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Além deste caderno de provas contendo 60 questões 
objetivas e 2 questões discursivas, você receberá do 
fiscal de sala: 

 uma folha de respostas das questões 
objetivas 

 uma folha de textos definitivos para a 
transcrição das respostas das questões 
discursivas 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 As questões objetivas têm cinco alternativas de 
resposta (A, B, C, D, E) e somente uma delas está 
correta 

 Verifique se seu caderno está completo, sem repetição 
de questões ou falhas. Caso contrário, notifique 
imediatamente o fiscal da sala, para que sejam 
tomadas as devidas providências 

 Confira seus dados pessoais, especialmente nome, 
número de inscrição e documento de identidade, e 
leia atentamente as instruções para preencher a folha 
de respostas 

 Use somente caneta esferográfica, fabricada em 
material transparente, com tinta preta ou azul 

 Assine seu nome apenas no(s) espaço(s) reservado(s) 

 Confira a cor, o tipo e o cargo do seu caderno de 
provas. Caso tenha recebido caderno de cor, tipo ou 
cargo diferente do impresso em sua folha de 
respostas, o fiscal deve ser obrigatoriamente 
informado para o devido registro na ata da sala 

 O preenchimento das respostas da prova objetiva e 
das questões discursivas é de sua responsabilidade e 
não será permitida a troca da folha de respostas e da 
folha de textos definitivos em caso de erro 

 Para fins de avaliação, serão levadas em consideração 
apenas as marcações realizadas na folha de respostas 
da prova objetiva e as transcrições para a folha de 
textos definitivos 

 Os candidatos serão submetidos ao sistema de 
detecção de metais quando do ingresso e da saída de 
sanitários durante a realização das provas 

Boa sorte! 

 

 

 5 horas é o período disponível para a realização 
da prova, já incluído o tempo para a marcação da 
folha de respostas da prova objetiva e para a 
transcrição das respostas das questões discursivas 
para a folha de textos definitivos 

 3 horas após o início da prova é possível retirar-
se da sala, sem levar o caderno de provas 

 30 minutos antes do término do período de 
prova é possível retirar-se da sala levando o 
caderno de provas 

 

 Qualquer tipo de comunicação entre os 
candidatos durante a aplicação da prova 

 Usar o sanitário ao término da prova, após deixar 
a sala 

SUA PROVA 

TEMPO 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

INFORMAÇÕES GERAIS 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

1 

“Justiça é consciência, não uma consciência pessoal, mas a 
consciência de toda a humanidade. Aqueles que reconhecem 
claramente a voz de suas próprias consciências normalmente 
reconhecem também a voz da justiça.” (Alexander Solzhenitsyn) 

A afirmação que está de acordo com a estruturação e a 
significação desse pensamento é: 

(A) a conjunção “mas” mostra uma oposição entre “consciência” 
e “consciência de toda a humanidade”; 

(B) ao dizer que justiça é a consciência de toda a humanidade, o 
autor mostra uma marca da justiça: a imparcialidade; 

(C) o segmento “não uma consciência pessoal” corrige o erro do 
emprego do termo “consciência” no trecho anterior; 

(D) o segundo período amplia a informação do texto, uma 
espécie de consequência da afirmação anterior; 

(E) o termo “normalmente” indica que o processo de 
reconhecimento ocorre de forma particular em cada cidadão. 

 

2 

“Quando se julga por indução e sem o necessário conhecimento 
dos fatos, às vezes chega-se a ser injusto até mesmo com os 
malfeitores.” 

O raciocínio abaixo que deve ser considerado como indutivo é: 

(A) Os funcionários públicos folgam amanhã, por isso meu 
marido ficará em casa; 

(B) Todos os juízes procuram julgar corretamente, por isso é o 
que ele também procura; 

(C) Nos dias de semana os mercados abrem, por isso deixarei 
para comprar isso amanhã; 

(D) No inverno, chove todos os dias, por isso vou comprar um 
guarda-chuva; 

(E) Ontem nevou bastante, por isso as estradas devem estar 
intransitáveis. 

 

3 

“Todos aqueles que devem deliberar sobre quaisquer questões 
devem manter-se imunes ao ódio e à simpatia, à ira e ao 
sentimentalismo.” 

Tratando-se de um pensamento dirigido àqueles que julgam, o 
seu autor recomenda que eles: 

(A) pratiquem a caridade em relação ao próximo; 

(B) deixem de lado, no julgamento, questões pessoais; 

(C) não abandonem o sentimento ao julgarem; 

(D) considerem sempre a realidade do próximo; 

(E) privilegiem sempre a verdade. 

 

4 

Chegaram todos atrasados; além disso, não trouxeram as 
encomendas. 

Nessa frase, aparece o conector “além disso” com valor de adição; a 
frase abaixo em que NÃO há um conector do mesmo valor aditivo é: 

(A) Além de usar máscara, os passageiros dos ônibus deviam 
estar mais separados uns dos outros; 

(B) Ainda por cima, as pessoas parecem considerar que a 
pandemia já acabou; 

(C) Corria o risco de contrair a doença e mesmo assim não se 
importava; 

(D) Nem a máscara nem o álcool protegem integralmente contra 
a Covid; 

(E) Não só a pandemia não terminou, como também novas cepas 
são esperadas. 

