipermagnesemia e reabilitação nutricional. 
(B) Hipoamilasemia e inibidores seletivos da receptação 

de serotonina. 
(C) Alcalose hipoclorêmica e psicoterapia cognitivo-

comportamental. 
(D) Alcalose hipocalêmica e antipsicóticos atípicos. 
(E) Hipercolesterolemia e psicoterapia de grupo. 

 

QUESTÃO 33 ______________________  
 

O paciente era diagnosticado como obeso (grau I) e, após 
acompanhamento com nutricionista, médico e educador 
físico, por cerca de dois anos, conseguiu emagrecer. 
Entretanto, após esse período, passou por um grande estresse 
no local de trabalho, o que acabou desencadeando um surto 
psicótico, segundo relatório médico do hospital onde ele foi 
internado. Após algumas semanas de internação, o paciente 
recebeu alta com melhora clínica. 
 

Assinale a alternativa que indica o neuroléptico que poderia 
ser utilizado pelo paciente, sem que ele se preocupasse com 
ganho de peso. 
 

(A) Clozapina 
(B) Aripiprazol 
(C) Quetiapina 
(D) Olanzapina 
(E) Clorpromazina 

 

Caso clínico para responder às questões 34 e 35. 
 

Um paciente de 36 anos de idade procura um clínico 
queixando-se de estar “estressado” desde que mudou de 
emprego há três meses. Declara que estava se saindo bem no 
trabalho, desenvolvendo softwares. Então, foi informado de 
que a função que exercia seria extinta e que precisaria mudar 
para o departamento de vendas se quisesse continuar na 
empresa. O paciente concordou, pois não queria perder o 
vale-alimentação, vale-transporte e o plano de saúde, mas 
agora relata que “não suporta mais todas aquelas pessoas”, 
que são “inadequadas, chatas e tagarelas”. Comenta que o 
trabalho anterior lhe permitia ficar sozinho a maior parte do 
tempo. Diz quase não ter amigos, exceto um primo de quem 
é íntimo desde a infância, e que nunca teve relacionamento 
afetivo nem relação sexual significativos, mas não sente falta 
dessa experiência, nem de ter amigos. Acrescenta que adora 
ficar “horas” na internet ou jogando sozinho no computador. 

QUESTÃO 34 _______________________  
 
Com base nesse caso clínico, assinale a alternativa que 
indica, respectivamente, o provável diagnóstico e o 
mecanismo de defesa empregado pelo paciente. 
 
(A) Transtorno de personalidade esquizoide e projeção. 
(B) Transtorno de personalidade borderline e dissociação. 
(C) Transtorno de personalidade esquiva e regressão. 
(D) Transtorno de personalidade dependente e 

deslocamento. 
(E) Transtorno de personalidade obsessivo-compulsivo e 

intelectualização. 
 

QUESTÃO 35 _______________________  
 
Assinale a alternativa que indica o transtorno que está mais 
associado à história familiar de pacientes com o transtorno 
relatado no caso. 
 
(A) Dependência de álcool 
(B) Transtorno do humor bipolar 
(C) Hipocondria 
(D) Transtorno do pânico. 
(E) Esquizofrenia 

 

QUESTÃO 36 _______________________  
 
Pais chegam ao psiquiatra infantil muito sobrecarregados e 
apreensivos quanto ao atual quadro clínico apresentado pela 
respectiva criança. Após avaliação minuciosa, o psiquiatra 
afirma que a criança provavelmente é portadora de síndrome 
de Rett e sugere um acompanhamento mais periódico com os 
pais, suporte psicológico e aconselhamento genético.  
 
Acerca desse caso clínico, é correto afirmar que a criança em 
questão apresenta 
 
(A) microcefalia ao nascimento. 
(B) desenvolvimento de estereotipias manuais. 
(C) linguagem e fala normais. 
(D) evolução de marcha normal. 
(E) início dos sintomas antes dos 5 meses de idade. 
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QUESTÃO 37 ______________________  
 
Um paciente de 49 anos de idade, com história de etilismo 
pesado desde a adolescência, é internado para tratamento de 
dependência química. Durante a internação, o paciente evolui 
com tremor de membros e episódios convulsivos. 
 
Quanto a esse caso clínico, assinale a alternativa que indica o 
tratamento mais adequado. 
 
