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Cargo: Médico Psiquiatra 

 

PORTUGUES 
 
Leia atentamente o poema Versos Íntimos, publicado em 1912 e escrito por Augusto dos Anjos, 
poeta brasileiro, para responder às questões de 1 a 3. 
 
Versos Íntimos 

 

Vês! Ninguém assistiu ao formidável 

Enterro de sua última quimera.  

Somente a Ingratidão – esta pantera – 

Foi tua companheira inseparável! 

 

Acostuma-te à lama que te espera! 

O homem, que, nesta terra miserável,  

Mora, entre feras, sente inevitável  

Necessidade de também ser fera.  

 

Toma um fósforo. Acende teu cigarro! 

O beijo, amigo, é a véspera do escarro,  

A mão que afaga é a mesma que apedreja.  

 

Se alguém causa inda pena a tua chaga,  

Apedreja essa mão vil que te afaga,  

Escarra nessa boca que te beija! 

 

 

01- Leia atentamente as afirmações a seguir: 

 

I – É possível afirmar que o eu lírico possui uma visão distópica da vida.  

 

II – Na primeira estrofe, o eu lírico enfatiza a solidão do seu interlocutor.  

 

III – Na segunda estrofe, o eu lírico aconselha seu interlocutor a se acostumar com a crueldade 

do mundo que o cerca. Nessa estrofe, ele também afirma que, corrompidos pelo meio, fatalmente 

os homens se tornam cruéis. 

  

É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):  

 

a) I e II. 

b) Apenas III. 

c) Todas.  

d) II e III. 

 



 

02- Leia atentamente as afirmações a seguir: 

 

I – Em todas as estrofes, há verbos no imperativo. 

 

II – Na terceira estrofe do poema, o eu lírico indica que demonstrações de afeto, preocupação e 

amizade, representadas no poema pelo beijo, são, na realidade, prenúncios de algo mau, 

representado no poema pelo escarro.  

 

III – Ao final do poema, o eu lírico sugere que seu interlocutor seja então o agente das crueldades. 

Dessa forma, é possível afirmar que o poema aborda o comportamento humano em sociedade 

e como o homem pode ser, ao mesmo tempo, vítima e autor de crueldades.  

  

É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):  
 

a) Todas. 

b) I e II. 

c) II e III.  

d) Apenas III. 

 

03- Na primeira estrofe, a palavra “quimera” pode ser substituída, sem prejuízo, por: 

 

a) amizade. 

b) ilusão. 

c) conquista. 

d) realidade.  

 

04-  Encontramos pronome indefinido em: 
 

a) Algo o incomoda? 

b) Então, olhei para mim no espelho.   

c) Tais discussões não levam à solução.   

d) Ele já deve ter seus setenta anos. 

 

05- Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, segundo o padrão culto da 

Língua Portuguesa: 

 

I – Quando a nossa imaginação ______ todas as barreiras, conquistaremos o prêmio. (Transpor) 

II – ______ os clientes e o garçom. (Chegar) 

III – Fomos nós que ______ nesse assunto.  (Tocar) 

IV – Não serei eu quem ______ as assinaturas.  (Recolher) 

V – Se eu ______ os dados, nunca mais os esquecerei. (Rever) 

VI – ______ seis horas da tarde. (Dar) 

 

a) Transpor – chegaram – tocou – recolherei – revir – deram.  
 
b) Transpuser – chegaram – tocamos – recolherei – rever – deu. 
 
c) Transpor – chegou – tocou – recolherá – rever – deu.  
 
d) Transpuser – chegaram – tocamos – recolherá – revir – deram. 



 

 
06- Leia as afirmações a seguir, acerca das regras especiais de acentuação: 
 
I – Na Língua Portuguesa, os ditongos abertos das palavras “herói”, “troféu” e “papéis” continuam 
acentuados, mesmo com as alterações da Nova Ortografia.  
 
II – Todos os hiatos tônicos são acentuados.  
 
III – Acentua-se com circunflexo a 3ª pessoa do plural do presente do subjuntivo dos verbos “ter” 
e “vir”, bem como seus compostos.  
 
É(são) correta(s) a(s) afirmação(ões): 
 
a) I e II. 
b) I.  
c) II e III. 
d) I e III. 
 
 
07-  Leia as afirmações a seguir, acerca da formação de palavras: 
 
I – A derivação regressiva ocorre quando uma palavra é formada não por acréscimo de sufixo 
e/ou prefixo, mas por redução. Um exemplo seria a palavra “compra”, derivada da palavra 
primitiva “comprar”.  
 
II – A derivação parassintética ocorre quando a palavra derivada resulta do acréscimo simultâneo 
de prefixo e sufixo à palavra primitiva. Um exemplo seria a palavra “infelizmente”. 
 
III – Um exemplo de derivação sufixal nominal é a palavra “alfabetizar”. 
 
É(são) correta(s) a(s) afirmação(ões): 

 

a) I e III. 
b) II e III. 
c) I, II e III. 
d) Apenas I.  
 
