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Fraudar ou tentar fraudar 

Concursos Públicos é Crime! 
Previsto no art. 311 - A do 

Código Penal

 

 Sobre o material recebido pelo candidato 

✓ Além deste Caderno de Questões, com cinquenta questões objetivas e 
uma questão discursiva de Conhecimentos Específicos, você 
receberá do fiscal de sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da 
Discursiva.  

✓ Confira seu nome, o número do seu documento e o número de sua 
inscrição em todos os documentos entregues pelo fiscal. Além disso, não 
se esqueça de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de 
impressão e de numeração e se o cargo corresponde àquele para o qual 
você se inscreveu.  

✓ O não cumprimento a qualquer uma das determinações constantes em 
Edital, no presente Caderno, na Folha de Respostas e na Versão 
Definitiva da Discursiva incorrerá na eliminação do candidato. 

 

 Sobre o material a ser devolvido pelo candidato 

✓ Os únicos documentos válidos para avaliação são a Folha de Respostas 
e a Versão Definitiva da Discursiva.  

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, preencha o 
campo destinado à assinatura. As respostas das questões objetivas 

devem ser preenchidas da seguinte maneira: ● 

✓ Na Folha de Respostas e na Versão Definitiva da Discursiva, só é 
permitido o uso de caneta esferográfica transparente de cor azul ou 
preta. Esses documentos devem ser devolvidos ao fiscal na saída, 
devidamente preenchidos e assinados. 

 

 Sobre a duração da prova e a permanência na sala 

✓ O prazo de realização da prova é de 5 horas, incluindo a marcação da 
Folha de Respostas e a transcrição da Versão Definitiva da Discursiva. 

✓ Após o início da prova, o candidato estará liberado para utilizar o 
sanitário depois de decorridos 30 minutos e, somente após decorridos  
90 minutos, poderá deixar definitivamente o local de aplicação, não 
podendo, no entanto, levar o Caderno de Questões e nenhum tipo de 
anotação de suas respostas nesse momento. 

✓ O candidato poderá levar consigo o Caderno de Questões desde que 
permaneça na sala até 3h30min após o início da prova.  

✓ Os três últimos candidatos só poderão retirar-se da sala juntos, após 

assinatura do Termo de Fechamento do Envelope de Retorno. 
 

 Sobre a divulgação das provas e dos gabaritos 

✓ As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 

Instituto AOCP no endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br,  
conforme previsto em Edital. 

 
NOME DO CANDIDATO 

 
INSCRIÇÃO 
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Língua Portuguesa 

O texto a seguir refere-se às questões 1 a 7. 

 

“TUDO ERRADO, MAS TUDO BEM” 

 

Em 1977, um cientista da Exxon alertou os diretores 
da petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global. A reação da companhia? Criar o 
negacionismo 

Por Salvador Nogueira 

 

 É difícil precisar quando nasceu o 
negacionismo sobre a mudança climática. Mas dá 
para dizer que ele surgiu de mãos dadas com a 
própria constatação do aquecimento global. 

 Era 1977. O tema era quase desconhecido do 
público, e os maiores interessados no fenômeno, as 
companhias de petróleo, queriam saber o quanto 
deviam se preocupar com ele. James Black, cientista 
sênior da Exxon, trouxe uma mensagem reta aos 
diretores da petroleira. Avisou que havia um 
consenso científico de que a maneira mais provável 
pela qual a humanidade está influenciando o clima é 
por meio da liberação de CO2 com a queima de 
combustíveis fósseis. 

 No ano seguinte, 1978, ele já alertava que a 
duplicação da quantidade de CO2 na atmosfera 
elevaria as temperaturas médias globais em dois a 
três graus – número consistente com o consenso 
atual. 

 A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter 
entendido o exato oposto. Quando, dez anos depois, 
o cientista da Nasa James Hansen participou de uma 
audiência no Congresso americano para dizer que o 
aquecimento produzido pelo homem era uma 
realidade, a reação de um conglomerado de 
empresas de petróleo, gás e carvão foi fundar a 
Coalizão Global do Clima. A Exxon estava no meio. E 
a missão inconfessa (mas documentada) do projeto 
era basicamente lançar dúvidas – sobre a realidade 
das mudanças climáticas e sobre o papel humano no 
fenômeno. 

 Um memorando trocado entre as companhias 
diz: “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 
incerto sobre a ciência do clima”, contou o cientista 
Kenneth Kimmel, que expôs a manipulação, em 2015. 

