CONCURSO PÚBLICO TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS IFMS
EDITAL Nº 067/2018 – CCP – IFMS

Médico / Psiquiatra
INSTRUÇÕES
1.

A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.

2.

Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer outro item de sistema de
comunicação ou cálculo, conforme item 10.20 do Edital 067/2018 – CCP – IFMS.

3.

O candidato deve conferir este Caderno de Prova, quando autorizado. Caso esteja incompleto ou
apresente qualquer falha de impressão, solicitar ao fiscal que o substitua.

4.

Este Caderno de Prova contém 17 (dezessete) páginas numeradas e é constituído de 50 questões
objetivas de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas, sendo apenas uma alternativa correta.

5.

A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas ao fiscal.

6.

Após a entrega das provas, o candidato somente poderá sair da sala acompanhado de um fiscal.

7.

O Cartão de Respostas deverá ser preenchido apenas por caneta esferográfica de tinta preta.

8.

Será atribuída nota zero ao candidato que preencher o Cartão de Respostas a lápis ou caneta de tinta
que não seja preta.

9.

O Cartão Resposta sem assinatura não será corrigido, sendo o candidato automaticamente eliminado
do certame.

10. Em hipótese alguma haverá substituição do Cartão Resposta por erro do candidato.
11. Os prejuízos advindos de marcações feitas incorretamente no Cartão Resposta serão de inteira
responsabilidade do candidato.
12. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda
ou rasura, ainda que legível.
13. A prova terá duração máxima de 03 (três) horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do
Cartão de Respostas.
14. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização de sua prova, por no mínimo,
uma hora após seu início.
15. O candidato apenas poderá retirar-se da sala com o caderno de questões após transcorridas, no
mínimo, duas horas do início da prova.
16. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala deverão entregar suas provas, permanecer para
assinaturas das atas e retirar-se do local simultaneamente.

BOA PROVA!

NOME COMPLETO DO CANDIDATO

Nº DE IDENTIDADE (RG):

ÓRGÃO EXPEDIDOR:

-

Nº DE INSCRIÇÃO

CONCURSO PÚBLICO TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS IFMS
LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 2

TEXTO PARA AS QUESTÕES 1 E 2

De acordo com o texto, está CORRETO o que se
afirma em:

Uma boa comunicação pode impulsionar a carreira
corporativa
Não se trata apenas de saber se vender no mercado; a
capacidade de lidar com colegas e equipes é
fundamental para estimular o desempenho e a
produtividade.
Que a comunicação é primordial, na vida particular e no
mundo corporativo, não há a menor dúvida. A
capacidade de expressar ideias e mobilizar outras
pessoas é essencial para construir relacionamentos,
educar filhos, formar equipes, superar concorrentes.
Mas existem alguns mal-entendidos a respeito dessa
competência tão importante.
Um dos mais comuns é: comunicar-se bem significa
falar bem. Não necessariamente. “Saber ouvir é uma
qualidade indispensável e pouco encontrada no mundo
corporativo”, afirma Mara Behlau, professora do Insper,
especialista em voz e consultora em comunicação
humana. “Muitas vezes, as pessoas falam sem parar e
têm certeza de que o outro entendeu.”
A professora lembra que, em diversos casos, a fala
excessiva surge da necessidade que muitos
profissionais sentem de se mostrar ativos. “Um gestor
extrovertido parece muito participativo, mas também
repetitivo. O introvertido é mais observador, porém
parece desinteressado, sem opinião.” O ideal, diz ela, é
ser ambivertido: “Há momentos para observar e
momentos para se expor, trazer ideias”.
Texto disponível em:
https://exame.abril.com.br/geral/uma-boa-comunicacao-podeimpulsionar-a-carreira-corporativa. Acesso em: 08 de novembro de
2018. (Adaptado).

QUESTÃO 1
Dentre as considerações a seguir, acerca do vocábulo
AMBIVERTIDO, está CORRETO o que se afirma em:
A) É um vocábulo que exemplifica o uso coloquial de
linguagem.
B) Pode ser classificado como estrangeirismo.
C) É utilizado como sinônimo de extrovertido e
antônimo de introvertido.
D) É um termo usado para denominar pessoas que
são introvertidas extrovertidas.
E) É um termo utilizado para designar pessoas que
evitam todo e qualquer tipo de interação social.

A) Muitos profissionais falam excessivamente, pois
essa é uma condição necessária para o
reconhecimento de seu trabalho.
B) A comunicação é relevante na vida particular.
C) Ser ambivertido é prejudicial para a carreira
corporativa.
D) No mundo corporativo, falar bem é mais importante
do que saber ouvir.
E) É necessário falar bastante para que as outras
pessoas entendam.
TEXTO PARA A QUESTÃO 3
Surdos: os bilíngues bimodais
Em 26 de setembro foi comemorado o Dia Nacional do
Surdo (Lei nº 11.796/2008). Esse dia foi escolhido
como homenagem à data de criação, no Rio de
Janeiro, da primeira Escola de Surdos do Brasil, hoje
conhecida como Instituto Nacional de Educação de
Surdos (Ines).
A história de criação do INES se confunde com a
história de criação da Língua Brasileira de Sinais
(Libras). Aliás aproveitamos para explicar que Libras é
uma língua e não uma linguagem. Porque é um idioma
oficial, reconhecido por lei federal (Lei nº 10.436/2002)
e contém estrutura e regras próprias - tendo sido
regulamentada desde 2010 a profissão de tradutor e
intérprete de Libras.
As crianças surdas adquirem a língua de sinais de
forma natural e espontânea. Enquanto o acesso à
língua portuguesa acontece formalmente. Esses fatos
tornam a língua de sinais imprescindível ao
desenvolvimento de uma linguagem para a criança
surda. Porque línguas de sinais e línguas faladas são
línguas em modalidades diferentes, assim, pode-se
dizer que os surdos são bilíngues bimodais.
O termo 'bilíngue bimodal' foi usado mais recentemente
por pesquisadores que lidaram com crianças e adultos
ouvintes com uma língua de sinais e uma língua falada.
Não obstante o reconhecimento da condição bilíngue
dos surdos ter existido na educação das pessoas com
perdas auditivas há muito mais tempo.
É importante que as crianças surdas, além do
aprendizado da língua de sinais, sejam também
alfabetizadas na língua portuguesa, pois que é
justamente essa última, sua segunda língua, que vai
ser usada com função social interativa, como elemento
de comunicação escrita através das redes sociais por
exemplo.
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A língua portuguesa será usada ainda para ler notícias,
fazer consultas, escrever para alguém ou ler as
mensagens que receber, ao mesmo tempo em que
usam a língua de sinais para conversar e, em algumas
situações, até ler textos em sinais. Assim, os surdos
podem ser considerados bilíngues bimodais, pois a
modalidade da escrita, apesar de também ser visual, é
gráfica, o que a diferencia da modalidade gestualvisual.
Ser bilíngue bimodal apresenta uma série de
vantagens, pois além das pessoas estarem diante de
duas identidades linguísticas diferentes que propicia
vantagens de ordem sociocultural, tem-se ainda
vantagens como: você pode falar à distância; enquanto
mastiga; através de portas de vidro; em ambientes com
muito barulho, como em discotecas e pode falar até
debaixo d'água, além de valorizar o seu currículo e
tornar a sociedade mais inclusiva, ou seja, vale a pena
ser bilíngue bimodal.
Geraldo Nogueira.
Subsecretário da Pessoa com Deficiência do Município do Rio de
Janeiro
Agência O Dia.
Texto disponível em: https://odia.ig.com.br/opiniao/2018/11/5589537surdos-os-bilingues-bimodais.html. Acesso em: 01 de novembro de
2018.