(A) Benzodiazepínicos de meia-vida longa. 
(B) Benzodiazepínicos de meia-vida curta. 
(C) Clorpromazina. 
(D) Carbamazepina. 
(E) Tioridazina. 

 

QUESTÃO 38 ______________________  
 

 
 
Uma paciente de 67 anos de idade chega ao consultório 
psiquiátrico do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS), 
acompanhada da filha, que afirma que a paciente está 
piorando dos sintomas evidenciados na figura apresentada. 
Ela afirma que a mãe tem esquizofrenia e toma medicação 
prescrita por psiquiatra desde os 30 anos de idade.  
 
A respeito desse caso clínico, assinale a alternativa correta. 
 
(A) Esse quadro se manifesta como um efeito colateral do 

uso a longo prazo ou uso de altas doses de agonistas 
da dopamina. 

(B) Esse quadro é caracterizado por movimentos 
repetitivos, involuntários e intencionais de línguas, 
olhos e lábios. 

(C) A paciente apresenta aumento na atividade 
dopaminérgica límbica, que está relacionado à 
presença de movimentos estereotipados. 

(D) A levodopa, tratamento mais eficaz na doença de 
Parkinson, leva ao desenvolvimento desse quadro em 
cerca de 40% dos pacientes que fazem uso dela. 

(E) Os agentes antieméticos, como a metoclopramida, 
podem provocar esses movimentos hipocinéticos. 

 
 
 
 
 

Caso clínico para responder às questões de 39 a 42. 
 
Um jovem de 25 anos de idade é levado pelo pai ao 
psiquiatra ter tido um “surto psicótico” durante o uso de 
cocaína há cerca de dois meses, quando tentou agredir um 
policial militar e pegar um “fuzil”. Relata que o médico que 
o atendeu na época afirmou que ele estaria intoxicado pelo 
uso da droga. 
 

QUESTÃO 39 _______________________  
 
Com base nesse caso clínico, assinale a alternativa que indica 
o achado em exame físico apresentado pelo paciente durante 
a referida intoxicação. 
 
(A) Miose pupilar 
(B) Bradicardia 
(C) Hipotensão arterial 
(D) Sialorréia 
(E) Delírio autorreferente 

 

QUESTÃO 40 _______________________  
 
Acerca dos aspectos civis e criminais possivelmente 
relacionados ao caso exposto, assinale a alternativa correta. 
 
(A) No momento do surto psicótico, a interdição do 

paciente seria definitiva, pelo fato de o prognóstico 
estar fechado, não sendo necessária nova perícia após 
um período mínimo de tratamento adequado. 

(B) No ato criminoso, para haver a culpa, sem dolo, deve 
haver ausência ou prejuízo de consciência do ato e 
conhecimento da ilicitude. 

(C) Caso o paciente tivesse sido internado 
involuntariamente, ele teria o direito de entrar com 
um habeas corpus, sendo o hospital obrigado a 
submeter as petições à Justiça de imediato. 

(D) A doença mental apresentada pelo paciente pode ser 
objeto de anulação do casamento por vício da 
vontade, se houver, por parte do paciente, ao 
consentir, erro essencial quanto à pessoa do outro. 

(E) No momento do surto psicótico, o paciente pode ser 
considerado plenamente inimputável, caso ele tenha 
cometido algum ato criminoso. 
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QUESTÃO 41 ______________________  
 
O paciente evolui com alteração de pensamento, passando a 
achar que as pessoas o perseguem; alteração se 
sensopercepção, dizendo ouvir vozes que conversam entre si; 
e isolamento social, referindo preferir ficar no próprio quarto, 
local onde consegue se conectar com energias quânticas que 
equilibram a respectiva vida. Esses sintomas evoluem com 
duração de mais de seis meses e com prejuízo laboral e social 
para o paciente, segundo relatório médico. 
 
Acerca do diagnóstico do caso clínico relatado, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Emil Kraepelin foi o responsável por descrever as 

“psicoses endógenas”, nome inicial dado ao transtorno 
apresentado por esse paciente. 

(B) Esse paciente poderia ter transtorno esquizofreniforme 
se os respectivos sintomas tivessem duração de pelo 
menos um mês, mas menos de seis meses, ou transtorno 
psicótico breve, se os sintomas durassem pelo menos 
um dia e menos de um mês. 