 Fundada em 1989, a tal Coalizão Global do 
Clima foi dissolvida em 2002. Mas os milhões de 
dólares promovendo o negacionismo foram 
suficientes para fazer com que o então presidente 
americano George W. Bush, alegando prejuízos à 
economia e incertezas científicas, retirasse, em 2001, 
os EUA do Protocolo de Kyoto, primeira tentativa de 
promover de forma multilateral a redução das 
emissões de gases-estufa por todos os países. 

 E, claro, a história se repetiria mais de uma 
década depois, com o Acordo de Paris. Assinado em 
2015 por Barack Obama, ele foi rejeitado por Donald 
Trump. Agora, com Joe Biden, o país voltou, tentando 
recuperar o tempo perdido. 

 No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos foi o grau de convicção 
de que as mudanças climáticas são uma realidade. E 
nem é mais questão de futuro. A Terra já aqueceu 1 
°C enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas. 

 

Disponível em: https://super.abril.com.br/ciencia/coluna-carbono-
zero-tudo-errado-mas-tudo-bem. Acesso em 07 mar. 2022. 

 

1 

Sobre o primeiro parágrafo do texto, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) O primeiro período do parágrafo afirma que não 
se precisa saber exatamente quando o 
negacionismo sobre a mudança climática surgiu. 

(B) As duas ocorrências do verbo “dar” (“dá” e 

“dadas”) apresentam o mesmo significado. 

(C) A expressão “do aquecimento global” atua como 
um adjunto adnominal do substantivo 
“constatação”. 

(D) A expressão “de mãos dadas com a própria 

constatação do aquecimento” indica o modo 
como o negacionismo surgiu. 

(E) A expressão “o negacionismo sobre a mudança 
climática” é objeto direto do verbo “nasceu”. 

 

2 

Qual é a relação sintático-semântica estabelecida 
entre as orações “A Terra já aqueceu 1 °C 
enquanto o pessoal semeava suas falsas 
incertezas.”? 

 

(A) Tempo. 

(B) Contraste. 

(C) Adição. 

(D) Conclusão. 

(E) Condição. 
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3 

Sobre o excerto “O tema era quase desconhecido 
do público, e os maiores interessados no 
fenômeno [...] queriam saber o quanto deviam se 
preocupar com ele.”, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A vírgula é empregada porque o “e” que a 

sucede tem sentido adversativo. 

(B) A expressão “do público” é um adjunto 
adnominal, uma vez que “do” indica posse. 

(C) Em “deviam se preocupar”, o pronome está 

enclítico ao verbo “deviam”. 

(D) A expressão “o quanto” poderia ser substituída 
por “se” sem que isso modificasse o sentido do 
excerto. 

(E) Tanto “queriam saber” quanto “deviam se 

preocupar” são locuções verbais constituídas por 
verbos auxiliares modais. 

 

4 

Assinale a alternativa em que a definição 
apresentada para o termo em destaque está 
correta. 

 

(A) “[...] iminência do aquecimento global”. 

(Qualidade do que é eminente; supremacia). 

(B) “[...] primeira tentativa de promover de forma 
multilateral a redução [...]”. (Em que participam 
mais que dois países). 

(C) “James Black, cientista sênior da Exxon [...]”. 

(Aquele que tem mais idade em relação a outro). 

(D) “James Hansen participou de uma audiência no 
Congresso americano [...]”. (O mesmo que 
“público” ou “plateia”). 

(E) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(Qualidade de sensato; o mesmo que “cautela” 
ou “prudência”). 

 

5 

Assinale a alternativa em que o “que” é um 
pronome relativo. 

 

(A) “[...] contou o cientista Kenneth Kimmel, que 
expôs a manipulação [...]”. 

(B) “[...] dá para dizer que ele surgiu de mãos dadas 

[...]”. 

(C) “[...] ele já alertava que a duplicação da 
quantidade de CO2 na atmosfera [...]”. 

(D) “Avisou que havia um consenso científico [...]”. 

(E) “[...] para dizer que o aquecimento produzido pelo 
homem era uma realidade [...]”. 

 

6 

Assinale a alternativa em que há entre parênteses 
uma reescrita gramatical e semanticamente 
adequada para o excerto. 

 

(A) “[...] um cientista da Exxon alertou os diretores da 
petroleira americana sobre a iminência do 
aquecimento global”. (Um cientista de uma 
petroleira americana alertou os diretores da 
Exxon sobre a ocorrência do aquecimento 
global). 