QUESTÃO 3
Considerando a sintaxe de concordância e regência,
qual dos períodos abaixo NÃO está de acordo com a
norma culta da Língua Portuguesa.
A) Em 26 de setembro foi comemorado o Dia Nacional
do Surdo (Lei nº 11.796/2008). Esse dia foi
escolhido como homenagem à data de criação, no
Rio de Janeiro, da primeira Escola de Surdos do
Brasil, hoje conhecida como Instituto Nacional de
Educação de Surdos (Ines).
B) A história de criação do INES se confunde com a
história de criação da Língua Brasileira de Sinais
(Libras). Aliás aproveitamos para explicar que
Libras é uma língua e não uma linguagem. Porque
é um idioma oficial, reconhecido por lei federal (Lei
nº 10.436/2002) e contém estrutura e regras
próprias - tendo sido regulamentada desde 2010 a
profissão de tradutor e intérprete de Libras.
C) Ser bilíngue bimodal apresenta uma série de
vantagens, pois além das pessoas estarem diante
de duas identidades linguísticas diferentes que
propicia vantagens de ordem sociocultural, tem-se
ainda vantagens como: você pode falar à distância;
enquanto mastiga; através de portas de vidro; em
ambientes com muito barulho, como em discotecas
e pode falar até debaixo d'água, além de valorizar o

seu currículo e tornar a sociedade mais inclusiva,
ou seja, vale a pena ser bilíngue bimodal.
D) As crianças surdas adquirem a língua de sinais de
forma natural e espontânea. Enquanto o acesso à
língua portuguesa acontece formalmente. Esses
fatos tornam a língua de sinais imprescindível ao
desenvolvimento de uma linguagem para a criança
surda. Porque línguas de sinais e línguas faladas
são línguas em modalidades diferentes, assim,
pode-se dizer que os surdos são bilíngues
bimodais.
E) Assim, os surdos podem ser considerados
bilíngues bimodais, pois a modalidade da escrita,
apesar de também ser visual, é gráfica, o que a
diferencia da modalidade gestual-visual.
TEXTO PARA A QUESTÃO 4
A palavra secreta
Meu Deus do céu, não tenho nada a dizer. O som de
minha máquina é macio.
Que é que eu posso escrever? Como recomeçar a
anotar frases? A palavra é o meu meio de
comunicação. Eu só poderia amá-la. Eu jogo com elas
como se lançam dados: acaso e fatalidade. A palavra é
tão forte que atravessa a barreira do som. Cada
palavra é uma ideia. Cada palavra materializa o
espírito. Quanto mais palavras eu conheço, mais sou
capaz de pensar o meu sentimento.
Devemos modelar nossas palavras até se tornarem o
mais fino invólucro dos nossos pensamentos. Sempre
achei que o traço de um escultor é identificável por uma
extrema simplicidade de linhas. Todas as palavras que
digo – é por esconderem outras palavras.
Qual é mesmo a palavra secreta? Não sei é porque a
ouso? Não sei porque não ouso dizê-la? Sinto que
existe uma palavra, talvez unicamente uma, que não
pode e não deve ser pronunciada. Parece-me que todo
o resto não é proibido. Mas acontece que eu quero é
exatamente me unir a essa palavra proibida. Ou será?
Se eu encontrar essa palavra, só a direi em boca
fechada, para mim mesma, senão corro o risco de virar
alma perdida por toda a eternidade. Os que inventaram
o Velho Testamento sabiam que existia uma fruta
proibida. As palavras é que me impedem de dizer a
verdade.
Simplesmente não há palavras.
O que não sei dizer é mais importante do que o que eu
digo. Acho que o som da música é imprescindível para
o ser humano e que o uso da palavra falada e escrita
são como a música, duas coisas das mais altas que
nos elevam do reino dos macacos, do reino animal, e
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mineral e vegetal também. Sim, mas é a sorte às
vezes.
Sempre quis atingir através da palavra alguma coisa
que fosse ao mesmo tempo sem moeda e que fosse e
transmitisse tranquilidade ou simplesmente a verdade
mais profunda existente no ser humano e nas coisas.
Cada vez mais eu escrevo com menos palavras. Meu
livro melhor acontecerá quando eu de todo não
escrever. Eu tenho uma falta de assunto essencial.
Todo homem tem sina obscura de pensamento que
pode ser o de um crepúsculo e pode ser uma aurora.

A) É impossível resistir à doçura daquele olhar.
B) Dirigi-me à sala do gerente da organização e
ficamos frente a frente.
C) São mansos porque estão habituados à presença
humana.
D) Se essa situação se confirmar, o combate à
epidemia poderá ser muito mais árduo do que se
supunha.
E) Quando regressa à casa todas as tardes, é sempre
recebido com indiferença.
QUESTÃO 7

Simplesmente as palavras do homem.
Clarice Lispector. Texto reproduzido.
Texto disponível em:
http://contobrasileiro.com.br/sobre-a-escrita-conto-de-claricelispector. Acesso em: 05 de novembro de 2018.

QUESTÃO 4
No texto A Palavra Secreta, a escritora Clarice
Lispector utiliza-se do conto, gênero textual marcado
pela escrita em prosa e narrativa curta, para discorrer
sobre a palavra. Com base no texto, é INCORRETO
afirmar que na opinião da autora:

Considere as sentenças abaixo.
I. O domador conseguiu acalmar a fera.
II. Tudo ficou mais claro após a explicação do
professor.
III. Clara é o sol de nossas vidas.
IV. A criança saiu da escola com a cara pintada.
V. Achei um barato andar de bicicleta na orla da
praia.
Em quais períodos as palavras em destaque foram
utilizadas no sentido denotativo:

A) O que se diz é tão importante quanto o que não se
sabe dizer.
B) Dizer a palavra perdida poderá levá-la a perder-se
na eternidade.
C) Cada vez menos ela escreve com mais palavras.
D) Todas as palavras podem ser livremente
pronunciadas, exceto a palavra secreta.
E) A capacidade de pensar o sentimento está
diretamente ligada ao conhecimento das palavras.
QUESTÃO 5

A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 8
“O sucesso da educação linguística é transformar o
falante em um 'poliglota' dentro de sua própria língua
nacional" (BECHARA, 2001, p. 38).
BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37. ed.
Rio de Janeiro: Lucerna, 2001.

Assinale a alternativa CORRETA quanto às regras de
acentuação gráfica:
A) cérebro, ergométrica, evidências são acentuados
porque são proparoxítonos.
B) fácil, saudável, hábil são acentuados devido à
mesma regra de acentuação.
C) memória, também, difícil são acentuados devido à
mesma regra de acentuação.
D) mês, também, já são acentuados porque são
oxítonos.
E) exercícios, neurônios, universitários são
acentuados porque são paroxítonas terminadas em
o (seguidas ou não de s).
QUESTÃO 6
Assinale a alternativa que apresenta erro quanto à
utilização do sinal indicativo de crase.