 

5 

“A arte de interrogar não é tão fácil como se pensa. É mais uma 
arte de mestres do que discípulos; é preciso já ter aprendido 
muitas coisas para saber perguntar o que não se sabe.” 

A frase abaixo que mostra uma interrogação, ainda que indireta, é: 

(A) Sei o porquê de ele ter chegado atrasado; 

(B) Vi quando o táxi capotou; 

(C) Desconheço onde ele mora; 

(D) Vi como ela fez isso; 

(E) Queria conhecer todas as respostas. 

 

6 

“E da minha fidelidade não se deveria duvidar; pois, tendo-a 
sempre observado, não devo aprender a rompê-la agora; e quem 
foi fiel e bom por quarenta e três anos, como eu, não deve poder 
mudar de natureza: da minha fidelidade e da minha bondade é 
testemunha a minha pobreza.” 

Nesse pensamento, o autor utiliza os adjetivos “fiel e bom” e, em 
seguida, os substantivos correspondentes “fidelidade” e 
“bondade”. 

A opção abaixo em que os dois adjetivos citados mostram 
substantivos adequados é: 

(A) sensato e esperto / sensatez e espertez; 

(B) claro e escuro / clareza e escureza; 

(C) alto e gordo / altura e magrura;  

(D) fundo e profundo / fundeza e profundeza; 

(E) liso e áspero / lisibilidade e asperidade.  

 

7 

“Não há nada que demonstre tão bem a grandeza e a potência da 
inteligência humana, nem a superioridade e a nobreza do 
homem, como o fato de ele poder conhecer, compreender por 
completo e sentir fortemente a sua pequenez.” 

Os termos desse pensamento mostram paralelismo perfeito nos 
seguintes segmentos: 

(A) “Não há nada” / “como o fato”; 

(B) “que demonstre” / “de ele poder conhecer”; 

(C) “a grandeza e a potência da inteligência humana” / “a 
superioridade e a nobreza do homem”; 

(D) “poder conhecer” / “compreender por completo”; 

(E) “como o fato de ele poder conhecer” / “compreender por 
completo e sentir fortemente”. 
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8 

“A liberdade, como a vida, só a merece quem deve conquistá-la a 
cada dia!” 

Essa frase exemplifica um caso de linguagem figurada que é 
um(a): 

(A) pleonasmo, com a repetição da palavra “liberdade” por meio 
do pronome pessoal em “a merece”; 

(B) hipérbole, com a expressão “deve conquistá-la a cada dia”, já 
que indica um exagero; 

(C) elipse do termo “liberdade” no segmento “só a merece quem 
deve conquistá-la”; 

(D) ironia na comparação “como a vida”, igualando duas 
realidades muito diferentes: a liberdade e a vida; 

(E) anacoluto com o termo inicial “liberdade”, já que ele não 
mostra continuidade sintática na frase. 

 

9 

“Os regimes que reprimem a liberdade da palavra, por se 
incomodarem com a liberdade que ela difunde, fazem como as 
crianças que fecham os olhos para não serem vistas.” 

Sobre esse pensamento, é correto afirmar que: 

(A) o segmento “que reprimem a liberdade da palavra” explica o 
termo anterior; 

(B) o termo “da palavra” marca o paciente de “liberdade”; 

(C) “por se incomodarem com a liberdade que ela difunde” 
indica a consequência da repressão da liberdade da palavra; 

(D) a comparação com as crianças marca uma atitude infantil dos 
regimes citados; 

(E) “que fecham os olhos para não serem vistas” mostra uma 
ação claramente irracional. 

 

10 

“Também leio livros, muitos livros: mas com eles aprendo menos 
do que com a vida. Apenas um livro me ensinou muito: o 
dicionário. Oh, o dicionário, adoro-o. Mas também adoro a 
estrada, um dicionário muito mais maravilhoso.” 

Depreende-se desse pensamento que seu autor: 

(A) nada aprende com os livros, com exceção do dicionário; 

(B) deve tudo que conhece ao dicionário; 

(C) adquire conhecimentos com as viagens que realiza; 

(D) conhece o mundo por meio da experiência de vida; 

(E) constatou que os dicionários registram o melhor da vida. 

 

 

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO E 
DE DIREITO CONSTITUCIONAL 

11 

O prefeito do Município Alfa decidiu promover uma ampla 
reestruturação da Administração pública indireta. Para tanto, 
decidiu que fosse elaborado um estudo preliminar, de modo a 
delinear os contornos gerais de: (1) duas entidades com 
personalidade jurídica própria, para a execução dos serviços 
públicos de limpeza urbana e de administração de cemitérios 
públicos; e (2) de órgãos específicos, a serem criados no âmbito 
da Secretaria de Saúde e da Secretaria de Ordem Pública, de 
modo a aumentar a especialização e, consequentemente, o nível 
de eficiência estatal. 

É correto afirmar que:  

(A) em (1) são mencionados exemplos de descentralização 
administrativa por especificação e em (2) de descentralização 
administrativa por serviços; 

(B) em (1) são mencionados exemplos de desconcentração 
administrativa por especificação e em (2) de desconcentração 
administrativa por serviços; 

(C) em (1) são mencionados exemplos de descentralização 
administrativa por serviços e em (2) de desconcentração 
administrativa; 

(D) em (1) são mencionados exemplos de desestatização por 
serviços e em (2) de descentralização administrativa por 
eficiência; 

(E) em (1) são mencionados exemplos de desestatização por 
serviços e em (2) de estatização por padrão de eficiência. 