(B) “E a missão inconfessa (mas documentada) do 

projeto era basicamente lançar dúvidas [...]”. 
(Além disso, a missão do projeto, que foi 
divulgada e documentada, era lançar dúvidas 
básicas). 

(C) “A vitória virá quando o cidadão médio estiver 

incerto sobre a ciência do clima”. (Quando o 
cidadão comum tiver dúvidas sobre a ciência 
climática, a vitória vai ocorrer). 

(D) “[...] a maneira mais provável pela qual a 
humanidade está influenciando o clima é por 
meio da liberação de CO2 [...]”. (A forma pela 
qual a humanidade está modificando o clima é 
liberando CO2). 

(E) “A Exxon ouviu o recado. E fingiu ter entendido o 
exato oposto.” (A Exxon foi alertada, mas não foi 
capaz de compreender a relevância do aviso). 

 

7 

Em relação aos mecanismos de coesão 
empregados no texto, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Em “No âmbito da ciência, a única coisa que 
mudou nos últimos 40 anos [...]”, no último 
parágrafo, a expressão em destaque se 
contrapõe ao âmbito da política estadunidense 
que consta no parágrafo anterior. 

(B) Em “[...] ele foi rejeitado por Donald Trump.”, no 
sétimo parágrafo, o pronome retoma a expressão 
“Acordo de Paris”. 

(C) Em “[...] a tal Coalizão Global do Clima foi 

dissolvida em 2002.”, no sexto parágrafo, a 
expressão em destaque se refere a algo já dito 
anteriormente e poderia ser substituída por 
“essa”. 

(D) No segundo parágrafo do texto, a expressão “o 

tema” retoma o termo “negacionismo”. 

(E) No subtítulo do texto, o termo “companhia” se 
refere à empresa Exxon. 
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8 

Sobre o padrão ofício, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Quando o ofício for dirigido a uma autoridade 
tratada por “Vossa Senhoria”, a forma correta de 
preenchimento do endereçamento é “A Sua 
Senhoria o(a) Senhor(a)”. 

(B) No fecho do ofício, deve-se utilizar o termo 
“Atenciosamente” para autoridades de mesma 
hierarquia ou de hierarquia inferior. 

(C) Por se tratar de uma espécie de “título” do ofício, 

o conteúdo do campo “Assunto” não é 
acompanhado de ponto. 

(D) Na identificação do signatário do ofício, devem 
constar as seguintes informações: nome, cargo e 
telefone ou e-mail para contato. 

(E) A numeração das páginas é obrigatória desde a 

primeira página do documento. 

 

 

Realidade étnica, social, histórica, 
geográfica, cultural, política e 
econômica do Estado de Goiás 

9 

Apesar do antecedente da pecuária, a mineração é 
considerada o marco fundante da colonização em 
Goiás. Sobre a colonização e o povoamento de 
Goiás, assinale a alternativa correta.  
 

(A) As primeiras expedições ao território goiano 
datam do final do século XVIII. Até então, o 
território goiano era desconhecido, e os 
indígenas eram os únicos que usufruíam do 
metal que posteriormente seria alvo de grandes 
conflitos.   

(B) O território goiano passou a ser conhecido, e 
consequentemente povoado, a partir da criação 
do que ficou conhecido como os Sete Povos das 
Missões. 

(C) A ocupação do solo goiano teve grande 

expressividade a partir da volta de Bartolomeu 
Bueno da Silva à região, para fundar o primeiro 
arraial em solo goiano. 

(D) A primeira descoberta oficial de ouro no sertão foi 
registrada por Antônio Rodrigues Arzão em um 
lugar chamado “Casa da Casca”, local que gerou 
a expansão do povoamento em Goiás. 

(E) A colonização de Goiás ocorreu a partir da 
chegada de Dom Francisco de Assis 
Mascarenhas a Goiás, o que motivou o 
desbravamento de todo o território, organizando 
novas bandeiras que partiam em busca de outros 
achados.  

 

10 

Na contemporaneidade, a cultura negra no estado 
de Goiás se faz presente de forma mais notável 
por meio das festividades e da religiosidade de 
matrizes afro. A luta por respeito à identidade 
negra e à cultura tem raízes no processo 
escravista que levou à criação de diversos 
quilombos no Estado. Dentre os principais 
quilombos e comunidades negras em Goiás, 
podem ser citados 

 

(A) Quilombo do Rosário e Quilombo de Socorro. 