08- Assinale a única alternativa em que a ocorrência de crase não é facultativa: 
 
a) Eles ficaram na festa até às 2 horas. 

b) Entreguei o presente à Adriana. 

c) Refiro-me àquele paciente. 

d) Cedi o lugar à minha prima. 

 
09- Assinale a alternativa em que os substantivos compostos foram flexionados de maneira 
correta, segundo a norma culta: 
 
a) os guarda-chuvas; os abaixo-assinados; as má-formações. 

b) os guardas-noturnos; as palavras-chaves; os alto-falantes.   

c) os recos-recos; os bota-fora; os girassóis;   

d) as bombas-relógio; os gentil-homens; os amores-perfeitos. 



 

10- Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas, segundo o padrão culto da 
Língua Portuguesa:  
 

Já ____ 5 anos que o plano diretor foi aprovado. O processo foi longo porque ____ cláusulas 
para serem revistas e ____ pendências a serem estudadas. 
 

a) faz – havia – existia. 
 

b) fazem – havia – existiam. 
 

c)  faz – havia – existiam. 
 

d) faz – haviam – existia.  
 

CONHECIMENTO GERAL 
 
11- Na cidade de Cachoeira Paulista está localizada uma das sedes do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais, dentro do qual está situado o Centro de: 

 

a) Estudos Tecnológicos. 
b) Previsão de Tempo e Estudos Climáticos. 
c) Horóscopo Lunar. 
d) Condição Estrelar. 
 

12- O artigo 157 da Lei Orgânica de Cachoeira Paulista Considera- “família de baixa renda” as 
famílias cuja renda familiar não ultrapasse: 
 

a) 01(um) salário mínimo 
b) 02(dois) salários mínimos 
c) 03 (três) salários mínimos 
d) 04 (quatro) salários mínimos 
 
13- Uma grande festa é realizada pela comunidade Canção Nova em meados do mês de 

dezembro, com missas, palestras, e shows em Cachoeira Paulista. Essa festa chama-se: 
 

a) “Hosana, Brasil.” 

b) Monsenhor Jonas Abib. 

c) Renovação Carismática. 

d) “Rincão do meu Senhor” 
 

14- Na recente cerimônia de posse presidencial, a 1a. Dama Michelle Bolsonaro discursou 

usando LIBRAS (Linguagem Brasileira de Sinais).   Outro código linguístico especificamente 

direcionado para pessoas com limitações sensoriais é: 
 

a) Código Morse 

b) Linguagem Binária 

c) Linguagem Científica 

d) Linguagem Braille 
 

15- Em 2018 o mundo perdeu um grande cientista, Stephen Hawking, retratado no filme TEORIA 

DE TUDO.  A grave doença que o acometia desde a mocidade era: 
 

a) Doença de Hodkins 

b) Doença de Hawking 

c) ELA 

d) AIDS 



 

16- Cachoeira Paulista abriga a Estação Ferroviária que é considerada uma das mais magníficas 

construções da história deste país e era na época o ponto de encontro de dois importantes ramais 

ferroviários do Brasil.  Uma dessas ferrovias era: 

 

a) Estrada de Ferro São Paulo x Rio   

b) Estrada de Ferro Dom Pedro II 

c) Estrada de Ferro do Norte 

d) Todas estão corretas 

 

 17- O opositor de Nicolas Maduro não descartou autorizar a intervenção de uma força 

estrangeira, para que o ditador venezuelano pare de usurpar o poder. Guardió é atualmente: 

 

a) Vice presidente da Venezuela. 

b) Representante dos sindicatos da Venezuela. 

c) Líder do Legislativo. 

d) Militar reformado. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

18- Em fevereiro de 2019, o Facebook comemora: 

 

a) O 10º aniversário. 

b) O 20º aniversário 

c) O 15º aniversario. 

d) O 25º aniversário. 

 

19- O ministro José Antonio Dias Tóffoli é: 

 

a) Atual Presidente da Câmara Federal. 

b) Atual Presidente da Câmara Estadual  

c) Atual Presidente do TCE 

d) Atual Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

 

20-  Segundo a Lei Orgânica, no seu artigo 155, o direito à saúde implica nos seguintes direitos 

fundamentais: 

 

 I – condições dignas de trabalho, saneamento, moradia, alimentação, educação, transporte e 

lazer; 

 II – respeito ao meio ambiente e controle da poluição ambiental; 

 III – opção quanto ao tamanho da prole; 

 IV – acesso universal e igualitário de todos os habitantes do Município às ações e serviços de 

promoção, proteção e recuperação da saúde, sem qualquer discriminação, inclusive transporte 

em casos qualificados como emergência médica e de natureza social; 

 V – proibição de cobrança ao usuário do SUS, pela prestação de serviços de assistência à 

saúde pública e contratada, conforme legislação. 
 

São corretas: 
 

a) I, II, IV e V 

b) II, IV e V 

c) I, II e  IV 

d) I, II, III, IV e V 



 

 

CONHECIMENTO ESPECIFICO 
 

21- Julgue as seguintes afirmativas sobre a depressão: 
 

I. A depressão é uma condição relativamente comum, de curso crônico e recorrente. Está 

frequentemente associada com incapacitação funcional e comprometimento da saúde física. 