 

12 

Maria, servidora pública federal, foi aposentada por incapacidade 
permanente. Após algum tempo, junta médica oficial declarou 
insubsistentes os motivos da aposentadoria. 

Como Maria estava plenamente apta ao exercício das funções 
que sempre desempenhou, deve ocorrer o(a) seu/sua: 

(A) aproveitamento; 

(B) reintegração; 

(C) readaptação; 

(D) recondução; 

(E) reversão.  
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13 

Joana, jovem e renomada escritora de livros infantis, faleceu. O 
mais velho dos seus herdeiros, com 18 anos de idade, 
preocupado com a situação dos livros, que geravam uma elevada 
renda para Joana, questionou um advogado a respeito da 
proteção constitucional oferecida a direitos dessa natureza. 

O advogado respondeu, corretamente, que o direito de 
utilização, publicação ou reprodução das obras de Joana 
pertence: 

(A) de modo exclusivo e em caráter perpétuo, aos herdeiros; 

(B) de modo exclusivo e pelo tempo que a lei fixar, aos herdeiros; 

(C) ao poder público, não aos herdeiros, que têm assegurado o 
direito de participação nos lucros obtidos; 

(D) ao público em geral, não aos herdeiros, que têm assegurado 
o direito de participação nos lucros obtidos; 

(E) aos herdeiros, ao poder público e ao público em geral, 
assegurando-se aos primeiros o direito de participação nos 
lucros. 

 

14 

A Lei federal nº XX impôs a todos os cidadãos determinada 
obrigação de caráter cívico, a ser cumprida em certos períodos 
por aqueles que fossem sorteados. João, em razão de suas 
convicções políticas, decidiu que não iria cumprir a obrigação.  

À luz da sistemática constitucional, João: 

(A) não poderá sofrer consequência desfavorável, por ter 
exercido plenamente a sua liberdade de consciência, que não 
pode ser afrontada pelo poder público, sob pena de violação 
à dignidade da pessoa humana; 

(B) preservará o direito de votar, mas ficará inelegível, 
consequência que será afastada caso cumpra a prestação 
alternativa fixada em lei; 

(C) deverá cumprir a prestação alternativa fixada em lei e, caso 
se recuse, terá a cidadania suspensa em suas acepções ativa e 
passiva; 

(D) terá os direitos políticos suspensos, os quais serão 
restabelecidos caso cumpra a prestação alternativa fixada em 
lei; 

(E) deverá cumprir a prestação alternativa fixada em lei e, caso 
se recuse, ficará inelegível. 

 

15 

Após grande mobilização dos servidores públicos do Estado Alfa, 
foi promulgada a Lei estadual nº XX. De acordo com esse diploma 
normativo, os servidores públicos, titulares de cargos de 
provimento efetivo, que ocupassem cargos em comissão por um 
período mínimo de oito anos consecutivos, fariam jus à 
incorporação do respectivo valor à remuneração do cargo 
efetivo. 

Irresignado com o teor da Lei estadual nº XX, o governador do 
Estado solicitou que fosse analisada a sua compatibilidade com a 
ordem constitucional, concluindo-se, corretamente, que esse 
diploma normativo é:  

(A) inconstitucional, pois é vedada a incorporação de vantagens 
vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo 
em comissão à remuneração do cargo efetivo; 

(B) inconstitucional, pois a não extensão do benefício da 
incorporação às vantagens vinculadas ao exercício de função 
de confiança caracteriza distinção arbitrária; 

(C) inconstitucional, pois somente as vantagens vinculadas ao 
exercício de função de confiança podem ser incorporadas à 
remuneração do cargo efetivo; 

(D) constitucional, desde que seja assegurada a incorporação 
proporcional da vantagem caso os oito anos consecutivos não 
sejam integralizados; 

(E) constitucional, pois a incorporação das vantagens recebidas 
pelo servidor público por longos períodos é um imperativo de 
segurança jurídica. 
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ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO, 
REGIMENTO INTERNO E LEI DE 
ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA 

16 

João, servidor público federal ocupante de cargo efetivo, no 
exercício das funções, opôs resistência injustificada ao 
andamento de documento e processo.  

De acordo com o regime jurídico disciplinar da Lei nº 8.112/1990, 
que lhe é aplicável, observadas as cautelas procedimentais legais, 
em tese, João, que até então nunca havia praticado qualquer 
infração funcional, está sujeito à sanção de: 

(A) advertência, que terá seu registro cancelado, após o decurso 
de três anos de efetivo exercício, se João não houver, nesse 
período, praticado nova infração disciplinar; 

(B) suspensão, que terá seu registro cancelado, após o decurso 
de três anos de efetivo exercício, se João não houver, nesse 
período, praticado nova infração disciplinar; 

(C) suspensão, que terá seu registro cancelado, após o decurso 
de cinco anos de efetivo exercício, se João não houver, nesse 
período, praticado nova infração disciplinar; 

(D) demissão, que terá seu registro cancelado, após o decurso de 
três anos de efetivo exercício, se João não houver, nesse 
período, praticado nova infração disciplinar; 

(E) demissão, que terá seu registro cancelado, após o decurso de 
cinco anos de efetivo exercício, se João não houver, nesse 
período, praticado nova infração disciplinar. 

