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CADERNO DE PROVA
IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO
NOME:
CPF:

NÍVEL: SUPERIOR
CARGO: 11 – MÉDICO PSIQUIATRA
Leia com atenção:
No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou
PRETA);
2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o
amasse;
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta;
4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E;
5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de
qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.);
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início;
7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo
início das provas;
8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal;
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente,
após assinarem o lacre dos envelopes dos cartões resposta, juntamente com os fiscais de sala;
10. Será excluído do Concurso Publico o candidato que descumprir os itens acima.
1.
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03- Para Bobbio, adotar a prática de Stuart Mill:
15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS
"Nos dois últimos séculos [XIX e XX], no tocante a discursos
apologéticos sobre a democracia, jamais esteve ausente o
argumento segundo o qual o único modo de fazer com que um
súdito transforme -se em cidadão é que a educação para a
democracia surgiria no próprio exercício da prática democrática.
Concomitantemente, não antes.
Um dos trechos mais exemplares a esse respeito é o que se
encontra no capítulo sobre a melhor forma de governo da
Considerações sobre o Governo Representativo de John Stuart
Mill, na passagem em que ele divide os cidadãos em ativos e
passivos: em geral, os governantes preferem os segundos (pois é
mais fácil dominar súditos dóceis ou indiferentes), mas a
democracia necessita dos primeiros. Se devessem prevalecer os
cidadãos passivos, ele conclui, os governantes acabariam
prazerosamente por transformar seus súditos num bando de
ovelhas dedicadas tão somente pastando o capim , lado a lado (e
a não reclamar, acrescento eu, nem mesmo quando o capim é
escasso). Isso o levava a propor a extensão do sufrágio às classes
populares, com base no argumento de que um dos remédios contra
a tirania das maiorias encontra-se exatamente na promoção da
participação eleitoral não só das classes acomodadas (que
constituem sempre uma minoria e tendem a assegurar os próprios
interesses), mas também das classes populares. Stuart Mill dizia:
a participação eleitoral tem um grande valor educativo.
(BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1986.
p. 31-32.)

01- Segundo o texto, o cidadão passivo:
A. É o indivíduo que conhece a cena política, mas fica indiferente a ela.
B. Reivindica e aceita o que acontece na cena política.
C. Demonstra indignação e age com destreza, pois desconhece o cenário político em que está inserido.
D. Desconhece a trama política e as forças que atuam na sociedade.
E. Não sabe o que está acontecendo na cena política e se isola
da maioria que a conhece.
02- Bobbio afirma que Sutart Mill:
A. Acreditava que diante da passividade do súdito, só o sufrágio o renderia.
B. Afirmava que o sufrágio elitizado, tornava os cidadãos
acomodados e passivos.
C. Desejava conferir às classes menos abastadas participação
eleitoral.
D. Pensava que elegendo representantes de acordo com sua
conveniência os cidadãos se acomodaram e não reivindicaram o fim da fome.
E. Acreditava que os súditos dóceis eram mais interessantes
à democracia, já que participariam ativamente das decisões políticas de onde viviam.

A. Educa para a democracia, capacitando as classes populares a eleger os representantes que mais lhes convêm.
B. Mobiliza os cidadãos para que eles conservem as vantagens de cada minoria a que pertencem.
C. Cria a ditadura da maioria, por meio da extensão do sufrágio às classes populares.
D. Gera desejo de exclusividade das classes acomodadas.
E. Cria um recorte social formador de indivíduos que não reivindicam.
04- Pode-se afirmar que Stuart Mill defendia:
A.
B.
C.
D.
E.

A expressão das massas.
O fim das classes acomodadas.
O voto feminino.
A igualdade para as classes acomodadas.
O cidadão ativo no ambiente familiar.

05- Assinale a alternativa correta:
A.
B.
C.
D.
E.

Apologéticos – críticos
Concomitantemente – ao mesmo tempo
Indiferentes – arredios
Súditos – empregados
Prazerosamente – com reverência

06- São acentuadas pela mesma regra:
A.
B.
C.
D.
E.

apologéticos e próprios
sufrágio e súditos
democrática e dóceis
exercício e remédios
capítulo e também