(C) Com relação à genética do transtorno relatado, 
estressores psicossociais não têm influência no 
desencadeamento dos sintomas. 

(D) Em ambos os sexos, esse transtorno exibe uma 
distribuição etária bimodal, com um segundo pico 
ocorrendo na meia-idade, sendo igualmente prevalente e 
apresentando resultado para os pacientes do sexo 
feminino melhor do que para os do sexo masculino. 

(E) O transtorno do paciente em questão foi cunhado 
inicialmente por Kurt Schneider, substituindo o termo 
dementia praecox na literatura, que havia sido criado 
por Benedict Morel. 

 

QUESTÃO 42 ______________________  
 

 
 

O paciente inicia tratamento com medicação específica para 
o transtorno por ele apresentado e, após dois dias de início da 
terapêutica, chega ao pronto-atendimento psiquiátrico 
queixando-se de dor muscular intensa e apresentando quadro 
clínico semelhante ao retratado na figura apresentada. 
 

Com relação a esse caso clínico, assinale a alternativa que 
indica a medicação mais eficaz e eficiente para o tratamento. 
 

(A) Propranolol 
(B) Prazosina 
(C) Biperideno 
(D) Diazepam 
(E) Prometazina 

 
 
 
 
 

Caso clínico para responder às questões 43 e 44. 
 

Uma paciente de 32 anos de idade tem história prévia de 
sintomas de mania franca e sintomas depressivos, com uma 
tentativa de suicídio. Em prontuário médico, há o relato de 
diagnóstico de transtorno do humor bipolar e uso de 
medicação em monoterapia, com melhora e estabilização 
clínica já há cerca de dois anos.  
 

QUESTÃO 43 _______________________  
 

Com base nesse caso clínico, assinale a alternativa que indica 
qual medicação a paciente pode estar utilizando, e que se 
apresenta como eficaz na prevenção do suicídio 
 

(A) lítio 
(B) topiramato 
(C) gabapentina 
(D) lamotrigina 
(E) oxcarbazepina 

 

QUESTÃO 44 _______________________  
 

A respeito dessa paciente, ao ser investigado o quadro prévio 
dos respectivos sintomas depressivos, descritos em prontuário, 
encontra-se um sintoma sugestivo de bipolaridade no curso  
do quadro depressivo. Assinale a alternativa que indica  
esse sintoma. 
 

(A) Episódios depressivos breves. 
(B) Início após a terceira década de vida. 
(C) Início abrupto. 
(D) Aceleração psicomotora. 
(E) Piora dos sintomas durante a madrugada. 

 

QUESTÃO 45 _______________________  
 

Uma paciente de 35 anos de idade dá à luz o primeiro filho e, 
no período puerperal, evolui com sintomas de tristeza, 
desânimo e falta de vontade de fazer as atividades que 
costumava fazer anteriormente e que lhe davam prazer.  
 

Com base nesse quadro clínico, assinale a alternativa correta. 
 

(A) A paciente receberia o diagnóstico de blues puerperal 
ou disforia pós-parto, que é o evento mais comum 
no pós-parto, caso os sintomas durassem no mínimo 
três semanas. 

(B) Carbamazepina, ácido valproico, lamotrigina e 
oxcarbazepina são medicações proscritas para o 
tratamento durante a lactação, sendo o lítio uma 
opção terapêutica segura para essa paciente.  

(C) Caso essa paciente apresentasse uma história de 
transtorno afetivo bipolar, haveria um risco de 
aproximadamente 2% a 3,5% de desenvolvimento de 
psicose pós-parto. 

(D) Durante a gestação da paciente, todos os psicofármacos 
prontamente atravessam a placenta, fazendo a 
concentração sérica materna da paciente e do respectivo 
feto se equipararem. 

(E) A paciente apresenta quadro compatível com depressão 
maior durante o puerpério, que ocorre em 26% a 28% 
das puérperas, o dobro da incidência na população 
feminina geral. 
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QUESTÃO 46 ______________________  
 

Um paciente de 21 anos de idade procura atendimento 
psiquiátrico por estar sentindo muito mal-estar, insônia no 
início da noite, muitos pensamentos ao mesmo tempo e muita 
angústia. Perguntado acerca de como seriam esses 
pensamentos, o paciente afirma preocupar-se muito com o 
futuro do País, em relação à questão previdenciária; se 
haverá dinheiro suficiente para manter um possível filho, que 
possa vir a ter; se haverá discurso ou não quando colar grau, 
evento que ocorrerá em três anos; se será um profissional à 
altura do esperado pela família; e outras questões que tem 
vergonha de falar, por afirmar que a irmã lhe dissera que 
eram assuntos sem importância.  
 