I e IV
III e IV
I, III e IV
II, IV e V
II e V

Com base na afirmação de Evanildo Bechara e em
seus conhecimentos sobre norma padrão e variantes
linguísticas, assinale a alternativa CORRETA:
A) Ser poliglota da própria língua implica falar direito e
não cometer erros.
B) As aspas são empregadas para indicar que o termo
poliglota foi empregado em sentido denotativo.
C) Pode-se inferir que o poliglota a que o autor se
refere seja alguém capaz de transitar entre
diferentes falares.
D) Os falantes devem usar a norma padrão de sua
própria língua nacional.
E) O sucesso da educação linguística, segundo o
autor, consiste em capacitar os falantes para o uso
da variante de maior prestígio.
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QUESTÃO 9

TEXTO PARA A QUESTÃO 10

Considerando as normas da Redação Oficial para
comunicações no âmbito da Administração Pública, leia
o trecho de um memorando transcrito abaixo e julgue
as assertivas:

Como também não lhe seria possível fazê-lo fora do
diálogo. É através deste que se opera a superação de
que resulta um termo novo: não mais educador do
educando, não mais educando do educador, mas
educador-educando com educando-educador. Desta
maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas
o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o
educando que, ao ser educado, também educa.

“O processo que si encontra neste setor trata da
solicitação e pedido de mudança de turno do estudante
Antônio Dias, sobrinho da obsequiosa diretora Jamily
Aragão. Ele ingressou no Curso Técnico Integrado em
Mecânica, tendo sido aprovado na 34º posição, mas há
um ano atrás solicitou mudança para o Curso Técnico
Integrado em Eletrotécnica, onde tem tido excelente
desempenho. Ao seguir seus trâmite, este processo
deve ser encaminhado para análise do coordenador de
curso.”
I. Trata-se de comunicação isenta de interferência
da individualidade de seu autor, conforme prevê
o princípio da impessoalidade.
II. O princípio da concisão não foi observado uma
vez que poderia ser reescrito sem a carga
informativa desnecessária.
III. O padrão culto de linguagem é empregado no
texto.
IV. São empregados excessos linguísticos que nada
acrescentam ao texto.
Está CORRETO o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)
E)

II, III e IV apenas.
I e II apenas.
I, II e IV apenas.
II e IV apenas.
IV apenas.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Os estudantes do curso técnico integrado em Mecânica
usinaram, a partir de um bloco de metal, um tetrahexaedro. Sabendo que esse sólido é limitado por 4
faces triangulares e 6 hexagonais, todas regulares. O
número de vértices desse poliedro é:
10
12
14
15
16

QUESTÃO 10
A partir da leitura do trecho acima e dos seus
conhecimentos sobre morfologia, marque a alternativa
que apresenta a classificação CORRETA das palavras
destacadas nos trechos que seguem:
A) “Como também não lhe seria possível fazê-lo fora
do diálogo”. Pronome pessoal do caso reto e
substantivo, respectivamente.
B) “É através deste que se opera a superação de que
resulta um termo novo”. Pronome demonstrativo e
advérbio de modo, respectivamente.
C) “não mais educando do educador”. Advérbio de
negação e adjetivo, respectivamente.
D) “em diálogo com o educando que, ao ser educado,
também educa.”. Preposição e advérbio,
respectivamente.
E) “mas o que, enquanto educa, é educado,”.
Advérbio e conjunção, respectivamente.

QUESTÃO 12

QUESTÃO 11

A)
B)
C)
D)
E)

FREIRE, P. Pedagogia do oprimido. 17ª ed.
Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987.

Para atender a demanda de um dos campi do IFMS,
projetou-se uma estufa em forma de pirâmide de base
hexagonal. Calcular o volume dessa pirâmide
hexagonal regular cuja aresta lateral é 10m e o raio da
circunferência circunscrita à base é 6m.
A)
B)
C)
D)
E)
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QUESTÃO 13

QUESTÃO 15

Quantos são os números de 5 algarismos ímpares e
distintos, nos quais os dois menores estão sempre
juntos, que podemos formar a partir do sistema decimal
de numeração?

Sejam dadas as proposições simples abaixo:

A)
B)
C)
D)
E)

B: Jair Bolsonaro foi eleito Presidente do Brasil nas
eleições de 2018.

24
30
36
48
64

Considerando os valores lógicos de A e B, pode-se
afirmar que:

QUESTÃO 14
Se Paulo colar na prova de Matemática, então ele será
punido. Contudo, Paulo não colou na prova de
Matemática. Dessa maneira, podemos afirmar, com
toda certeza, que:
A)
B)
C)
D)
E)

a condicional A →B é verdadeira.
a bicondicional A ↔ B é falsa.
a conjunção (e) entre ambas é falsa.
a disjunção (ou) entre ambas é falsa.
a disjunção exclusiva (ou...ou) é verdadeira.

QUESTÃO 18
Considere o software de apresentações Impress, do
pacote LibreOffice (versão 5). Quais as funções dos
atalhos Shift F5 e F5, respectivamente:

QUESTÃO 16
Considere o cenário em que dois computadores se
comunicam pela Internet. A ação de enviar dados do
computador local para o computador remoto é
chamada de:
Downgrade
Download
Upload
Update
Internet

QUESTÃO 17
Considere um usuário que utiliza um computador com o
sistema operacional Windows 10, instalado com as
configurações padrões e está com o Explorador de
Arquivos aberto.
Qual a função ativada do sistema operacional ao
pressionar a tecla F11?
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Paulo não será punido.
Paulo será punido.
Paulo colou na prova de Matemática.
Alguém colou na prova de Matemática.
Alguém não colou na prova de Matemática.

INFORMÁTICA

A)
B)
C)
D)
E)

A: Campo Grande é a capital de Mato Grosso do
Sul.

A) Iniciar a apresentação de slides a partir do slide
atual; iniciar a apresentação de slides a partir do
primeiro slide.
B) Iniciar a apresentação de slides a partir do primeiro
slide; iniciar a apresentação de slides a partir do
slide atual.
C) Iniciar a apresentação de slides a partir do slide
seguinte ao atual; iniciar a apresentação de slides
a partir do slide anterior ao atual.
D) Iniciar a apresentação de slides a partir do slide
anterior ao atual; iniciar a apresentação de slides a
partir do slide seguinte ao atual.
E) Ir ao próximo slide sem reproduzir efeitos; voltar ao
slide anterior sem reproduzir efeitos.

Alternar aplicativos abertos.
Ativar a barra de menus no aplicativo ativo.
Atualizar a janela ativa.
Maximizar ou minimizar a janela ativa.
Percorrer elementos da tela de uma janela ou da
área de trabalho.
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QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

É muito comum nas repartições públicas da esfera
federal a utilização do pacote MS LibreOffice como
forma de diminuição dos custos com aquisições de
licenças dos aplicativos proprietários.
Qual a tecla de atalho para utilizar uma fonte NEGRITO
utilizando o LibreOffice Writer?

O servidor José das Flores utiliza-se do login jose.flores
para ingressar à rede do IFMS. Ele deseja criar uma
pasta chamada Trabalho para armazenar seus
arquivos pessoais. Sabe-se que no sistema operacional
LINUX, a pasta de trabalho padrão dos usuários é
criada dentro do diretório /home. Portanto, o caminho
completo da pasta padrão do usuário seria:
/home/jose.flores
Qual o comando básico do sistema operacional Linux
que José das Flores deve usar para navegar entre
pastas (diretórios) do sistema operacional utilizando o
CLI (Command Line Interface)?