Os pacientes deprimidos apresentam limitação da sua atividade e bem estar, além de uma 

maior utilização de serviços de saúde. 
 

II. A prevalência de depressão é duas a três vezes mais frequente em homens do que em 

mulheres, mesmo considerando estudos realizados em diferentes países, comunidades ou 

pacientes que procuram serviços psiquiátricos. 
 

III. A distimia é um transtorno depressivo crônico com menor intensidade de sintomas, presente 

por pelo menos dois anos com períodos ocasionais e curtos de bem-estar. 
 

IV. Os antidepressivos não são efetivos no tratamento agudo da distimia. 

 

São corretas: 

 

a) afirmativas I e II. 

b) afirmativas I e III. 

c) afirmativas I, II e III. 

d) todas afirmativas estão corretas. 

 

22- Assinale a alternativa INCORRETA sobre a escolha do medicamento antidepressivo: 

 

a) Individualizar o tratamento considerando os aspectos específicos do paciente. 

 

b) Na ausência de fatores especiais, escolher antidepressivos bem tolerados, seguros quando 

tomados em excesso e mais prováveis de serem tomados nas doses prescritas. Há mais 

evidências em relação a estes critérios para os ISRS. No entanto, mirtazapina, reboxetina e 

venlafaxina são também seguros e bem tolerados. 

 

c) Para episódios depressivos graves em pacientes hospitalizados, considerar o uso dos 

tricíclicos ou venlafaxina preferencialmente. 

 

d) Não se deve levar em conta resposta prévia a uma droga particular pois se trata de um novo 

episódio sem relação com o anterior. 

 

23 -"O transtorno de ansiedade generalizada (TAG) é definido como, pelo menos, _______ de 

preocupação excessiva sobre questões cotidianas, a qual é desproporcional a qualquer risco 

inerente, causando sofrimento ou incapacidade." Preenche corretamente a lacuna: 

 

a) dois meses. 

b) três meses. 

c) seis meses. 

d) nove meses. 

 



 

24- Sobre a anorexia nervosa (AN), é correto afirmar que: 

 

a) Geralmente indivíduos com AN apresentam alta aceitação da doença e alto insight acerca 

de seus sintomas.  

 

b) O autorrelato da alimentação, da restrição alimentar, do peso e da altura geralmente são 

fidedignos.  

 

c) É incomum associação com traços obsessivos e perfeccionistas.  

 

d) Os pais necessitam entender que os filhos não têm condições de cuidar de si mesmo 

sozinhos, uma vez que o manejo do quadro é difícil e a participação da família é fundamental. 

 

25- Julgue as seguintes afirmativas sobre o transtorno do pânico (TP): 
 

I. O TP raramente ocorre na ausência de outras comorbidades psiquiátricas. 
 

II. O ataque de pânico é definido como um período de intenso medo ou desconforto, durante o 

qual sintomas somáticos se desenvolvem abruptamente e atingem um pico em 

aproximadamente 10 minutos. 
 

  III. Sintomas do TP em crianças e adolescentes se assemelham aos dos adultos, 

manifestando-se com palpitação, tremores, agitação, tonturas, falta de ar, fraqueza, sudorese, 

dor no peito, desconforto abdominal, náuseas, parestesia e medo de perder o controle. 
 

IV. No diagnóstico diferencial do TP com entidades clínicas de natureza orgânica, o início tardio 

(acima de 45 anos) e a presença de sintomas atípicos, como vertigem, inconsciência e perda 

de controle esfincteriano, levam a pensar que a causa orgânica seja a razão dos ataques. 
 

São corretas: 

a) afirmativas I e III. 

b) afirmativas II e IV. 

c) afirmativas I, II e III. 

d) todas afirmativas estão corretas. 
 

26- Quais complicações decorrentes do uso de cocaína, entre as complicações não-

psiquiátricas, são as mais frequentes? 

a) cardiovasculares. 

b) pulmonares. 

c) endocrinológicas. 

d) neurológicas. 
 

27- São efeitos psíquicos decorrentes do uso da maconha: 

a) despersonalização; desrealização; depressão. 

b) alucinações e ilusões; sonolência; ansiedade. 

c) irritabilidade; prejuízos à concentração; prejuízo da memória de curto prazo. 

d) todas afirmativas estão corretas. 
 

28- Farmacoterapia de primeira linha para o tratamento da dependência de nicotina: 

a) Clonidina. 

b) Bupropiona. 

c) Nortriptilina. 

d) Fluoxetina. 



 

 

29- O diazepam e o clordiazepóxido têm distribuição errática quando administrados via 

intramuscular pois: 

a) São altamente hidrossolúveis. 

b) Têm metabolização hepática aumentada. 

c) São altamente lipossolúveis.  

d) Aumenta sua taxa de absorção. 
 

30- Para o tratamento dos efeitos extrapiramidais causado pelo decanoato de haloperidol, 

pode-se utilizar: 

a) Biperideno. 

b) Quetiapina. 

c) Risperidona. 

d) Clorpromazina. 