(B) Quilombo de Goiana e Quilombo de Iguaraçu. 

(C) Quilombo de São Cristóvão e Quilombo de 
Maroim. 

(D) Quilombo de Nossa Senhora dos Mares e 
Quilombo do Cabula. 

(E) Quilombo dos Kalungas e Quilombo do 

Mesquita. 
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Conhecimentos Específicos 

11 

De acordo com a Classificação de Transtornos 
Mentais e de Comportamento da CID-10, assinale 
a alternativa correta a respeito da Esquizofrenia 
Hebefrênica. 

 

(A) A pessoa acometida por esse tipo de 
Esquizofrenia costuma apresentar um 
comportamento previsível.  

(B) O prognóstico desse tipo de Esquizofrenia 
costuma ser mais favorável, devido ao 
desenvolvimento mais lento de sintomas 
negativos.  

(C) Nesse tipo de Esquizofrenia, as ideias delirantes 

e as alucinações são fugazes e fragmentárias. 

(D) Esse é o tipo de Esquizofrenia diagnosticado em 
pessoas mais velhas, que habitualmente estão 
entre a quarta e a quinta década de vida.  

(E) Raramente, pacientes acometidos por esse tipo 
de Esquizofrenia se isolam socialmente, 
diferentemente dos outros tipos de Esquizofrenia.  

 

12 

Um psiquiatra identificou que seu paciente, até 
então, tinha apresentado 4 episódios maníacos, 
durante a vida, sem nenhum episódio depressivo. 
Diante dessas características, é correto afirmar 
que o diagnóstico mais indicado para esse 
paciente é o de 

 

(A) transtorno afetivo bipolar.  

(B) ciclotimia. 

(C) transtorno parcial de humor.  

(D) distimia de ciclagem rápida.  

(E) transtorno esquizoafetivo do tipo maníaco. 

 

13 

Na Classificação de Transtornos Mentais e de 
Comportamento da CID-10, o episódio depressivo 
está dividido em 

 

(A) 3 graus: incipiente, moderado ou crônico. 

(B) 4 graus: leve, moderado, grave ou gravíssimo.  

(C) 5 graus: mínimo, leve, moderado, grave ou 
gravíssimo. 

(D) 3 graus: leve, moderado ou grave.  

(E) 5 graus: inicial, leve, moderado, grave ou de risco 
iminente.  

 

14 

O psiquiatra da Polícia Militar do Estado de Goiás, 
ao entrevistar pela primeira vez um paciente com 
histórico de sintomas psicóticos recorrentes, 
notou que este somente tinha usado 
Antipsicóticos de Primeira Geração durante seus 
tratamentos anteriores. Diante do exposto, qual 
das seguintes alternativas expressa corretamente 
as medicações utilizadas por esse paciente no 
seu histórico de tratamento? 

 

(A) Lurasidona e Clorpromazina.  

(B) Flufenazina e Pimozida. 

(C) Ziprasidona e Haloperidol. 

(D) Trifluoperazina e Quetiapina.  

(E) Perfenazina e Olanzapina.  

 

15 

Nos critérios diagnósticos de Agorafobia da 
Classificação de Transtornos Mentais e de 
Comportamento da CID-10, a ansiedade deve 
estar restrita a (ou ocorrer principalmente em) 
pelo menos duas das seguintes situações:  

 

(A) multidões, lugares públicos, viajar para longe de 
casa e viajar sozinho.  

(B) lugares fechados, multidões, locais com pouca 

oxigenação e viajar sozinho.  

(C) multidões, lugares fechados, viajar para longe de 
casa e locais desconhecidos. 

(D) lugares públicos, viajar para longe de casa, locais 

desconhecidos e lugares abertos. 

(E) transporte público, lugares fechados, locais sem 
pessoas conhecidas e viajar para longe de casa. 
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16 

Ao examinar um paciente na internação 
psiquiátrica, o psiquiatra percebeu que ele estava 
apresentando uma alteração do processo de 
pensamento denominada “associações por 
assonância”. Qual das alternativas a seguir 
apresenta corretamente a descrição dessa 
alteração? 

 

(A) Sucessão de associações múltiplas, de maneira 
que os pensamentos parecem passar de repente 
de uma ideia para outra; muitas vezes (mas não 
invariavelmente) expressas por meio de discurso 
rápido e aflito.  