A)
B)
C)
D)
E)

CTRL + B
CTRL + P
CTRL + N
CTRL + A
CTRL + I

A)
B)
C)
D)
E)

LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 21
Moisés, Ronaldo, Leonardo e Fábio são servidores
públicos federais estáveis que recentemente
apresentaram condutas descritas na Lei nº 8.027, de
12 de abril de 1990. Moisés mantém seu filho Mateus e
sua esposa Raquel sob sua chefia imediata. Ronaldo
utilizou um veículo oficial para transportar materiais de
construção para a obra de seu pai. Leonardo ausentouse do serviço durante o expediente, sem prévia
autorização do seu superior imediato. Fábio ausentouse injustificadamente do trabalho por 35 dias
consecutivos. De acordo com a Lei nº 8.027/90,
assinale a alternativa que nomeia CORRETAMENTE
os agentes públicos que cometeram faltas
administrativas puníveis com pena de demissão.
A)
B)
C)
D)
E)

Ronaldo, somente.
Moisés, Ronaldo e Leonardo.
Ronaldo e Fábio.
Moisés e Fábio.
Fábio, somente.

QUESTÃO 22
A Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, prevê a
concessão de afastamentos e licenças aos servidores
públicos. Entretanto, a referida Lei determina quais
afastamentos e licenças podem ser concedidos aos
servidores em estágio probatório. Assinale a
alternativa que apresenta um afastamento ou uma
licença permitida a um servidor em estágio probatório.

cat
cd
cp
ls
mv

A) Licença por motivo de afastamento do cônjuge ou
companheiro.
B) Licença capacitação.
C) Licença para tratar de interesses particulares.
D) Licença para desempenho de mandato classista.
E) Afastamento para participar de curso de formação
decorrente de aprovação em concurso para outro
cargo em qualquer esfera da Administração
Pública.
QUESTÃO 23
À luz do que dispõe a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, marque a assertiva CORRETA.
A) Carlos, Servidor Público Federal, procedeu de
forma desidiosa no desempenho de suas funções e
após regular Processo Administrativo Disciplinar foi
considerado culpado. Nesse caso, o servidor será
apenado com a sanção de advertência.
B) Maria, Servidora Pública Federal, recusou-se a
atualizar seus dados cadastrais junto à repartição
na qual é lotada. Nesse caso, a servidora poderá
sofrer a penalidade de demissão.
C) José, Servidor Público Federal, respondeu a um
Processo Administrativo Disciplinar e o relatório da
Comissão concluiu pela prática de infração de
corrupção. Nesse caso, José sofrerá a penalidade
de suspensão, uma vez que para esse tipo de
infração a Lei prevê a aplicação dessa sanção.
D) Juliana, Servidora Pública Federal, visando
desempenhar suas atribuições na sua residência,
retirou 7(sete) processos da repartição sem prévia
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anuência da autoridade competente. Como a Lei
não proíbe expressamente esse tipo de conduta,
pelo Princípio da legalidade, Juliana não está
sujeita a sofrer qualquer penalidade.
E) Joana, Servidora Pública Federal, recusou-se a ser
submetida à inspeção médica determinada pela
autoridade competente. Nesse caso, a servidora
será punida com suspensão de até 15 (quinze)
dias, cessando os efeitos da penalidade uma vez
cumprida a determinação.
QUESTÃO 24
A Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, dispõe sobre
a estruturação do Plano de Carreira dos Cargos
Técnico-Administrativos em Educação, no âmbito das
Instituições Federais de Ensino vinculadas ao
Ministério da Educação. Avalie as assertivas abaixo e
assinale a alternativa CORRETA:
A) O interstício de 24 (vinte e quatro) meses deve ser
observado para que ocorra a mudança de nível de
capacitação, no mesmo cargo e nível de
classificação, decorrente da obtenção pelo servidor
de certificação em programa de capacitação.
B) A Progressão por Capacitação Profissional é a
mudança para o padrão vencimento imediatamente
subsequente, a cada 3 (três) anos de efetivo
exercício, desde que o servidor apresente
resultado fixado em programa de avaliação de
desempenho, observado o respectivo nível de
capacitação.
C) O desenvolvimento do servidor na carreira dar-seá, exclusivamente, mediante a Progressão por
Capacitação Profissional ou Progressão por Mérito
Profissional.
D) A Progressão por Mérito Profissional é a mudança
de nível de classificação na carreira, desde que
observado o requisito de escolaridade, habilidades
específicas, formação especializada e experiência.
E) Cargo é o conjunto de princípios, diretrizes e
normas que regulam o desenvolvimento
profissional dos servidores que integram
determinada carreira, constituindo-se em
instrumento de gestão do órgão ou entidade.
QUESTÃO 25
A Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de
Acesso à Informação, regulamenta o direito
constitucional de acesso às informações públicas. Essa
norma criou mecanismos que possibilitam, a qualquer
pessoa, física ou jurídica, sem necessidade de
apresentar motivo, o recebimento de informações

públicas dos órgãos e entidades. Com base nos termos
da Lei nº 12.527/11, assinale a alternativa CORRETA:
A) As informações pessoais relativas à intimidade,
vida privada, honra e imagem terão seu acesso
restrito pelo prazo máximo de 100 (cem) anos,
contados a partir da data de produção.
B) Empresas públicas e sociedades de economia
mista estão isentas de observar obrigações
referentes à transparência pública.
C) É facultado ao órgão público fazer exigências
relativas aos motivos determinantes da solicitação
de informações de interesse público.
D) O prazo máximo de restrição de acesso à
informação classificada como secreta é de 10 (dez)
anos, contados a partir da data de sua produção.
E) Transcorrido o prazo de classificação, a informação
se torna acessível ao público, após ato de
autorização da autoridade máxima do órgão.
QUESTÃO 26
O Plano de Desenvolvimento Institucional (2014-2018)
do IFMS, aprovado pela Resolução 009/2014 do
Conselho Superior, apresenta um conjunto de valores
institucionais que constituem os princípios que regem a
atuação e a conduta dos membros do IFMS. Assinale a
alternativa que contém os cinco valores previstos no
Plano de Desenvolvimento Institucional 2014-2018 do
IFMS.
A) Transparência, Disciplina, Compromisso com o
desenvolvimento local e regional, Desempenho e
Responsabilidade.
B) Compromisso com o desenvolvimento regional e
nacional, Ética, Disciplina, Estabilidade e Inovação.
C) Ética, Compromisso com o desenvolvimento
econômico local, Inovação, Humanização e
Transparência.
D) Compromisso social, Transparência, Inovação,
Ética e Compromisso com desenvolvimento local e
regional.
E) Transparência, Sinergia, Inovação, Compromisso
com o desenvolvimento sustentável e Ética.
QUESTÃO 27
A Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, no Capítulo VII do Título III do seu texto, trata da
Administração Pública. O art. 37, do texto magno,
prevê que a administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência. Além dos princípios ora
citados, o referido artigo dispõe que:
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A) Será permitida a acumulação de um cargo público
de professor com outro técnico ou científico, desde
que haja compatibilidade de horários e se obedeça
aos limites remuneratórios estabelecidos no Inciso
XI, deste art. 37. A acumulação ora citada não se
estende a empregos e funções públicas.
B) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e
do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos
pagos pelo Poder Executivo.
C) Decreto do Chefe do Executivo estabelecerá os
casos de contratação por tempo determinado para
atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público.
D) Lei geral poderá autorizar a criação de autarquia.
Tratando-se de empresa pública, de sociedade de
economia mista e de fundação, poderá qualquer
delas ser criada mediante Decreto do Poder
Executivo.
E) A remuneração e o subsídio dos ocupantes de
cargos, funções e empregos públicos da
administração direta, autárquica e fundacional,
conforme previsto no inciso XI deste art. 37, não
poderão exceder o subsídio mensal, em espécie,
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal,
computando-se nesse limite as parcelas de caráter
indenizatório previstas em lei.
QUESTÃO 28
Licitação é o procedimento administrativo vinculado por
meio do qual os entes da Administração Pública e
aqueles por ela controlados selecionam a melhor
proposta entre as oferecidas pelos vários interessados,
com dois objetivos - a celebração de contrato, ou a
obtenção do melhor trabalho técnico, artístico ou
científico (CARVALHO, 2014, p. 238).
CARVALHO, José dos Santos Filho. Manual de Direito
Administrativo. 27ª ed. São paulo: atlas, 2014.