 

17 

Em matéria de composição do primeiro grau de jurisdição no 
Distrito Federal, de acordo com a Lei nº 11.697/2008, que dispõe 
sobre a Organização Judiciária do Distrito Federal e dos 
Territórios:  

(A) a Magistratura de primeiro grau do Distrito Federal compõe-
se apenas de juízes de direito; 

(B) o Tribunal de Justiça não poderá remanejar Varas dentre as 
Circunscrições Judiciárias; 

(C) a especialização de Varas ocorre após votação dos juízes de 
primeiro grau e mediante estudo técnico; 

(D) a especialização de Varas é ato privativo do presidente do 
Tribunal, sendo desnecessário estudo técnico; 

(E) o Tribunal de Justiça poderá utilizar, como critério para 
criação de novas Circunscrições Judiciárias, as Regiões 
Administrativas do Distrito Federal, mediante Resolução. 

 

18 

De acordo com o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios, dar posse aos servidores do 
quadro do Tribunal de Justiça e àqueles investidos em cargo em 
comissão é atribuição administrativa do:  

(A) presidente do Tribunal; 

(B) governador do Estado; 

(C) primeiro vice-presidente do Tribunal; 

(D) corregedor do Tribunal; 

(E) secretário de Estado de Administração. 

 

19 

A Lei nº 11.697/2008, que dispõe sobre a Organização Judiciária 
do Distrito Federal e dos Territórios, estabelece que aos juízes de 
direito cabe, além de processar e julgar os feitos de sua 
competência: 

(A) inspecionar os serviços cartorários, informando, 
mensalmente, ao corregedor o resultado das inspeções; 

(B) nomear servidores para cargo em comissão e função de 
confiança na respectiva Secretaria; 

(C) conceder a delegação para o exercício da atividade notarial e 
de registro, bem como extingui-la, na respectiva comarca; 

(D) aplicar aos servidores que lhes sejam subordinados 
penalidades disciplinares que não excedam a trinta dias de 
suspensão; 

(E) regular a atividade do depositário público, dispondo sobre as 
formas de controle dos bens em depósito, bem como as 
atividades dos contadores-partidores e distribuidores. 

 

20 

No âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos 
Territórios, tramita ação que tem por objeto a declaração de 
ilegalidade de greve de servidores distritais não regidos pela 
legislação trabalhista.  

Consoante dispõe o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do 
Distrito Federal e dos Territórios, o processo e julgamento de 
ações como a mencionada compete:  

(A) ao Conselho Especial; 

(B) à Câmara de Uniformização; 

(C) ao presidente do Tribunal; 

(D) às Turmas Cíveis; 

(E) às Câmaras Cíveis. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21 

No que diz respeito à noção de confiabilidade de um diagnóstico, é 
correto afirmar que esse conceito se refere ao fato de: 

(A) o diagnóstico ser fundamentado numa etiologia e 
fisiopatologia subjacentes; 

(B) médicos diferentes concordarem com o mesmo diagnóstico; 

(C) o diagnóstico permitir uma previsão adequada do curso 
clínico e do prognóstico da doença; 

(D) o diagnóstico de um transtorno ter características específicas 
que permitam distingui-lo de outros transtornos; 

(E) os critérios classificatórios permitirem que o médico faça um 
diagnóstico correto e preciso do quadro clínico apresentado 
pelo paciente. 

 

22 

Dentre os medicamentos abaixo, o mais indicado para a sedação 
de um paciente em delirium por encefalopatia é: 

(A) flunitrazepam; 

(B) tioridazina; 

(C) zolpidem; 

(D) haloperidol; 

(E) midazolam. 

 

23 

Paciente chega à emergência psiquiátrica com história de ter 
tomado vários medicamentos para tentar o suicídio. Ele 
apresentava tremores, boca seca, taquicardia, hipertensão, febre, 
euforia, agitação, paranoia, alucinações e irritabilidade.  

É mais provável que ele tenha ingerido: 

(A) opioides; 

(B) anfetaminas; 

(C) antidepressivos tricíclicos; 

(D) barbitúricos; 

(E) benzodiazepínicos. 

 

24 

Homem de 30 anos procura tratamento com um psiquiatra 
queixando-se de problemas em seu trabalho. Ele diz que fica 
muito nervoso ao fazer apresentações diante dos colegas em 
conferências e que fica sempre sozinho em eventos sociais. Diz 
também que tem a impressão de que certas palavras nos 
documentos redigidos em trocas de e-mails entre os colegas se 
referem a ele e que percebe os sentimentos bons e ruins das 
outras pessoas em relação a ele através de "raios cósmicos" que 
perpassam seu corpo.  

O diagnóstico mais provável é o de transtorno da personalidade:  

(A) borderline; 

(B) dependente; 

(C) esquizotípica; 

(D) histriônica; 

(E) esquizoide. 

 

25 

A mãe de um rapaz que teve um primeiro episódio maníaco 
pergunta ao seu psiquiatra qual seria a chance de ele voltar a ter 
episódios semelhantes.  

O psiquiatra deve responder que as chances são próximas, nesse 
caso, de: 

(A) 90%; 

(B) 50%; 

(C) 30%; 

(D) 25%; 

(E) 10%. 