Acerca desse caso clínico, assinale a alternativa correta. 
 

(A) A prevalência do transtorno descrito ao longo da vida 
é de 15% e a proporção de mulheres para homens 
com o transtorno é de aproximadamente 2 para 1. 

(B) Os sintomas do transtorno apresentado podem ser 
difíceis de se distinguir dos transtornos depressivos e 
dos transtornos do humor bipolar, porque todas as três 
síndromes estão associadas à ansiedade proeminente e à 
excitação autonômica. 

(C) A pregabalina é uma boa opção terapêutica para o 
paciente em questão, mas, em razão da presença de 
elevado metabolismo hepático, ela possui consideráveis 
interações medicamentosas metabólicas. 

(D) A venlafaxina, que inibe a recaptação de serotonina, 
norepinefrina e, em menor grau, dopamina, é uma 
boa opção para o paciente, por ser eficaz no 
tratamento de insônia, má concentração, inquietação, 
irritabilidade e tensão muscular excessiva associadas 
com esse transtorno. 

(E) A buspirona é um agonista parcial dos receptores 
5-HT1A e pode ser eficaz para esse paciente, como o é 
em 60% a 80% dos pacientes com esse transtorno, 
proporcionando mais redução de sintomas somáticos em 
comparação aos sintomas cognitivos. 

 

QUESTÃO 47 ______________________  
 

Um paciente de 8 anos de idade, é levado para atendimento 
psiquiátrico no Centro de Atenção Psicossocial 
Infantojuvenil (CAPSi II) por ação dos pais, que relatam 
muita agressividade, ausência de limites, perturbação e 
nervosismo em casa. Segundo a mãe, a busca por apoio 
profissional foi causada por frequentes queixas da escola e de 
vizinhos quanto ao comportamento da criança, que se 
apresenta muito impulsiva e distraída no colégio. 
 

A respeito desse caso clínico e do transtorno apresentado 
pelo paciente, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Esse transtorno é caracterizado pela díade 
sintomatológica clássica que envolve desatenção e 
hiperatividade. 

(B) O uso da medicação de escolha para o tratamento desse 
transtorno pode alterar significativamente o crescimento 
das crianças. 

(C) Crianças com sintomas de mania associados a esse 
transtorno devem iniciar o tratamento com 
estabilizadores de humor e psicoestimulantes, visto que 
o impacto dos sintomas de ambos os transtornos é maior 
do que dos sintomas deles isoladamente. 

(D) Os dados atuais existentes indicam que esse transtorno é 
basicamente genético, com uma hereditariedade de 
cerca de 75%, havendo associação com o gene 
transportador de dopamina DAT2 e o receptor de 
dopamina DRD3. 

(E) A dopamina é o foco principal das investigações clínicas 
nesse transtorno, e o córtex pré-frontal foi envolvido 
com base no papel que desempenha na atenção e na 
regulação do controle de impulsos. 

 

QUESTÃO 48 _______________________  
 
Uma paciente de 72 anos de idade, faz acompanhamento no 
ambulatório de AIDS e queixa-se, na última consulta, de 
apresentar sintomas de tristeza, desânimo e muito 
esquecimento nos últimos anos, piorando acentuadamente 
nos últimos meses. Em prontuário, há a descrição de que a 
paciente teve um episódio depressivo no passado. O médico 
que a atende suspeita de demência por HIV e a encaminha 
para o psiquiatra. 
 
Acerca desse caso clínico, caso se confirme o diagnóstico de 
demência por HIV, é correto afirmar que 
 
(A) há perda gradual da memória recente, dificuldade de 

linguagem, alterações do comportamento e da 
coordenação motora, irritabilidade, atitudes 
inconvenientes e apatia. 

(B) esse transtorno ocorre em cerca de 15% dos 
pacientes, possuindo uma progressão variável que 
pode ir de três a seis meses ou de um a dois anos. 

(C) alterações do humor relacionadas ao HIV acometem 
40% a 70% dos pacientes portadores do vírus no 
curso da respectiva infecção. 