A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, regulamenta o
disposto no art. 37, XXI da Constituição Federal e
institui as normas para licitações e contratos da
Administração Pública. Embora licitar seja regra, há
casos em que a legislação prevê a possibilidade de
dispensa do referido procedimento ou até mesmo este
é inexigível. De acordo com as regras estabelecidas na
Lei 8.666/93, marque a assertiva CORRETA. É
dispensável a licitação:
A) Para contratação de profissional de qualquer setor
artístico, diretamente ou através de empresário
exclusivo, desde que consagrado pela crítica
especializada ou pela opinião pública.
B) Nos casos de emergência ou de calamidade
pública, quando caracterizada urgência de

atendimento de situação que possa ocasionar
prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas,
obras, serviços, equipamentos e outros bens,
públicos ou particulares, e somente para os bens
necessários ao atendimento da situação
emergencial ou calamitosa e para as parcelas de
obras e serviços que possam ser concluídas no
prazo máximo de 6 meses, prorrogáveis por igual
período.
C) Para concessão ou permissão de prestação de
serviço público, desde que comprovada
capacidade técnica, econômica e financeira do
concessionário ou permissionário.
D) Para obras e serviços de engenharia de valor até
20% (vinte por cento) do limite previsto na alínea
"a", do inciso I do art. 23, da Lei nº 8.666/93.
E) Na contratação realizada por Instituição Científica e
Tecnológica - ICT ou por agência de fomento para
a transferência de tecnologia e para o
licenciamento de direito de uso ou de exploração
de criação protegida.
QUESTÃO 29
A Lei nº 11.892, de 29 de dezembro de 2008, institui a
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica e cria os Institutos Federais de Educação,
Ciência e Tecnologia. Segundo o que dispõe o referido
diploma legal, marque a assertiva CORRETA.
A) Suponha que determinado Instituto Federal a que
se refere a Lei n° 11.892/08, em nível de educação
superior, ministre 10% dos seus cursos em
licenciatura, bem como programas especiais de
formação pedagógica. Nessa situação hipotética, o
referido percentual atende aos limites mínimos
previstos no diploma legal ora citado.
B) É lícita a nomeação para o cargo de Reitor do
Instituto Federal de Mato Grosso do Sul o Servidor
da Carreira dos Cargos Técnico-Administrativos em
Educação que possua título de doutor e o mínimo
de 5 (cinco) anos de efetivo exercício na instituição.
C) Um dos objetivos dos Institutos Federais é o de
ministrar preponderantemente a educação superior
e de forma secundária a educação profissional
técnica de nível médio, cujo percentual de cursos
não poderá exceder a 50% de suas vagas.
D) Os Institutos Federais têm por finalidade
desenvolver a educação profissional e tecnológica
como processo educativo e investigativo de
geração e adaptação de soluções técnicas e
tecnológicas às demandas sociais e peculiaridades
regionais, bem como promover a integração e a
verticalização da educação básica à educação
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profissional e educação superior, otimizando a
infraestrutura física, os quadros de pessoal e os
recursos de gestão.
E) Os Institutos Federais têm por finalidade a
promoção do ensino médio, prioritariamente na
forma de cursos integrados. Por esse motivo, as
instituições que compõem a Rede Federal a que se
refere a Lei nº 11.892/08 devem se abster de
realizar e estimular a pesquisa aplicada.

QUESTÃO 30

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

insônia. O paciente relata que somente em algumas
situações “excedia” a quantidade de álcool
programada. Ele reporta que, associado ao uso de
álcool, vinha apresentando anedonia, insônia, perda do
interesse em atividades rotineiras, tristeza e o fato de
que estava se isolando em casa, passando boa parte
do tempo na cama. Parou subitamente de fazer uso de
álcool, quando passou a apresentar piora no quadro de
insônia, tremores importantes nas mãos, vertigem e
episódios de alucinações visuais (microzoopsias). O pai
do paciente relata que ele também apresentava ideias
delirantes paranoides (pensava que estava brincando
de se esconder de crianças da vizinhança), além de
certa desorientação alopsíquica.

QUESTÃO 31
O delirium é um estado confusional causado pelo
comprometimento transitório da atividade encefálica e
pela perda da homeostase neural. Ele é um dos
quadros mais comuns encontrados em hospitais gerais
e para o qual o psiquiatra é consultado com frequência.
Sobre essa condição, assinale a alternativa CORRETA:
A) Entre os fatores de risco para o seu
desenvolvimento estão: a idade avançada, a lesão
cerebral prévia e o comprometimento cognitivo.
B) O Miniexame do Estado Mental é uma escala muito
útil para avaliar a gravidade do quadro, em especial
pela sua avaliação da atenção do paciente.
C) A utilização de haloperidol como estratégia
profilática, antes de procedimentos cirúrgicos em
pacientes de alto risco, é recomendada como
procedimento de rotina.
D) A infecção urinária, o pós-operatório, a sepse e o
controle inadequado da dor não estão associados
ao delirium.
E) Tipicamente, os sintomas estabilizam-se em cerca
de 18 horas.
CASO CLÍNICO (referente às questões 32 a 34)
Você avaliou um paciente do sexo masculino, de 43
anos, usuário de 1 (uma) garrafa de cachaça/dia e 1
(uma) carteira de cigarro/dia há cerca de 17 anos, sem
uso de outras drogas, com aumento do padrão de
consumo há pelo menos 2 anos. Recentemente, vinha
bebendo cachaça em casa (sem frequentar o bar),
sendo a primeira dose pela manhã (para “abrir o
apetite”) e demais doses à noite, no “horário da
novela”, com finalidade de relaxar e diminuir sua

De acordo com o Decreto nº 1.171/94 que trata do
Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil
do Poder Executivo Federal, são deveres fundamentais
do servidor público EXCETO:
A) Ser assíduo e frequente ao serviço.
B) Desviar servidor público para atendimento a
interesse particular.
C) Manter limpo e em perfeita ordem o local de
trabalho.
D) Apresentar-se ao trabalho com vestimentas
adequadas ao exercício da função.
E) Desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo,
função ou emprego público de que seja titular.

QUESTÃO 32
Assinale a alternativa que corresponde aos critérios
diagnósticos da CID-10 para dependência química,
com base na entrevista com o paciente.
A) Persistência no uso da substância, a despeito de
evidência clara de consequências nocivas;
tolerância; abstinência; abandono de interesses
rotineiros e incapacidade de controle de consumo.
B) Compulsão por beber; tolerância; abstinência;
abandono de interesses rotineiros; incapacidade de
controle de consumo e persistência no uso da
substância, a despeito de evidência clara de
consequências nocivas.
C) Tolerância; abstinência; abandono de interesses
rotineiros; incapacidade de controle de consumo.
D) Tolerância; abstinência e incapacidade de controle
de consumo, além de quantidade superior de
ingesta de bebida em relação ao preconizado pela
Organização Mundial da Saúde.
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E) Compulsão por beber; abstinência e quantidade
superior de ingesta de bebida em relação ao
preconizado pela OMS.

E) A tríade diagnóstica da síndrome de Wernicke
(confusão mental, ataxia e oftalmoplegia) está
presente em 2/3 dos casos.