(B) Invenção de novas palavras ou expressões ou 
uso de palavras convencionais de maneiras 
idiossincráticas.  

(C) Inclusão exagerada de detalhes triviais ou 

irrelevantes que impedem de se chegar à 
questão. 

(D) Repetição de palavras, expressões e ideias fora 
do contexto.  

(E) Pensamentos associados pelo som das palavras, 

não por seu significado.  

 

17 

Conforme a Classificação de Transtornos Mentais 
e de Comportamento da CID-10, sobre o 
Transtorno de Somatização, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

 

(   )  O curso do transtorno é crônico e flutuante. 

(   )  O transtorno é mais comum em mulheres do 
que em homens. 

(   )  O transtorno usualmente começa no início da 
adolescência.  

 

(A) F – V – V.  

(B) V – V – V.  

(C) F – F – F. 

(D) V – F – F. 

(E) V – V – F. 

 

18 

Um psiquiatra está acompanhando e tratando um 
paciente com diagnóstico de Transtorno do 
Pânico. Inicialmente, o paciente foi tratado com 
um fármaco pertencente à classe dos Inibidores 
Seletivos da Recaptação da Serotonina. Essa 
medicação teve boa resposta terapêutica, mas 
causou significativos efeitos colaterais. Diante 
disso, o psiquiatra decidiu trocar esse fármaco 
por outro pertencente à mesma classe 
medicamentosa. Qual das seguintes alternativas 
apresenta, respectivamente, as duas medicações 
administradas no tratamento desse paciente? 

 

(A) Paroxetina e Sertralina.  

(B) Citalopram e Venlafaxina.  

(C) Fluoxetina e Duloxetina.  

(D) Buspirona e Escitalopram.  

(E) Escitalopram e Mirtazapina.  

 

19 

Conforme as diretrizes da Classificação de 
Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-
10, para o diagnóstico de Transtorno Delirante, os 
delírios devem estar presentes por pelo menos 

 

(A) 1 mês. 

(B) 3 meses.  

(C) 6 meses. 

(D) 1 ano. 

(E) 2 anos. 

 

20 

Sobre o tema Suicídio, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Homens cometem suicídio com maior frequência 
do que mulheres e homens têm maior 
probabilidade do que mulheres de cometerem 
suicídio com armas de fogo.  

(B) Mulheres tentam suicídio com maior frequência 
do que homens e mulheres cometem suicídio 
com maior frequência do que homens.  

(C) Mulheres cometem suicídio com maior frequência 

do que homens e homens têm maior 
probabilidade do que mulheres de cometerem 
suicídio com armas de fogo.  

(D) Homens tentam suicídio com maior frequência do 
que mulheres e homens têm maior probabilidade 
do que mulheres de cometerem suicídio com 
armas de fogo.  

(E) Mulheres cometem suicídio com maior frequência 
do que homens e homens têm maior 
probabilidade do que mulheres de cometerem 
suicídio por enforcamento. 
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21 

Assinale a alternativa que apresenta corretamente 
a relação entre a alteração de linguagem e seu 
significado. 

 

I.  Disfemia. 

II.  Afasia. 

III.  Dislalia. 

 

A. Incapacidade de compreender ou expressar o 
pensamento por meio da palavra oral ou 
escrita, ou seja, de utilizar os símbolos 
verbais. 

B. Alteração de linguagem que leva à omissão, 
substituição ou deformação dos fonemas. 

C. Perturbações na emissão das falas sem que 
haja alteração, lesão ou disfunção nos órgãos 
da expressão. 

 

(A) I-C, II-B, III-A. 

(B) I-B, II-A, III-C. 

(C) I-A, II-B, III-C. 

(D) I-A, II-C, III-B. 

(E) I-C, II-A, III-B.  

 

22 

As medicações anticonvulsivantes são muito 
usadas no tratamento do Transtorno Bipolar, com 
a finalidade de estabilização de humor. São 
fármacos anticonvulsivantes usados para o 
tratamento desse transtorno, EXCETO 

 

(A) oxcarbazepina. 

(B) lamotrigina. 

(C) ácido valproico. 

(D) clozapina.  

(E) topiramato. 

 

23 

Segundo a Classificação de Transtornos Mentais 
e de Comportamento da CID-10, a duração mínima 
de um episódio de mania é de 

 

(A) 3 dias. 

(B) 1 semana. 

(C) 2 semanas. 

(D) 1 mês. 

(E) 3 meses. 