 

26 

Paciente com transtorno bipolar II terá um pior prognóstico se 
apresentar como característica: 

(A) idade em torno de 35 anos; 

(B) nível de ensino superior; 

(C) padrão de ciclagem rápida; 

(D) estado civil “casado”; 

(E) ausência de comorbidade com TDAH. 

 

27 

Dentre as patologias abaixo, aquela que geralmente se apresenta 
com a tríade de demência, distúrbio da marcha e incontinência 
urinária, sendo potencialmente reversível, é:  

(A) demência dos corpos de Lewy; 

(B) demência vascular; 

(C) doença de Huntington; 

(D) hidrocefalia de pressão normal; 

(E) demência frontotemporal. 

 

28 

Paciente de 58 anos vem apresentando um quadro clínico 
caracterizado por mudança de personalidade, tendo se tornado 
mais expansivo, muito falante, fazendo gastos excessivos e 
apresentando um comportamento de desinibição social, muito 
diferente do seu funcionamento anterior. Ao exame, não 
apresenta comprometimento da memória.  

Em relação ao diagnóstico diferencial, nesse caso, é correto 
afirmar que: 

(A) dentre os quadros demenciais, a doença de Creutzfeldt-Jakob 
é o diagnóstico diferencial mais provável; 

(B) dentre os quadros demenciais, a demência fronto-temporal é 
o diagnóstico diferencial mais provável; 

(C) dentre os quadros demenciais, a demência vascular é a que 
cursa com um quadro mais parecido ao apresentado por esse 
paciente; 

(D) dentre os quadros demenciais, a demência dos corpos de 
Lewy é a que cursa com um quadro mais parecido ao 
apresentado por esse paciente; 

(E) a idade inferior a 60 anos, as alterações de comportamento 
tipicamente maníacas e a falta de comprometimento da 
memória excluem o diagnóstico de demência. 
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29 

Menina de 7 anos vem agindo na escola de forma sexualmente 
provocativa com outras crianças, sexualizando atividades lúdicas 
e exibindo abertamente comportamento sexual.  

A causa mais provável desse comportamento é: 

(A) transtorno da personalidade histriônica; 

(B) puberdade precoce; 

(C) transtorno desafiador-opositor; 

(D) histórico de abuso sexual; 

(E) psicose com delírio sexual. 

 

30 

Mulher de 40 anos apresenta história de repetidas crises, 
caracterizadas por delírios persecutórios e sintomas depressivos. 
Quando os episódios psicóticos agudos são controlados com 
medicação, os sintomas depressivos invariavelmente também 
desaparecem. Ela nunca apresentou sintomas de depressão fora 
dos períodos de crise psicótica nem sintomas psicóticos que não 
fossem acompanhados de sintomas depressivos. No período 
entre as crises, apresenta-se assintomática e tem vida normal.  

De acordo com o DSM-5, a alternativa diagnóstica mais 
apropriada é: 

(A) esquizofrenia; 

(B) transtorno esquizoafetivo; 

(C) transtorno depressivo maior; 

(D) esquizofrenia e transtorno depressivo maior; 

(E) transtorno esquizofreniforme. 

 

31 

Em relação ao mecanismo de ação da mirtazapina, é correto 
afirmar que esse medicamento é um: 

(A) inibidor da recaptura de serotonina; 

(B) inibidor da recaptura de dopamina; 

(C) antagonista do receptor adrenérgico α2; 

(D) antagonista parcial da dopamina; 

(E) inibidor da recaptura de serotonina e de noradrenalina. 

 

32 

Paciente com episódios depressivos recorrentes se recusa a fazer 
uso de antidepressivos porque tal uso já lhe causou importantes 
efeitos colaterais sexuais. 

As duas drogas com as quais o paciente teria maior probabilidade 
de adesão ao tratamento, devido à ausência de efeitos colaterais 
sexuais, são: 

(A) venlafaxina e mirtazapina; 

(B) bupropiona e fluvoxamina; 

(C) bupropiona e mirtazapina; 

(D) vortioxetina e fluvoxamina; 

(E) nefazodona e duloxetina. 

 

33 

A clozapina é considerada o mais eficaz dos antipsicóticos, 
particularmente em pacientes que não responderam a outros 
tratamentos. No entanto, é um medicamento difícil de 
administrar, dado o risco de efeitos colaterais graves 
(agranulocitose).   

Ao prescrever clozapina para um paciente, a maneira mais 
adequada de monitorar o aparecimento de agranulocitose é fazer  
o monitoramento por meio de hemograma: 

(A) semanal nos primeiros seis meses, quinzenal nos próximos 
seis meses e mensal após isso; 

(B) semanal nos primeiros seis meses e mensal após isso; 

(C) semanal nos primeiros seis meses e quinzenal após isso; 

(D) quinzenal nos primeiros seis meses e mensal após isso; 

(E) quinzenal durante todo o período de uso da medicação. 

 

34 

Constituem indicações consideradas de primeira linha para o 
tratamento em monoterapia da mania aguda todos os 
medicamentos listados na opção: 

(A) lítio, gabapentina e valproato de sódio; 

(B) lítio, valproato de sódio e lamotrigina; 

(C) topiramato, lítio e valproato de sódio; 

(D) olanzapina, aripiprazol e ziprasidona; 

(E) lítio, olanzapina e verapamil. 