QUESTÃO 33

CASO CLÍNICO (referente às questões 35 e 36)

A investigação para comorbidades psiquiátricas é
essencial para um bom entendimento do paciente e
estruturação de um plano terapêutico adequado. Sobre
esse assunto, assinale a afirmativa CORRETA:
A) O álcool é a substância lícita mais associada à
esquizofrenia.
B) Em virtude da importância do tratamento dos
sintomas depressivos para evitar a recaída, o
diagnóstico de depressão nos quadros de
abstinência do álcool deve ser firmado
rapidamente, em menos de dez dias.
C) O abuso de álcool não é comum nos indivíduos
acometidos pelo transtorno do déficit de atenção e
hiperatividade (TDAH), comparado ao abuso de
maconha.
D) Cerca de 40% dos pacientes que procuram
tratamento para problemas devido ao álcool
possuem algum transtorno do humor.
E) Após a depressão, o transtorno bipolar é o
transtorno psiquiátrico mais relacionado ao
consumo de substâncias psicoativas.
QUESTÃO 34
Uma das preocupações no acompanhamento e
tratamento de pacientes dependentes de álcool é evitar
a síndrome de Wernicke e controlar os sintomas de
abstinência. Com base nas atuais evidências científicas
sobre o tema, marque a alternativa CORRETA.
A) O baixo teor de proteínas e vitaminas em bebidas
alcoólicas favorece o surgimento de deficiências
nutricionais em indivíduos que consomem grandes
quantidades. A suplementação com vitamina C é a
principal medida adjuvante ao tratamento que visa
reduzir a incidência de condições como a
encefalopatia de Wernicke.
B) A reposição com tiamina por via parenteral não é
recomendada em virtude dos riscos de efeitos
colaterais.
C) O delirium tremens é a manifestação mais grave da
abstinência por álcool, e usualmente ocorre de 2 a
3 dias após a interrupção do consumo de bebidas
alcoólicas.
D) Os benzodiazepínicos estão recomendados nos
casos de tratamento da abstinência por álcool,
sendo que a dose máxima diária de diazepam não
deve exceder 60 mg/dia.

Você recebeu para avaliação um jovem de 19 anos,
que durante o serviço militar obrigatório passou a
apresentar um comportamento paranoide, com
presença de delírios persecutórios francos, dizendo
que haveria câmeras nas lâmpadas de luz de sua casa
e que o Brasil poderia ser invadido a qualquer
momento. Disse, na consulta, que escreveu cartas ao
Presidente da República, manifestando o perigo que
isso representa e que tem dormido poucas horas por
noite, fatos confirmados pela família, que apresenta a
você o que o paciente escreveu. A família relata que
seu comportamento passou a ficar “excêntrico” e que
gesticulava muito, como se fizesse discursos, com
solilóquios, por muitas vezes irritado. O paciente
argumenta que Deus o designou chefe da operação
militar contra a suposta invasão.
A família insistiu que o paciente usava drogas, mas o
resultado do exame toxicológico de urina realizado 3
vezes nos últimos 2 meses foi negativo para as
principais drogas, incluindo maconha e cocaína.
Os sintomas persistiram por vários meses e sua
indicação terapêutica foi iniciar com o uso de clozapina,
gradativamente, até a dose de 200 mg/dia, com a qual
atingiu remissão dos sintomas.
QUESTÃO 35
Assinale a alternativa que corresponde à melhor
orientação familiar, de acordo com o possível
diagnóstico do caso apresentado anteriormente.
A) Seguramente, o paciente é dependente químico e
é necessário um exame com maior janela
terapêutica para que isso fique demonstrado,
sendo a família orientada a exigir um teste
laboratorial para drogas com uso de queratina
capilar.
B) Ainda não é possível firmar qualquer diagnóstico
ou fornecer orientações à família, em especial em
virtude dos sintomas de humor presentes no caso.
C) Trata-se de esquizofrenia, com explicação sobre a
doença e formas de tratamento/prognóstico e
suporte familiar.
D) O transtorno assemelha-se à esquizofrenia, mas é
caracterizado como esquizotípico, sendo
necessário aguardar pelo menos 2 anos para o
diagnóstico final, informação que deve ser relatada
para a família.
E) Seus sintomas de elevação do humor são de
grande magnitude, julgando-se chefe de operação
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militar, de forma que é portador de doença bipolar
do humor, e a família deve receber a orientação de
perceber quaisquer sinais de elevação de humor,
principalmente.
QUESTÃO 36
Entre os antipsicóticos disponíveis atualmente, existe a
divisão comum em agentes “típicos” (“clássicos” ou de
“1ª geração”) e “atípicos” (ou de “2ª geração”). Esses
últimos incluem fármacos como a clozapina, que foi o
agente antipsicótico escolhido na terapêutica do
paciente do caso clínico anterior. Com relação à ação
dos antipsicóticos e implicações dos seus usos,
assinale a alternativa CORRETA:
A) Os antipsicóticos atípicos são praticamente
desprovidos de afinidade por receptores além dos
dopaminérgicos do tipo D2, justificando a menor
ocorrência de efeitos indesejados quando
comparados aos agentes típicos.
B) A via tuberoinfundibular permite o controle inibitório
da liberação de prolactina pela ação da dopamina
em receptores dopaminérgicos do tipo D1
presentes na hipófise. O risco de
hiperprolactinemia, ginecomastia e galactorreia é
maior com o uso de antipsocóticos típicos, que
apresentam maior afinidade por esses receptores
que os antipsicóticos atípicos.
C) A ocorrência de efeitos extrapiramidais e
parkinsonismo farmacológico é mais frequente com
o uso de agentes típicos, como o haloperidol.
Nessas situações, esse efeito indesejado pode ser
minimizado pelo ajuste de dose do antipsicótico ou
utilização de um agente antiparkinsoniano como
adjuvante de tratamento.
D) A razão de antagonismo de receptores
serotoninérgicos e dopaminérgicos contribui para a
menor incidência de efeitos extrapiramidais
causados por agentes atípicos, que apresentam
afinidade maior por receptores de serotonina do
tipo 5HT2 que por receptores dopaminérgicos do
tipo D2.
E) A potência terapêutica de agentes antipsicóticos é
maior quanto maior for a afinidade para receptores
dopaminérgicos do tipo D1.
QUESTÃO 37
Entre os transtornos do humor, o transtorno bipolar
recebe destaque e é alvo frequente de pesquisas por
conta do perfil clínico heterogêneo e eficácia de
tratamento variável. Os conceitos de neuroprogressão
têm sido utilizados para melhor entendimento da
doença e seu decurso temporal. Sobre a