 

24 

Em ambientes de emergência psiquiátrica, 
contenções físicas são usadas quando os 
pacientes são tão perigosos a si mesmos ou aos 
outros a ponto de constituir uma ameaça grave 
que não pode ser controlada de nenhuma outra 
forma. Em relação a essa prática, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma a 
seguir e assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

 

(    )  De preferência, apenas duas pessoas devem 
ser usadas para conter o paciente, com o 
intuito de evitar a intimidação dele. 

(    )  Os profissionais devem evitar explicar ao 
paciente por qual razão ele será contido pelo 
risco de este ficar mais agressivo durante o 
processo. 

(    )  Uma vez que o paciente está contido, não se 
devem administrar medicações antipsicóticas 
em formulação concentrada 
concomitantemente pelo risco de sedação 
excessiva. 

 

(A) V – F – F. 

(B) F – V – F. 

(C) V – V – V. 

(D) F – F – V. 

(E) F – F – F. 

 

25 

Ao realizar um atendimento de urgência no 
hospital, o médico psiquiatra da Polícia Militar do 
Estado de Goiás percebeu que o paciente 
avaliado, de 25 anos, estava apresentando duas 
alterações na sua sensopercepção, no exame do 
estado mental. Qual das alternativas a seguir 
contém as alterações apresentadas por esse 
paciente? 

 

(A) Alucinações auditivas e delírios paranoides.  

(B) Circunstancialidade e delírios de ciúmes. 

(C) Despersonalização e ilusões. 

(D) Delírios erotomaníacos e desrealização. 

(E) Alucinações visuais e fuga de ideias.  
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De acordo com a Classificação de Transtornos 
Mentais e de Comportamento da CID-10, a 
Anorexia Nervosa ocorre mais comumente 

 

(A) em meninas abaixo de 10 anos de idade.  

(B) em garotas adolescentes e mulheres jovens.  

(C) em garotos adolescentes e homens jovens.  

(D) em mulheres a partir da quarta década de vida.  

(E) em meninos abaixo de 10 anos de idade.  

 

27 

Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.  

 

“__________________ são falseamentos de 
memória que se perdem e reaparecem como um 
fato novo”. 

 

(A) Ecmnesias. 

(B) Ilusões mnêmicas. 

(C) Criptomnesias.  

(D) Alucinações mnêmicas. 

(E) Confabulações. 

 

28 

Um paciente de 22 anos foi diagnosticado com 
Esquizofrenia pelo psiquiatra com o qual 
começou acompanhamento há alguns meses. 
Além de os critérios gerais para o diagnóstico de 
Esquizofrenia serem satisfeitos, esse paciente 
apresenta a dominância de comportamentos 
específicos no seu quadro clínico, como 
flexibilidade cérea e mutismo. Diante disso, de 
acordo com a Classificação de Transtornos 
Mentais e de Comportamento da CID-10, é correto 
afirmar que o tipo mais provável de Esquizofrenia 
que esse paciente apresenta é a 

 

(A) esquizofrenia paranoide. 

(B) esquizofrenia hebefrênica. 

(C) esquizofrenia catatônica.  

(D) esquizofrenia maníaca. 

(E) esquizofrenia indiferenciada. 

 

29 

Conforme a Classificação de Transtornos Mentais 
e de Comportamento da CID-10 sobre as Fobias 
Sociais, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o 
que se afirma a seguir e assinale a alternativa com 
a sequência correta. 

 

(   )  Para o correto diagnóstico, as Fobias Sociais 
devem ser difusas. Se as fobias forem 
restritas a um aspecto (por exemplo: comer 
ou falar em público), passam a ter o 
diagnóstico de Fobias Específicas.  

(   )  O transtorno é significativamente mais 
comum em mulheres do que em homens.  

(   )  O transtorno usualmente começa na quarta 
década de vida.  

 

(A) F – V – F. 

(B) V – F – V. 

(C) V – V – F. 

(D) F – F – V. 

(E) F – F – F. 

 

30 

Qual das seguintes alternativas melhor define a 
fabulação? 

 

(A) Criações imaginativas com aparência de 

memória, porém sem nenhuma correlação com a 
realidade vivenciada.  

(B) Preenchimentos de períodos da memória 
perdida, possivelmente com conteúdo fantástico.  

(C) Recordações revividas com detalhamento, 

podendo ser panorâmicas e de forte carga 
emocional, descritas classicamente em contexto 
de experiências de quase morte.  