 

35 

Paciente apresenta um padrão de comportamento caracterizado 
por baixa tolerância a ficar sozinha, buscando freneticamente 
relações de amizade ou amorosas que lhe permitam amenizar o 
imenso sentimento persistente de vazio ou solidão que a 
acompanha. Refere ainda a falta de um senso consistente da 
própria identidade e apresenta frequentemente dias de muita 
tristeza e desânimo, além de ser também tomada por uma 
enxurrada de outros afetos, como a raiva.  

O diagnóstico mais provável dessa paciente é o transtorno da 
personalidade: 

(A) anancástica; 

(B) histriônica; 

(C) borderline; 

(D) dependente; 

(E) narcisista. 

 

36 

Em relação ao mecanismo de ação dos antidepressivos a seguir, a 
droga cuja inibição da recaptura de serotonina é menos potente é: 

(A) amitriptilina; 

(B) nortriptilina; 

(C) imipramina; 

(D) venlafaxina; 

(E) clomipramina. 
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37 

Dentre os antidepressivos inibidores da recaptura de serotonina a 
seguir, aquele que apresenta menor potencial de interação 
medicamentosa através das enzimas do citocromo P450 é:  

(A) paroxetina; 

(B) fluoxetina; 

(C) sertralina; 

(D) fluvoxamina; 

(E) citalopram. 

 

38 

Ao prescrever um IMAO para um paciente que vinha tomando 
anteriormente fluoxetina, o psiquiatra deve aguardar um 
intervalo entre a interrupção de uma droga e o início da outra 
(período de "washout") de: 

(A) 5 dias; 

(B) 1 semana; 

(C) 2 semanas; 

(D) 5 semanas; 

(E) 2 meses. 

 

39 

Em relação às interações medicamentosas com a lamotrigina, é 
correto afirmar que: 

(A) a sertralina diminui o nível sérico de lamotrigina; 

(B) o ácido valproico pode dobrar o nível sérico de lamotrigina; 

(C) a lamotrigina pode aumentar o nível sérico de ácido valproico 
em 25%; 

(D) o fenobarbital pode aumentar o nível sérico de lamotrigina 
em até 50%; 

(E) a carbamazepina pode aumentar o nível sérico de lamotrigina 
em até 50%. 

 

40 

Discrasias sanguíneas graves (anemia aplástica, agranulocitose) 
ocorrem em cerca de 1 em cada 125.000 pessoas tratadas com 
carbamazepina.  

Por isso, o monitoramento com hemogramas de rotina, 
recomendado para pacientes que iniciaram carbamazepina, deve 
acontecer: 

(A) mensalmente no primeiro ano de uso; 

(B) bimensalmente no primeiro ano de uso; 

(C) trimestralmente no primeiro ano de uso; 

(D) a cada seis meses durante todo o tempo de uso; 

(E) semanalmente no primeiro mês e depois a cada quinze dias 
por onze meses. 

 

41 

Paciente de 32 anos chega à emergência psiquiátrica dizendo que 
os seus vizinhos pertencem a uma organização criminosa ligada à 
Rússia e que estariam todos no prédio vigiando tudo o que ele faz 
para informar aos seus superiores, planejando levá-lo como 
prisioneiro para Moscou.  

Supondo que tal relato se trata de um sintoma psicopatológico, é 
correto afirmar que ele consiste em uma: 

(A) alteração da forma do pensamento; 

(B) alteração da sensopercepção; 

(C) alteração da consciência do eu; 

(D) alteração do conteúdo do pensamento; 

(E) percepção delirante primária. 

 

42 

A retenção urinária é um efeito colateral possível de alguns 
medicamentos psiquiátricos.  

Uma droga que produz esse efeito colateral e o mecanismo 
causal correspondente são: 

(A) quetiapina, através do bloqueio de receptores 5-HT3; 

(B) haloperidol, através do bloqueio dopaminérgico no trato 
nigroestriatal; 

(C) clomipramina, através do bloqueio dos receptores 5-HT2; 

(D) clorpromazina, através do bloqueio dos receptores 
histamínicos H1; 

(E) imipramina, através do bloqueio dos receptores 
muscarínicos.   

 

43 

Um psiquiatra é chamado para atender em interconsulta um 
paciente com insuficiência hepática e precisa lhe prescrever um 
benzodiazepínico.  

A alternativa mais indicada seria: 

(A) diazepam; 

(B) clordiazepóxido; 

(C) lorazepam; 

(D) clonazepam; 

(E) flurazepam. 

 

44 

A chamada belle indifférence é um sinal psicopatológico 
classicamente descrito na: 

(A) paranoia (transtorno delirante); 

(B) histeria (transtorno conversivo); 

(C) esquizofrenia (demência precoce); 

(D) demência de Alzheimer; 

(E) psicose maníaco-depressiva (transtorno bipolar). 
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45 

Paciente esquizofrênico acredita que sua mãe não é mais ela 
mesma, pois seus perseguidores fizeram uma espécie de "clone” 
dela, que apresenta exatamente a mesma aparência externa, mas 
é uma pessoa diferente “por dentro".  