neuroprogressão do transtorno bipolar, assinale a
alternativa CORRETA:
A) Pacientes que experimentam estresse e abuso de
drogas podem desenvolver mudanças
inespecíficas na plasticidade neuronal que levam a
apresentações mais complexas e refratárias.
B) O prejuízo cognitivo se agrava com episódios
cumulativos de manifestação da doença, afetando
funções executivas e outros testes cognitivos,
como memória verbal, inibição de resposta,
atenção sustentada, velocidade psicomotora,
abstração e alternância cognitiva.
C) Mecanismos de carga alostática não estão
relacionados aos conceitos de neuroprogressão da
doença.
D) Ainda não há dados que indiquem correlação entre
os conceitos de neuroprogressão e prejuízo
cognitivo.
E) Mecanismos de carga alostática podem explicar a
carga médica cumulativa associada a episódios de
humor recorrentes, substituindo a noção de que o
transtorno seja uma condição relacionada ao
estresse.
QUESTÃO 38
O curso temporal do transtorno bipolar é muito variável
entre pacientes. Alguns deles apresentam um curso
claramente progressivo, associado com alterações
encefálicas e prejuízo funcional. Sobre as bases
neuroquímicas dessa progressão, assinale a alternativa
CORRETA:
A) Níveis séricos periféricos de BDNF são menores
em pacientes com transtorno bipolar em episódios
maníacos e depressivos e foram correlacionados
negativamente à gravidade dos sintomas.
B) Atividades da glutationa redutase e da glutationa Stransferase diminuem em pacientes nos estágios
finais do transtorno bipolar em comparação a
pacientes nos estágios iniciais.
C) Episódios agudos da doença bipolar foram
caracterizados como estados pró-inflamatórios,
com diminuição do nível sérico de interleucinas e
fator de necrose tumoral.
D) Mecanismos epigenéticos não foram
correlacionados com a neuroprogressão.
E) Normalmente há diminuição dos níveis séricos de
cortisol, com consequente diminuição da resiliência
celular.
QUESTÃO 39
Os fármacos antidepressivos são utilizados com
frequência no tratamento de transtornos de humor e
ansiedade. A escolha do fármaco, entre as várias
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classes disponíveis atualmente, é empírica e deve levar
em conta as particularidades de cada substância e dos
pacientes avaliados. Com relação às particularidades
farmacológicas dos antidepressivos, assinale a
alternativa CORRETA:
A) Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina
(ISRS) não modificam a recaptação de outros
transmissores.
B) Os antidepressivos tricíclicos impedem a
recaptação de serotonina e noradrenalina, sem
perfil diferencial de preferência entre esses
neurotransmissores em agentes diferentes dessa
mesma classe de fármacos.
C) A latência de semanas a meses para o surgimento
de efeitos antidepressivos se relaciona ao tempo
necessário para que aconteçam aumentos
significativos nas concentrações de serotonina na
fenda sináptica.
D) Quanto maior a seletividade de ação do
antidepressivo na transmissão serotoninérgica,
maior é a eficácia do antidepressivo, sem relação
clara, contudo, com o perfil de segurança desses
agentes.
E) A “reação do queijo” não é associada
uniformemente aos inibidores da monoaminaoxidase, já que a sua incidência pode variar de
acordo com o perfil de ligação com o alvo
terapêutico (reversível ou irreversível) e
seletividade pelas diferentes isoformas da enzima
(seletivo ou não-seletivo).
QUESTÃO 40
Um dos grandes problemas psiquiátricos do ser
humano é diagnosticado hoje como transtorno
obsessivo-compulsivo (TOC). Apesar de ser tratado de
maneira estereotipada por vários filmes sobre o
assunto, o grau de sofrimento para o paciente e suas
famílias é extremamente alto. Sobre o tratamento
farmacológico do TOC, pode-se afirmar que:
A) Não há evidência de que outras classes de
fármacos sejam úteis nas estratégias de
potencialização da ação dos ISRS inibidores
seletivos da recaptação de serotonina prescritos
para o transtorno.
B) A teoria predominante se baseia na disfunção
serotoninérgica apresentada no transtorno, mas
estudos recentes com tomografia por emissão de
pósitrons demonstraram hiperatividade
dopaminérgica na região do estriado.
C) A hiperatividade glutamatérgica existente na região
do estriado faz com que sejam obrigatórios agentes

dessa classe no tratamento atual do transtorno,
como a N-acetil-cisteína.
D) A dose de clomipramina com melhor efeito na
maioria dos casos é a de 50 mg/dia.
E) O uso de paroxetina, em virtude dos menores
efeitos colaterais, está indicado como terapia de
primeira escolha no transtorno.
CASO CLÍNICO (referente às questões 41 a 43)
Você avaliou uma paciente de 26 anos, que se graduou
em Direito há 5 anos e faz concursos jurídicos, com a
meta de tornar-se promotora de justiça federal. Ela
relata que faz tratamento para “ansiedade” há muitos
anos, desde que ingressou na faculdade, mas acha
que seu diagnóstico é de transtorno de déficit de
atenção e hiperatividade (TDAH), pois não consegue
memorizar adequadamente os conteúdos e
frequentemente fica distraída, perdendo o foco nos
estudos. Você continua a avaliação e, no meio de sua
entrevista, ela relata crises típicas de pânico, com
hiperexcitação autonômica e sensação iminente de
morte, associados ao alto grau de ansiedade basal
apresentado nos outros momentos de sua vida. Há
relato familiar de irmãos e mãe em tratamento
psiquiátrico. Você optou por iniciar escitalopram 10
mg/dia para a jovem, orientando a respeito das
possibilidades farmacológicas e não farmacológicas do
tratamento.
QUESTÃO 41
Na investigação mais criteriosa sobre a hipótese de
TDAH sugerida pela paciente durante a anamnese,
qual sintoma seria o mais esperado de se encontrar,
em caso de confirmação desse diagnóstico?
A) Com frequência evita envolver-se em tarefas que
exijam esforço mental constante.
B) É facilmente distraída por estímulos alheios à
tarefa que está realizando apenas em situações de
grande estresse.
C) Em situações específicas, quando contrariada,
interrompe ou se mete em assuntos dos outros.
D) Não apresenta dificuldade para organizar suas
tarefas, mas apresenta grande dificuldade em
organizar suas atividades de rotina.
E) Frequentemente, deixa de prestar atenção a
detalhes, porém não comete erros por descuido em
atividades de trabalho.
QUESTÃO 42
O diagnóstico de transtorno do pânico pode ser
frequentemente dificultado pela presença de
comorbidades psiquiátricas. No caso clínico anterior,
apesar das dificuldades, foi possível firmar o
diagnóstico de transtorno de pânico e a paciente
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obteve ótimos resultados com o uso de escitalopram.
Sobre o transtorno de pânico, pode-se afirmar que:
A) A presença de depressão como diagnóstico
comórbido não aumenta o risco de suicídio.
B) Gêmeos monozigóticos e dizigóticos apresentam a
mesma taxa de concordância para o transtorno.
C) A terapia farmacológica é mais efetiva que a
terapia cognitivo-comportamental, nesses casos.
D) Há aumento nas taxas de ideação suicida e
tentativas de suicídio, mesmo quando os dados
são estatisticamente ajustados para depressão.
E) Não há diferença na prevalência do transtorno
considerando o gênero.
QUESTÃO 43
No caso clínico apresentado anteriormente, a droga de
escolha foi o escitalopram, um antidepressivo
classificado farmacologicamente como inibidor seletivo
da receptação de serotonina (ISRS). Qual o principal
motivo da escolha de um ISRS nesse caso?
A) Pela remissão dos sintomas em curto espaço de
tempo, inferior a sete dias.
B) Pelo fato de não necessitarem de
benzodiazepínicos como adjuvantes no tratamento,
em virtude de sua alta eficácia.
C) Em virtude de sua eficácia para o tratamento do
transtorno e de seu perfil de segurança em relação
aos efeitos colaterais, em comparação a outros
fármacos.
D) Pela possibilidade de serem introduzidas doses
maiores no início do tratamento, quando os
sintomas são mais intensos.
E) Pela ausência de estudos com outras classes de
fármacos.
QUESTÃO 44
O ácido γ-aminobutírico (GABA) é um dos principais
neurotransmissores inibitórios do sistema nervoso, com
implicações sobre o controle do ciclo sono-vigília,
controle de respostas de defesa e ajuste de respostas
excitatórias em geral. Sobre o potencial terapêutico de
substâncias que modulam a transmissão GABAérgica,
assinale a alternativa CORRETA:
A) Embora os “compostos Z” não sejam quimicamente
relacionados aos benzodiazepínicos, o flumazenil é
um antagonista capaz de reduzir e/ou reverter os
efeitos tanto de benzodiazepínicos quanto dos
“compostos Z”, em casos de intoxicação.
B) Os “compostos Z” (como o zolpidem) atuam
seletivamente em sítios benzodiazepínicos de
canais GABAA contendo a subunidade α2. Como
essa subpopulação de canais tem expressão
preferencial em regiões encefálicas relacionadas