(D) nesse transtorno, ocorre comprometimento 
mesocortical, havendo lentificação dos processos 
mentais. 

(E) o risco de manifestações neuropsicológicas aumenta 
na medida em que a carga viral aumenta, sendo um 
fator indicativo de possíveis distúrbios cognitivos. 

 
Área livre 
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QUESTÃO 49 ______________________  
 
De acordo com a Lei Federal no 10.216/2001, assinale a 
alternativa que indica os direitos da pessoa portadora de 
transtorno mental. 
 
(A) Ter acesso ao tratamento do sistema de saúde que 

estiver disponível no local, consentâneo às 
possibilidades do serviço de atendimento. 

(B) Ter direito à presença médica apenas no ato da 
internação, para esclarecer a necessidade ou não da 
respectiva hospitalização involuntária. 

(C) Ter acesso comedido aos meios de comunicação 
disponíveis e receber as informações a respeito da 
própria doença e do respectivo tratamento que a 
equipe médica julgar necessárias. 

(D) Ser tratada em ambiente terapêutico pelos meios 
menos invasivos possíveis e ter garantia de sigilo nas 
informações prestadas. 

(E) Ser tratada, preferencialmente, em serviços 
residenciais e hospitalares de saúde mental e ser 
protegida contra qualquer forma de abuso e 
exploração. 

 

QUESTÃO 50 ______________________  
 
Em relação à Portaria no 336/2002 do Ministério da Saúde, 
assinale a alternativa correta. 
 
(A) O CAPS II é um serviço de atenção psicossocial com 

capacidade operacional para atendimento em 
municípios com população entre 20.000 e 70.000 
habitantes. 

(B) A permanência de um mesmo paciente no 
acolhimento noturno do CAPS II fica limitada a 10 
dias corridos ou 15 dias intercalados em um período 
de 30 dias. 

(C) Os CAPS I deverão funcionar no período de 8h às 
18h, em dois turnos, durante os cinco dias úteis da 
semana, podendo comportar um terceiro turno 
funcionando até as 21h. 

(D) A equipe técnica mínima para atuação no CAPSi II 
será composta por: um médico com formação em 
saúde mental; um enfermeiro; três profissionais de 
nível superior (psicólogo, assistente social, terapeuta 
ocupacional, pedagogo ou outro profissional 
necessário ao projeto terapêutico); e quatro 
profissionais de nível médio. 

(E) O CAPS ad II deve manter de dois a quatro leitos 
para desintoxicação e repouso e supervisionar e 
capacitar as equipes de atenção básica, serviços e 
programas de saúde mental local no âmbito do 
respectivo território e (ou) do módulo assistencial. 

 
Área livre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Área livre 
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P R O V A  D I S C U R S I V A  
 
Orientações para a elaboração dos textos da prova discursiva. 
 
 A prova é composta por 2 (duas) questões discursivas. 
 A prova deverá ser manuscrita, em letra legível, com caneta esferográfica de tinta preta, fabricada com material transparente. 
 As folhas de texto definitivo da prova discursiva não poderão ser assinadas, rubricadas e nem conter, em outro local que não 

o apropriado, nenhuma palavra ou marca que identifique o candidato, sob pena de anulação da prova. 
 A detecção de qualquer marca identificadora, no espaço destinado à transcrição de texto definitivo, acarretará anulação da 

prova do candidato. 
 As folhas de texto definitivo são os únicos documentos válidos para a avaliação da prova discursiva. 
 O candidato receberá 2 (duas) folhas de texto definitivo da prova discursiva, sendo uma para cada questão. As folhas de texto 

definitivo indicarão a qual questão pertencem: Questão 1 ou Questão 2. O candidato deverá observar atentamente a 
correspondência entre questão e folha de texto definitivo, sob pena de ter a sua questão avaliada negativamente. 

 O espaço para rascunho, contido no caderno de provas, é de preenchimento facultativo e não valerá para avaliação da  
prova discursiva. 

 A resposta de cada questão deverá ter extensão mínima de 20 (vinte) linhas e máxima de 25 (trinta) linhas. 
 

Q U E S T Ã O  D I S C U R S I V A  -  1  

 
Leia, com atenção, o texto a seguir. 
 