07- Assinale a alternativa correta sobre a ausência de crase nos
trechos:
A. no tocante a discursos apologéticos sobre a democracia –
não há crase após verbos seguidos de palavras masculinas.
B. Um dos trechos mais exemplares a esse respeito – não há
crase na próclise.
C. bando de ovelhas dedicadas tão somente pastando o capim
, lado a lado - não há crase diante de palavras repetidas.
D. Isso o levava a propor a extensão do sufrágio – não há
crase diante de palavras femininas.
E. e tendem a assegurar os próprios interesses – não há crase
entre verbos se o segundo está no infinitivo.
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“Não se admire se um dia
Um beija flor invadir a porta da tua casa
Te der um beijo e partir
Foi eu que mandei um beijo
Que é pra matar meu desejo
Faz tempo que não te vejo
Ai que saudade d'ocê
Se um dia ocê se lembrar
Escreva um carta pra mim
Bote logo no correio
Com frases dizendo assim
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Faz tempo que não te vejo
Quero matar meu desejo
Me mande um monte de beijos
Ai que saudades sem fim”
(Vital Farias. Disponível em: https://www.letras.mus.br/alceu-valenca/1303559/)

08- Assinale a alternativa correta:
A. A modalidade oral é reproduzida na letra da canção, porém o registro formal predomina.
B. As marcas da oralidade amenizam a densidade do discurso
formal.
C. A canção foi escrita usando o registro informal da língua,
simulando uma conversa.
D. O registro informal da língua exclui a canção do cânone
musical nacional.
E. A canção emprega o registro informal da língua procurando fugir de regionalismos para que seu alcance não fique restrito.
09- Sobre os aspectos linguísticos do texto assinale a alternativa
correta:
A. “Não se admire": o ‘se’ estabelece relação de condição
com a oração anterior.
B. “admire se um dia": o ‘se’ é partícula apassivadora.
C. “Bote logo no correio": ‘logo’ dá ideia de conclusão.
D. O excesso de verbos no modo imperativo refletem o caráter apelativo da canção.
E. O emprego da segunda e terceira pessoas reforça o caráter
informal da língua.
10- Acerca do eu-lírico da canção:
A. Escreve uma carta e pede que a pessoa amada envie pelo
correio.
B. Representa alguém apaixonado se dirigindo à pessoa
amada.
C. Quando trata a pessoa amada por “ocê", o eu – lírico revela que ama alguém com quem não tem intimidade.
D. Dada a visível relação entre o eu – lírico e a pessoa amada,
o uso do registro informal é inadequado.
E. Usa “ocê” como recurso afetivo do registro formal, denotando reprodução da oralidade.
11- “Foi eu que mandei um beijo”
“Me mande um monte de beijos”
Em qual alternativa há uma análise correta dos aspectos
linguísticos dos versos destacados?
A. O verbo ser flexiona em número e pessoa, concordando
com o sujeito da frase, mesmo que haja uma inversão dos
termos da oração: “foi eu"
B. A forma verbal “foi”, existe porém indica a 3.ª pessoa do
singular do pretérito perfeito do modo indicativo.
C. Em frases imperativas emprega-se a próclise: ‘me mande’
D. Para sentenças no gerúndio, a ênclise obedeceria à norma
padrão, diferentemente de ‘me mande’.
E. Usa-se próclise no início de frases: ‘me mande’.

Para bem criar passarinho é proveitoso ignorar as grades, as
prisões, as teias. É bom se desfazer das paredes, cercas, muros e
soltar-se, deixar-se vagar entre perfume e brisa. É melhor ainda
não dispor de trilhas ou veredas e ter o ar inteiro como um espaço
pequeno
para
a
ligeireza
das
asas.
Para bem criar passarinho é bom construir uma gaiola, mais ampla
que a terra, de janelas abertas para o universo com seus planetas e
constelações. E, depois, há que vigiar o sabor das frutas maduras
nas árvores e provar do conteúdo das sementes.
(QUEIRÓS, Bartolomeu Campos. Para criar passarinho. Belo Horizonte:
Miguilim, 2000.)

12- Assinale a alternativa correta:
A. O texto é em prosa poética, escrito em linhas contínuas,
com linguagem subjetiva em seu conteúdo e expressa
emoções por meio de figuras de linguagens, a exemplo
da metáfora.
B. O texto é um poema que tem a subjetividade como
marca, porém o estilo prosaico tira sua classificação
como prosa literária.
C. O texto alia elementos visuais à linguagem verbal.
D. O texto está pautado na explicação e no método para a
concretização de uma ação.
E. O texto é composto por argumentos lógicos e tendem a
convencer o leitor.
13- Segundo o texto, é correto afirmar que:
A. O eu lírico vale-se da denotação para nos ensinar a conviver com os pássaros.
B. Para o eu lírico, os pássaros devem viver em total liberdade, apenas com as barreiras do espaço.
C. O eu lírico critica a convivência do homem com os pássaros e sugere que se elimine tudo o que tire a liberdade dessas aves.
D. A convivência entre pássaros e humanos só é possível pela
imposição de limites.
E. O emprego da linguagem subjetiva, retratando uma natureza em consonância com o homem, impede que a ideia
do eu lírico seja concretizada.
14- No trecho: “uma gaiola, mais ampla que a terra, de janelas
abertas para o universo”, qual a figura de linguagem presente?
A.
B.
C.
D.
E.