ao controle do sono (como o hipotálamo), o efeito
hipnótico dessa classe de fármacos é pronunciado,
diminuindo a latência para o sono.
C) A meia-vida reduzida do clonazepam torna esse
benzodiazepínico um fármaco de escolha no
tratamento da insônia, desde que seu uso seja
agudo para minimizar o risco de abuso e
dependência.
D) O baclofeno é um agonista seletivo de canais
GABAB, permeáveis a cloreto (Cl-). Embora a
distribuição desse receptor seja significativa na
medula espinal, justificando o efeito relaxante
muscular desse fármaco, a presença desses
canais também no encéfalo pode exacerbar
condições psiquiátricas pré-existentes em
pacientes que utilizem esse composto.
E) O midazolam está entre os benzodiazepínicos de
meia-vida mais longa, tornando seu uso
preferencial como adjuvante anestésico por conta
do seu efeito sedativo e ansiolítico.
QUESTÃO 45
O transtorno factício é um dos diagnósticos que devem
ser considerados no diagnóstico diferencial com
simulação. Sobre esse transtorno, pode-se afirmar:
A) Não há autoprodução de lesões nessa categoria
diagnóstica.
B) Nessa condição médica, os pacientes se
submetem a menos riscos de iatrogenia, ao
acessarem os serviços de saúde.
C) Não há impacto econômico do transtorno nos
custos hospitalares.
D) Há alto grau de empatia por parte das equipes que
tratam esses pacientes, de forma que são
rapidamente referenciados para tratamento, sem
que as equipes se sintam “enganadas”.
E) Há produção intencional de sintomas sem a
presença de ganho evidente, como aposentadoria
ou escapar do serviço militar obrigatório, por
exemplo. Os pacientes podem exagerar ou mentir
a respeito de sua condição médica.
QUESTÃO 46
Embora a mídia tenha ampliado o conhecimento da
sociedade a respeito do diagnóstico de TDAH, muitos
aspectos do transtorno ainda passam desapercebidos
por clínicos e pacientes. Sobre o TDAH, pode-se
afirmar que:
A) A prevalência do transtorno na infância é de 25 a
35% das crianças.
B) O tratamento adequado para TDAH previne o
surgimento de comorbidades, como a depressão,
por exemplo.
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C) O tratamento não-farmacológico deve ser
reservado aos casos em que não há resposta
adequada aos fármacos.
D) Há que se ter muito cuidado ao prescrever
metilfenidato, devido ao seu alto potencial aditivo
nos pacientes com TDAH.
E) Cerca de 80% dos adultos com TDAH possuem
pelo menos um diagnóstico psiquiátrico comórbido,
incluindo transtornos de personalidade, abuso de
substâncias e transtornos de humor/ansiedade.

D) A técnica da seta descendente revelou-se útil,
sendo cada pergunta realizada num formato
diferente, de forma a revelar níveis cada vez mais
profundos de pensamento.
E) O questionamento socrático, o uso de registros de
mudança de pensamento, a identificação de erros
cognitivos, a descatastrofização e o uso de cartões
de enfrentamento são alguns dos métodos que
podem ser utilizados para modificar pensamentos
automáticos.

QUESTÃO 47

QUESTÃO 49

Dentre as várias questões que são abordadas nas
emergências psiquiátricas, encontram-se as ideias e
tentativas de suicídio. Tais condições imprimem ao
psiquiatra a necessidade de investigação e conduta
apuradas. Sobre o tema, pode-se afirmar que:

A eletroconvulsoterapia (ECT) tem sido alvo de muitas
críticas, muitas vezes sem embasamento científico
apropriado. Sobre essa técnica, ao ser analisada sob o
prisma científico, pode-se afirmar que:

A) Pacientes com plano suicida, mas sem caráter
imediato, podem ser classificados como pacientes
de baixo risco para o evento.
B) Pacientes classificados como alto risco podem ser
tratados em ambiente ambulatorial, desde que a
família assine um termo de compromisso redigido
em conjunto com o psiquiatra e se comprometa a
executar vigilância do paciente 24h por dia.
C) Doenças terminais não influenciam o risco de o
indivíduo cometer suicídio.
D) A população de risco para suicídio inclui detentos,
homens jovens (15 a 49 anos), idosos, pessoas
com doenças mentais e pessoas com história de
abuso de álcool e outras drogas.
E) O suicídio constitui a vigésima causa principal de
morte no mundo e a subnotificação legal da morte
por suicídio, atualmente, tornou-se muito rara no
Brasil.

A) Raramente ocorrem alterações somáticas como
efeitos colaterais imediatos mais frequentes da
ECT.
B) É possível haver crises convulsivas generalizadas
ineficazes durante a sessão de ECT, portanto é
preciso haver parâmetros de avaliação da eficácia
das crises. A duração da crise é um parâmetro
insuficiente, sendo atualmente o EEG quantitativo e
a reação cardiovascular os marcadores de eficácia
da crise mais adequados.
C) Sua contraindicação absoluta mais conhecida é a
presença de acidente vascular cerebral.
D) Quando do posicionamento bitemporal e bifrontal
de eletrodos, a carga elétrica deverá equivaler a 25
vezes o limiar convulsígeno.
E) A dependência química, episódios depressivos
com risco de suicídio e esquizofrenia refratária são
as principais condições em que a utilização de ECT
é indicada.

QUESTÃO 48

QUESTÃO 50

A eficácia da terapia cognitivo-comportamental como
método de tratamento pode ser comprovada na
intervenção em vários transtornos psiquiátricos,
incluindo dependência química e transtornos ansiosos.
Diante do exposto, assinale a alternativa CORRETA
sobre essa técnica:

O código de ética médica passa atualmente por
processo de revisão. Porém, existem prerrogativas
profissionais que norteiam a prática do médico desde a
antiguidade. Considerando o código de ética de 2010,
pode-se afirmar que:

A) Exercícios de role-play, exame das evidências e
registro de pensamentos são alguns dos métodos
para identificar pensamentos automáticos.
B) No questionamento socrático deve-se seguir um
roteiro de perguntas, independentemente do
resultado emocional ou comportamental que esteja
sendo obtido.
C) O uso de cartões de enfrentamento é
contraindicado na dependência química, em virtude
do aumento da fissura.

A) É direito do médico: realizar atos médicos proibidos
por lei, que não sejam contrários aos ditames de
sua consciência.
B) É direito do médico: decidir, em qualquer
circunstância, levando em consideração sua
experiência e capacidade profissional, o tempo a
ser dedicado ao paciente, evitando que o acúmulo
de encargos ou de consultas venha a prejudicá-lo.
C) É direito do médico: abreviar a vida do paciente, a
pedido deste ou de seu representante legal.
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D) É vedado ao médico: ajustar previamente com o
paciente o custo estimado dos procedimentos.
E) É vedado ao médico: exibir pacientes ou seus
retratos em anúncios profissionais ou na
divulgação de assuntos médicos, em meios de
comunicação em geral, exceto com autorização do
paciente.
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