Esse quadro psicopatológico corresponde a  síndrome de: 

(A) Otelo; 

(B) Charcot; 

(C) Capgras; 

(D) Cotard; 

(E) Goldstein. 

 

46 

A descrição dos "sintomas de primeira ordem" da esquizofrenia 
tiveram grande importância para a reorganização dos sistemas de 
classificação diagnóstica em psiquiatria, a partir do DSM-III, e 
foram descritos pelo psiquiatra: 

(A) Emil Kraepelin; 

(B) Eugen Bleuler; 

(C) Henry Ey; 

(D) Kurt Schneider; 

(E) De Clérambault. 

 

47 

O maneirismo é um sintoma psicopatológico que ocorre mais 
comumente no(a): 

(A) catatonia; 

(B) transtorno dissociativo; 

(C) pseudociese; 

(D) transtorno de ansiedade generalizada; 

(E) distimia. 

 

48 

Paciente chega a uma emergência psiquiátrica apresentando 
mutismo, negativismo, ecolalia, movimentos estereotipados e 
ecopraxia.  

O tratamento farmacológico inicial mais indicado é: 

(A) olanzapina; 

(B) clomipramina; 

(C) haloperidol + prometazina intramuscular; 

(D) biperideno intramuscular; 

(E) lorazepam. 

 

49 

Enquanto trabalhava na enfermaria de um hospital estadual, um 
psiquiatra se depara com um paciente com esquizofrenia. O 
paciente fica sentado em um ponto por longos períodos de 
tempo, sem mudar de posição. 

Esse fenômeno é melhor descrito como: 

(A) retardo psicomotor; 

(B) catalepsia; 

(C) cataplexia; 

(D) rigidez motora; 

(E) estereotipia. 

 

50 

Paciente de 42 anos apresenta um quadro clínico caracterizado 
por tristeza profunda. Não tem vontade de sair do quarto nem 
tomar banho, quase não se alimenta devido a falta de apetite, 
acredita que tem pouco tempo de vida pela frente, apesar de 
seus exames clínicos estarem normais, e escuta vozes que dizem 
que ele não serve para nada e deve se matar.  

Dentre as alternativas terapêuticas abaixo, a mais indicada é: 

(A) imipramina 150mg + haloperidol 10mg; 

(B) fluvoxamina 50mg; 

(C) risperidona 2mg; 

(D) nefazodona 50mg; 

(E) fluoxetina 20mg. 

 

51 

Paciente de 39 anos com depressão bipolar deverá realizar ECT. O 
medicamento que deve ser descontinuado antes de realizar o 
exame é: 

(A) tranilcipromina; 

(B) moclobemida; 

(C) amitriptilina; 

(D) tioridazina; 

(E) lítio. 

 

52 

Um teste neuropsicológico que detecta 94% dos casos de uma 
patologia, e também produz muitos resultados falso-positivos, 
apresenta: 

(A) baixa sensibilidade e alta especificidade; 

(B) alta sensibilidade e baixa especificidade; 

(C) baixa sensibilidade e baixa especificidade; 

(D) alta sensibilidade e alta especificidade; 

(E) utilidade clínica irrelevante. 

 

53 

Jovem esquizofrênico relata que sua "missão" começou quando 
um amigo lhe trouxe de presente uma lembrança de uma igreja 
da cidade de Ouro Preto. Apesar de reconhecer que se tratava de 
um souvenir comum, muito vendido naquela cidade histórica, o 
jovem diz que, no momento em que recebeu o presente, soube 
que ele era o "escolhido" por Deus para dar continuidade à 
missão de Jesus na Terra e passou a peregrinar pelas cidades 
próximas para arregimentar seguidores fiéis e fundar uma nova 
religião.  

Esse relato é um exemplo de: 

(A) alteração da consciência do eu; 

(B) percepção delirante; 

(C) alteração da identidade do eu; 

(D) delírio persecutório; 

(E) pseudoalucinação. 
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De acordo com os princípios e as diretrizes da perícia oficial em 
saúde, quando a parte for ex-paciente do médico indicado para 
atuar como perito oficial no processo, o médico: 

(A) não tem nenhum impedimento em atuar como perito, já que 
a parte não é mais seu paciente; 

(B) deve apenas informar que já foi médico da parte e prosseguir 
com a realização da perícia; 

(C) está parcialmente impedido de atuar como perito; 

(D) fica impedido de participar do ato pericial; 

(E) pode atuar como perito, desde que a outra parte tenha um 
assistente técnico. 

 

55 

Trabalhador sofre uma lesão incapacitante, em consequência de 
uma bomba caseira que um colega de trabalho explodiu 
intencionalmente no banheiro do andar em que estavam 
trabalhando.  

Para efeitos da Lei nº 8.213/1991: 

(A) a situação não pode ser considerada acidente de trabalho, 
porque a causa do acidente não está diretamente relacionada 
à atividade profissional do trabalhador; 

(B) a situação não pode ser considerada acidente de trabalho, 
porque foi causada por um indivíduo reconhecido, que se 
torna o responsável legal por aquele acidente; 

(C) a situação só pode ser considerada acidente de trabalho se 
ficar caracterizado que o colega que explodiu a bomba 
estava, naquele momento, privado do uso da razão; 

(D) atos de agressão, sabotagem ou terrorismo praticados por 
companheiros de trabalho equiparam-se ao acidente de 
trabalho; 

(E) a situação não pode ser considerada acidente de trabalho se 
ficar caracterizado que o colega que explodiu a bomba 
estava, naquele momento, privado do uso da razão. 