Metáfora
Comparação
Hipérbole
Prosopopeia
Alteração

15- Em qual das alternativas a palavra ou expressão não exprime
a circunstância relacionada?
A.
B.
C.
D.
E.

“entre perfume e brisa" – lugar
“de janelas abertas" – modo
“Para a ligeireza das asas” – lugar
“depois" – tempo
“nas árvores” – finalidade
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
16 – São exames indicados para o tratamento de transtornos alimentares, EXCETO:
A. Hemograma: geralmente esses pacientes tem anemia hipocrômica macrocítica com neutrofilia associada.
B. Albumina e proteínas totais: esses pacientes podem apresentar hipoalbuminemia, sendo essa uma condição incomum devido à lenta e progressiva perda de peso.
C. Zinco: muitos pacientes portadores de anorexia nervosa
cursam com hipozinquemia que está relacionada à baixa
ingestão alimentar.
D. Vitaminas (Vitaminas A, C, B12, ácido fólico e beta caroteno): diagnóstico de hipovitaminose relacionada à
desnutrição.
E. Testes tireoidianos: solicitamos TSH para triagem de hiper ou hipotireoidismo relacionada ao uso ou não de hormônios tireoidianos.
17 – No exame do estado mental, procede-se a uma divisão didática de funções psíquicas elementares com algumas das suas anormalidades mais freqüentes citadas abaixo, das quais é INCORRETO afirmar:
A. Juízo da realidade: o juízo da realidade torna o indivíduo
capaz de diferenciar o que é real do que não é. As principais alterações são os delírios. Os delírios são irrefutáveis, irremovíveis, psicologicamente incompreensíveis,
de conteúdo impossível (na maioria dos casos) e não
compartilhado socialmente.
B. Linguagem: é a forma pela qual se exteriorizam as vivências internas. Onde seu aumento da produção da fala denomina-se logorreia e a inibição mutismo. Psicóticos às
vezes apresentam neologismos ou solilóquios. Autistas e
catatônicos, palilalia ou ecolalia e esquizofrênicos, jargonofasia.
C. Psicomotricidade: é a expressão motora da vida psíquica.
Os deprimidos podem apesentar movimentos lentificados ou até mesmo completamente inibidos (estupor) ou
até flexibilidade cérea; os maníacos furor. Na catatonia,
movimentos repetitivos e estereotipados.
D. Volição: toda atividade voltada para objetivos. O relato
de desmotivação para atividades diárias ou para o trabalho caracteriza o estado hipobúlico ou abúlico. Já o estado impulsivo e realizando atos pela busca do prazer refere-e a hiperbúlico.
E. Capacidade de insight: implica o quanto o sujeito tem de
crítica sobre seu estado mórbido. Tem estreita relação
com julgamento da realidade e costuma estar completamente ausente em psicóticos. Em algumas condições
como transtorno de ansiedade generalizada e na depressão não psicótica, esta capacidade encontra-se preservada.
18 – Nos fenômenos de passividade, o indivíduo vivencia passivamente as atividades de sua mente e de seu corpo, as quais lhe
parecem ter sido realizadas por imposição de algo externo ao Eu.
São fenômenos de passividades, EXCETO:

B.
C.
D.
E.

Roubo de pensamento.
Interceptação acinética.
Interceptação da atenção (frustação do objetivo).
Possessão.

19 – As alterações da orientação podem ser classificadas de acordo
com sua causa nas descritas abaixo, das quais é INCORRETO
afirmar:
A. Desorientação confusional: forma mais comum de desorientação, resulta de rebaixamento do nível de consciência com turvação e confusão mental. É frequente em quadros orgânicos.
B. Desorientação delirante: o paciente imerso em suas vivências delirantes, muitas vezes alucinando, acredita que
se encontra em outro lugar ou tempo, de acordo com o
conteúdo do delírio.
C. Desorientação dissociativa: presente nos quadros histéricos graves, cursando com alterações da consciência de
identidade do Eu e com estreitamento do campo da consciência.
D. Desorientação apática: ocorre em indivíduos com retardo
mental de moderado a grave, em virtude da incapacidade
de compreender o ambiente e de reconhecer e interpretar
as convenções sociais (horários, calendários).
E. Desorientação amnéstica: o indivíduo não consegue fixar
novas informações, de modo que perde a noção do fluxo
dos acontecimentos, ficando deslocado temporoespacialmente.
20 – O teste de fluência verbal avalia as funções executivas e pode
ser realizado por categoria semântica (a mais utilizada é a categoria de animais), solicitando-se ao paciente que diga o maior número possível de animais em 1 minuto. O desempenho sofre influência da escolaridade, o ponto de corte para pessoas com 8 anos
ou mais de escolaridade é de:
A.
B.
C.
D.
E.