Um paciente é levado ao psiquiatra pelo próprio filho para avaliação diagnóstica. Este relata que o pai, de 72 anos de idade, 
casado, médico aposentado, 15 anos de escolaridade, já há alguns anos, começou a ter “esquecimentos”, que foram piorando com 
o passar do tempo, chegando ao ponto de não mais reconhecer objetos, como o controle remoto, e já ter tido um episódio em que 
ele se perdeu no bairro após terem deixado o portão aberto. No último ano, queixa-se que não consegue se lembrar de 
compromissos do dia a dia, de conversas e de leituras. Por exemplo, tem atrasado o pagamento das contas da casa, esquecido de 
consultas médicas e não se lembrado das notícias do jornal tão detalhadamente quanto anteriormente. O filho confirma os 
sintomas, conta que estão mais repetitivos e descreve instalação insidiosa e evolução progressiva. Afirma que, ultimamente, o pai 
só fica em casa querendo dormir, tendo dificuldade em caminhar e não conseguindo mais fazer atividades que costumava fazer 
antes, como aguar o jardim. Ele não tem insight acerca da própria psicopatologia e, por vezes, é encontrado triste e chorando pela 
casa. Não apresenta doenças físicas concomitantes e nem histórico de doença cardiovascular ou cerebrovascular. Não foram 
observadas alterações no exame físico e neurológico. No miniexame do estado mental (MMSE), pontuou 20/30, e o teste das 
trilhas foi prejudicado.  
 
Considerando que o texto apresentado tem caráter meramente motivador, redija um texto dissertativo e (ou) descritivo a respeito 
do quadro clínico evidenciado, abordando, no mínimo, os tópicos a seguir:  
 

a) diagnóstico sindrômico, diagnóstico nosológico e diagnósticos diferenciais (pelo menos três), com as respectivas 
justificativas; 

b) tratamento medicamentoso e não medicamentoso; e 
c) a importância ou não da realização de exames de imagem e de testes neuropsicológicos para esses pacientes. 

 
Área livre – folha de rascunho na página seguinte 
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Q U E S T Ã O  D I S C U R S I V A  -  2  

 
Leia, com atenção, o texto a seguir. 
 
Uma paciente de 17 anos de idade é levada ao psiquiatra porque os pais estão cada vez mais alarmados com sua perda de peso. A 
paciente afirma eles estão “se preocupando por nada” e que só veio ao consultório para tranquilizá-los. Diz que se sente bem, 
embora esteja um pouco deprimida. Nega ter problemas para dormir ou de apetite, assim como qualquer abuso de drogas ou 
álcool. Comenta pensar que parece “gorda”, mas que, se perdesse mais “uns quilinhos”, ficaria "muito bem". Alega seu único 
problema ser não ter menstruado nos últimos três meses. Não é sexualmente ativa e, portanto, não pode estar grávida. Quando 
questionados em separado, os pais relatam que a paciente tem perdido peso com regularidade nos últimos oito meses e que ela 
não tem dormido bem. Dizem que começou a fazer dieta depois que uma das amigas comentou que ela “estava um pouco 
cheinha”. Na época, ela pesava cerca de 54 kg. A paciente perdeu cerca de 2 kg e, segundo os pais, sentiu-se bem com os 
comentários feitos pelos amigos. Desde então, tem comido cada vez menos. Agora, usa roupas largas e não conta quanto está 
pesando. Apesar disso, ajuda a mãe a cozinhar refeições elaboradas para convidados quando a família recebe amigos para jantar, 
mas não se socializa no ambiente. Exercita-se durante todo o dia, e os pais dizem que a escutam se exercitando à noite em seu 
quarto. Ao exame físico, a paciente mede 1,58 cm de altura, pesa 32 kg, e sua aparência é caquética. 
 
Considerando que o texto apresentado tem caráter meramente motivador, redija um texto dissertativo e (ou) descritivo a respeito 
do quadro clínico evidenciado, abordando, no mínimo, os seguintes tópicos: 
 

a) diagnóstico sindrômico, diagnóstico nosológico e diagnóstico diferencial, com as respectivas justificativas;  
b) conduta terapêutica (justificativa), tratamento medicamentoso e não-medicamentoso; e  
c) a importância ou não da realização de exames laboratoriais para esses pacientes. 

 
Área livre – folha de rascunho na página seguinte 
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