 

56 

De acordo com o Manual de Perícia Oficial em Saúde do Servidor 
Público Federal, são excepcionalmente considerados casos de 
alienação mental: 

(A) alcoolismo grave;  

(B) transtornos da personalidade graves; 

(C) transtornos neuróticos graves; 

(D) dependência de cocaína moderada; 

(E) retardo mental moderado. 

 

57 

A maioria dos medicamentos usados para o tratamento da 
demência de Alzheimer são indicados sobretudo nos estágios 
iniciais da doença.  

Para os estágios mais avançados dessa doença, é mais indicada a 
seguinte droga: 

(A) rivastigmina; 

(B) tacrina; 

(C) galantamina; 

(D) donezepil; 

(E) memantina. 

 

58 

Para Jaspers, considerado o principal fundador da psicopatologia, 
existem dois métodos que o psiquiatra deve utilizar para abordar 
os fenômenos psicopatológicos. Com um deles, abordamos a 
realidade clínica da mesma forma que os físicos estudam a 
matéria e, assim, calculamos o tamanho dos ventrículos cerebrais 
ou medimos a concentração de neurotransmissores na urina, por 
exemplo. Com o outro método, ao contrário, temos acesso a 
fenômenos mais subjetivos, que resistem a tentativas de 
quantificação, como sentimentos, emoções e o significado que as 
experiências têm para os sujeitos.  

Esses dois métodos de abordagem psicopatológica propostos por 
Jaspers são, respectivamente: 

(A) investigação psiquiátrica e investigação psicológica; 

(B) objetividade e subjetividade; 

(C) objetividade e intersubjetividade; 

(D) explicação e compreensão; 

(E) correlação causal e associação livre. 

 

59 

A bioética tem quatro princípios fundamentais que devem ser 
analisados para resolver dilemas éticos sobre atendimentos ou 
tratamentos de saúde.  

Aquele que define que os profissionais de saúde devem tratar 
todos os doentes com o mesmo cuidado e atenção, sem 
diferenças no tratamento por questões sociais, culturais, étnicas, 
de gênero ou religiosas, é: 

(A) autonomia; 

(B) não maleficência; 

(C) justiça; 

(D) igualdade; 

(E) beneficência. 

 

60 

Empresário de 40 anos procurou tratamento psiquiátrico após o 
término de um relacionamento amoroso. Ele relata ter sido 
abandonado por diversas namoradas ao longo da vida, por causa 
de suas explosões repentinas de raiva. Essas explosões 
aconteciam com muita frequência e eram desencadeadas por 
motivos banais. Em várias ocasiões, o paciente ficava tão 
incontrolavelmente furioso que jogava coisas pelo chão, 
quebrava objetos e fazia escândalos em público, o que deixava 
extremamente envergonhado poucas horas depois. Episódios 
semelhantes também ocorriam às vezes no seu trabalho. Entre os 
episódios, ele era uma pessoa calma, gentil, amorosa e tinha 
muitos amigos.  

O diagnóstico mais provável para o quadro clínico descrito é 
transtorno: 

(A) da personalidade histriônica; 

(B) bipolar; 

(C) da personalidade borderline; 

(D) explosivo intermitente; 

(E) da personalidade antissocial. 
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DISCURSIVAS 

1 

Homem de 45 anos é encaminhado ao psiquiatra por seu médico 
de família. O homem afirma que, nos últimos meses, tem ficado 
cada vez mais triste e desanimado, pois não suporta mais ser 
perseguido pelos seus vizinhos. Diz que nos últimos dez anos ele 
teve que mudar de casa sete vezes, porque um antigo desafeto 
seu costuma ir escondido aos prédios onde mora, convencer os 
seus porteiros de que ele seria um criminoso foragido da justiça. 
Ele afirma que, apesar de ter a consciência tranquila de que não 
cometeu nenhum crime, acredita que esse desafeto possa ter 
“plantado” alguma prova forjada contra ele na delegacia, de 
forma que tem "vivido como um foragido", mudando de 
residência quase todos os anos para tentar despistá-lo. 

Seu médico de família confirmou que ele mudou de endereço 
muitas vezes, mas, fora isso, leva uma vida relativamente normal, 
exceto pelo fato de ter poucos amigos e ser um pouco rude com 
as pessoas em sua convivência social. 

Descreva e justifique a sua primeira hipótese diagnóstica e como 
ela se distingue de pelo menos outros três diagnósticos 
diferenciais. 

Valor: 15 pontos 

Máximo de 15 linhas. 

 

2 

Mulher de 62 anos apresenta um episódio depressivo grave. Já 
foi tentado o tratamento com trazodona mas não houve resposta 
terapêutica. Ela vem tomando venlafaxina 225mg/dia há oito 
semanas e apresenta remissão parcial dos sintomas.  

Descreva e justifique quais intervenções terapêuticas, baseadas 
em evidências, estão mais indicadas, neste caso, para se tentar 
obter uma remissão completa dos sintomas (descreva os 
medicamentos específicos, não classes terapêuticas). 

Valor: 15 pontos 

Máximo de 15 linhas. 
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