(D) Falsas recordações apresentadas ao lado de 
recordações normais.  

(E) Mentiras criadas pelo indivíduo, que 

progressivamente passa a acreditar nelas. 
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Um paciente de 62 anos foi internado em um 
hospital geral, com o histórico de uso de longa 
data de álcool e com relato de abstinência atual. O 
médico clínico o diagnosticou com Delirium 
tremens e pediu interconsulta da Psiquiatria e da 
Neurologia. De acordo com a Classificação de 
Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-
10, quais dos cinco itens mostrados a seguir 
compõem a clássica tríade de sintomas desse 
transtorno? 

 

1. Obnubilação de consciência e confusão. 
2. Alucinações e ilusões vívidas afetando 

qualquer modalidade sensorial. 
3. Tremor marcante. 
4. Cirrose grau 4, com redução significativa do 

tamanho e irregularidade na forma do fígado. 
5. Varizes esofágicas, com ou sem sangramento 

aparente.  

 

(A) 1, 2 e 3. 

(B) 1, 3 e 4. 

(C) 1, 2 e 5. 

(D) 2, 3 e 5. 

(E) 3, 4 e 5. 

 

32 

De acordo com a Classificação de Transtornos 
Mentais e de Comportamento da CID-10, para um 
diagnóstico definitivo de Transtorno de Pânico, 
vários ataques graves de ansiedade autonômica 
devem ter ocorrido em um período de cerca de 

 

(A) 2 semanas. 

(B) 1 mês.  

(C) 3 meses. 

(D) 6 meses. 

(E) 1 ano. 

 

33 

Conforme a Classificação de Transtornos Mentais 
e de Comportamento da CID-10 sobre a Amnésia 
Dissociativa, informe se é verdadeiro (V) ou falso 
(F) o que se afirma a seguir e assinale a 
alternativa com a sequência correta. 

 

(   )  A amnésia completa e generalizada é o tipo 
mais comum de Amnésia Dissociativa.  

(   )  É comum quadro de depressão grave 
acompanhando a Amnésia Dissociativa.  

(   )  Idosos são mais acometidos por esse 
transtorno do que adultos jovens.  

 

(A) F – V – V. 

(B) V – F – F. 

(C) V – F – V. 

(D) V – V – F. 

(E) F – F – F. 

 

34 

Um psiquiatra recebe seu novo paciente e verifica 
que ele já tinha passado por um tratamento 
prévio, com outro profissional, para tratar quadro 
de Transtorno Depressivo Maior, anos antes. 
Durante a anamnese, o psiquiatra identificou que 
o paciente fez uso de duas medicações no 
tratamento que não pertencem à classe 
medicamentosa dos Inibidores Seletivos da 
Recaptação de Serotonina. Qual das alternativas a 
seguir apresenta corretamente as medicações 
usadas por esse paciente? 

 

(A) Duloxetina e Mirtazapina.  

(B) Bupropiona e Fluvoxamina.  

(C) Agomelatina e Paroxetina.  

(D) Fluvoxamina e Escitalopram.  

(E) Desvenlafaxina e Paroxetina.  
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De acordo com a Classificação de Transtornos 
Mentais e de Comportamento da CID-10 sobre o 
Transtorno Hipocondríaco, assinale a alternativa 
INCORRETA. 

 

(A) Muitos indivíduos, em especial aqueles com 

formas mais leves do transtorno, permanecem na 
assistência primária ou em especialidades 
médicas não psiquiátricas.  

(B) O aspecto essencial desse transtorno é uma 
preocupação persistente com a possibilidade de 
ter um ou mais transtornos físicos sérios e 
progressivos. 

(C) Os transtornos raramente se apresentam pela 
primeira vez após a idade de 50 anos e o curso 
dos sintomas e da incapacidade é usualmente 
crônico e flutuante.  

(D) Para o correto diagnóstico desse transtorno, 
deve haver delírios fixos sobre funções ou forma 
corporal.  

(E) Nesse transtorno, há a recusa persistente de 

aceitar a informação ou o reasseguramento de 
vários médicos diferentes de que não há 
nenhuma doença ou anormalidade física 
causando os sintomas.  

 

36 

Um paciente, com diagnóstico de Transtorno 
Delirante, está sendo tratado por seu médico 
psiquiatra com uma medicação pertencente à 
classe dos Antipsicóticos Atípicos. Qual das 
seguintes alternativas apresenta a medicação que 
está sendo usada no tratamento desse paciente? 