5 animais/minuto
9 animais/minuto
12 animais/minuto
13 animais/minuto
16 animais/minuto

21 – Referente à demência frontotemporal (DFT), é INCORRETO
afirmar:
A. Foi descrita inicialmente em pacientes que apresentavam
sintomas comportamentais e alterações de linguagem associadas a atrofia cerebral em regiões frontais e temporais anteriores.
B. A DFT compreende uma série de variantes sindrômicas,
caracterizadas pelo desenvolvimento progressivo de mudanças comportamental e de personalidade e/ou prejuízo
da linguagem.
C. A variante comportamental e as três variantes lingüísticas (semântica, agramatical / não fluente e logopênica)
mostram padrões distintos de atrofia cerebral e alguma
neuropatia distinta, com a primeira apresentando maior
atrofia temporal e as últimas, maior predomínio de alterações cerebrais frontais.

A. Imposição ou inserção de pensamento.
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D. O declínio cognitivo na variante comportamental da DFT
é menos destacado, e testes formais podem mostrar relativamente poucas deficiências nos estágios iniciais.
E. Os sintomas neurocognitivos incluem as alterações consideradas características de déficits frontais, como disfunção executiva com falta de planejamento e organização, distratibilidade e perseveração motora.
22 – São sintomas mais comuns de abstinência de opioides, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Disforia
Lacrimejamento
Náuseas e vômitos
Piloereção
Diarréia

Embotamento afetivo
Pobreza do discurso
Retraimento social
Apragmatismo
Desagregação do pensamento

24 – É um IRSN (inibidor da recaptação de serotonina e noradrenalina):
A.
B.
C.
D.
E.

A.
B.
C.
D.
E.

Hipovitaminose B12.
Hipervitaminose A.
Hipervitaminose K.
Hipomagnesemia.
Hipovitaminose de folato.

A. Mudança permanente da personalidade.
B. Três anos ou mais de crises parciais complexas ou secundariamente generalizadas.
C. Um ou mais dos seguinte: interesse ou preocupação com
assuntos religiosos, éticos ou filosóficos; hipossexualidade; hostilidade ou irritabilidade.
D. Presença de sintomas psicóticos ou depressivos proeminetes.
E. Mudança na personalidade não pode ser atribuída a outros fatores.
30 – São critérios do transtorno de cálculo, EXCETO:

Paroxetina
Sertralina
Desvenlafaxina
Fluvoxamina
Citalopram

25 – Nos pilares da sensopercepção é importante uma distinção
conceitual entre percepção e representação. Conforme a escola
psicopatológica de Jaspers, a percepção, processo elementar da
atividade humana, possui as seguintes características, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

28 – São causas de delirium, EXCETO:

29 – São algumas das propostas diagnósticas para a Síndrome de
Gastaut-Geschhwind, EXCETO:

23 – São sintomas negativos da esquizofrenia, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

C. Transtornos mentais que se mostrem resistentes aos tratamentos habituais.
D. Indícios de alterações de personalidade (adultos).
E. Presença de comprometimento cognitivo ou suspeita de
síndrome demencial.

Nitidez e completude
Corporeidade
Externalidade
Constância/estabilidade
Dependência da vontade do sujeito

A. Nota obtida em prova padronizada de cálculo se situa, no
mínimo, três desvios-padrão abaixo do nível esperado,
considerando-se a idade e a inteligência da criança.
B. As notas obtidas em provas de exatidão e compreensão
de leitura se situam no limite da normalidade.
C. Presença de dificuldades em aritmética, desde o início da
aprendizagem.
D. Ausência de dificuldades significativas de leitura ou ortografia.
E. Critério de exclusão: QI ˂70 por meio de testes padronizados.
31 – São indicações de eletroconvulsoterapia, EXCETO:

26 – A modalidade atencional do instrumento Cubos de Corsi
(WMS-III) é:
A. Atenção sustentada, tempo de reação, alerta e controle
inibitório.
B. Atenção seletiva, dividida e sustentada.
C. Automonitoração e atenção dividida.
D. Amplitude atencional visuoespacial.
E. Amplitude atencional auditiva-verbal.
27 – Na avaliação ou condução clínica de um quadro de alterações
do comportamente, um exame de imagem cerebral deve ser solicitado nas seguintes situações, EXCETO:

A. Transtorno do humor: é o tratamento mais eficaz nos
transtornos depressivos. É indicado quando há falha do
tratamento medicamentoso, seguida pela necessidade de
respostas rápida ao antidepressivo em quadros graves e
com risco clínico importante.
B. Catatonia: usada quando falha o tratamento com benzodiazepínicos. Mas na Síndrome neuroléptica maligna, a
ECT só deve ser utilizada em último caso.
C. Psicose: a principal indicação é a esquizofrenia super-refrataria.
D. Gestação: em portadoras de transtornos de humor ou
transtorno psicóticos, por causa dos riscos associados ao
uso psicofármacos nesta situação peculiar.
E. Idoso: preferível quando há complicações clínicas associadas ao quadro psicopatológico.

A. Primeiro episódio psicótico, independente da idade.
B. Transtornos afetivos de início tardio (após 35 anos).
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32 – Segundo o CID-10, são sintomas acessórios no critério diagnóstico de episódios depressivo, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Autoestima e autoconfiança reduzidas.
Visão desoladas ou pessimista do futuro.
Sono perturbado.
Anedonia.
Idéias/atos autolesivos ou suicidas.

33 – Os transtornos de personalidade (TP) são reunidos em três
agrupamentos, com base em similaridades descritivas. Pertencem
ao Cluster B (BAD), EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

TP antissocial
TP Bordeline
TP Histriônica
TP Narcisista
TP Esquiva

D. Podem existir diversos tipos de obsessões e compulsões,
porém, o sintoma mais comum é a obsessão de contaminação, seguido de compulsão de lavagem ou esquiva
compulsiva de objetos supostamente contaminados.
E. Os critérios diagnósticos são baseados na presença dos
pensamentos obsessivos recorrentes, e que causem ansiedade significativa, ou sintomas compulsivos, executados na tentativa de neutralizar os sintomas obsessivos.
38 – A Síndrome de Munchausen refere-se ao um:
A.
B.
C.
D.
E.

Transtornos factícios.
Transtorno dismórfico corporal.
Transtorno doloroso somatoforme persistente.
Transtorno de transe e possessão.
Transtorno dissociativo de identidade.

39 – É um antidisfunção erétil:

34 – Refere-se ao quadro clínico da intoxicação aguda por álcool,
EXCETO:
A. Alteração do comportamento e do afeto com euforia,
agressividade, depressão.
B. Alteração do nível de consciência com sonolência, coma.
C. Crises convulsivas.
D. Diminuição/lentificação dos reflexos.
E. Marcha atáxica e incoordenação motora.
35 – Quanto ao transtorno do pânico, é INCORRETO afirmar:
A. Além da influência genética, fatores psicossociais podem
ser importantes na gênese do transtorno.
B. É definido pela ocorrência recorrente, espontânea e inesperada (sem fato desencadeante conhecido) de ataque de
pânico.
C. O ataque de pânico se inicia de forma abrupta, geralmente de 5 a 20 minutos (raramente mais de 1 hora) e
alcança o máximo em torno de 10 minutos.
D. Os sintomas físicos característicos do pânico podem mimetizar um evento isquêmico cardíaco.
E. Os sintomas mentais incluem: confusão, desrealização,
despersonalização, precordialgia, tremor, medo de perder o controle, de ficar louco e de morrer.

A.
B.
C.
D.
E.

Flufenazina
Escitalopram
Fentolanina
Flumazenil
Penfluridol

40 – São contraindicações do Armodafinil, EXCETO:
A.
B.
C.
D.
E.

Arritmias.
Esclerose múltipla.
Comportamento grave da função hepática.
Hipertensão arterial sistêmica.
Hipertrofia ventricular esquerda.

36 – A dose de duloxetina é de:
A.
B.
C.
D.
E.

15 a 50 mg/d
20 a 60 mg/d
40 a 120 mg/d
60 a 180 mg/d
50 a 220 mg/d

37 – Referente ao transtorno obsessivo-compulsivo, é INCORRETO afirmar:
A. O principal neurotransmissor envolvido é a acetilcolina.
B. As áreas cerebrais mais acometidas parecem ser o córtex
frontal, os gânglios basais e o cíngulo.
C. Tanto a obsessão quanto a compulsão são vivenciadas
como algo estranho à sua personalidade, ou seja, são reconhecidas como absurdas ou irracionais.
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