 

(A) Trifluoperazina.  

(B) Asenapina.  

(C) Perfenazina.  

(D) Loxapina.  

(E) Tioridazina. 

 

37 

Ao fazer a perícia de um homem de 52 anos, 
suspeito de estar simulando, o médico psiquiatra 
adotou algumas estratégias recomendadas na 
Psiquiatria Forense em entrevistas com pessoas 
simuladoras. Qual das alternativas a seguir 
apresenta corretamente estratégias a serem 
adotadas pelo médico psiquiatra nessa 
entrevista? 

 

(A) O médico psiquiatra fez perguntas mais curtas e 
diretas e encurtou a entrevista o máximo que 
pôde.  

(B) O médico psiquiatra fez diversas confrontações 
ao periciado e encurtou ao máximo o tempo da 
entrevista, para dar menos margem para a 
simulação do entrevistado.  

(C) O médico psiquiatra fez perguntas abertas e  

confrontações com frequência, buscando 
contradições do periciado.  

(D) O médico psiquiatra fez uma entrevista longa, 
mas com perguntas diretas e fechadas, para 
otimizar a percepção da simulação do paciente.  

(E) O médico psiquiatra fez perguntas abertas na 
entrevista e evitou a confrontação do periciado, 
quando possível.  

 

38 

Uma paciente de 42 anos, após a primeira 
consulta com um médico psiquiatra, foi 
diagnosticada com um Transtorno de Hábitos e 
Impulsos, de acordo com a Classificação de 
Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-
10. Qual dos seguintes diagnósticos certamente 
NÃO foi o que a paciente recebeu depois dessa 
consulta? 

 

(A) Piromania. 

(B) Jogo patológico.  

(C) Transtorno Hipocondríaco.  

(D) Roubo patológico. 

(E) Tricotilomania.  
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Depois de bastante resistência, uma paciente de 
45 anos conseguiu se engajar no tratamento 
psiquiátrico. Com o acompanhamento regular da 
paciente, o psiquiatra conseguiu estabelecer o 
diagnóstico de Transtorno de Personalidade 
Histriônica e a encaminhou para começar uma 
psicoterapia, concomitantemente ao tratamento 
psiquiátrico. De acordo com os critérios 
diagnósticos da Classificação de Transtornos 
Mentais e de Comportamento da CID-10, qual dos 
seguintes sinais/sintomas NÃO está relacionado 
ao diagnóstico dessa paciente? 

 

(A) Expressão exagerada de emoções. 

(B) Afetividade superficial e lábil.  

(C) Preocupação excessiva com atratividade física.  

(D) Rigidez e teimosia.  

(E) Sugestionabilidade.  

 

40 

São Transtornos de Personalidade classificados 
na Classificação de Transtornos Mentais e de 
Comportamento da CID-10, EXCETO  

 

(A) Transtorno de Personalidade Emocionalmente 

Instável.  

(B) Transtorno de Personalidade Distímica.  

(C) Transtorno de Personalidade Ansiosa.  

(D) Transtorno de Personalidade Dependente.  

(E) Transtorno de Personalidade Paranoide.  

 

41 

Conforme a Classificação de Transtornos Mentais 
e de Comportamento da CID-10, os Transtornos 
de Transe e Possessão pertencem ao grupo dos 

 

(A) Transtornos de Ajustamento. 

(B) Transtornos Somatoformes. 

(C) Transtornos Dissociativos.  

(D) Transtornos de Hábitos e Impulsos. 

(E) Transtornos de Reação Grave ao Estresse. 

 

42 

Durante o processo de perícia criminal de um 
indivíduo de 46 anos, o médico psiquiatra 
constatou que ele apresentava o diagnóstico de 
Transtorno de Personalidade Antissocial. Na 
reunião com a equipe pericial, o psiquiatra relatou 
algumas características desse transtorno, com 
base na Classificação de Transtornos Mentais e 
de Comportamento da CID-10. Qual das 
alternativas a seguir apresenta uma característica 
não relatada pelo psiquiatra na reunião, por se 
tratar de uma informação que NÃO corresponde a 
esse transtorno? 

 

(A) Muito baixa tolerância à frustração e um baixo 
limiar para descarga de agressão.  

(B) Incapacidade de experimentar culpa e de 
aprender com a experiência.  

(C) Atitude flagrante e persistente de 
irresponsabilidade e desrespeito por normas, 
regras e obrigações sociais. 

(D) Incapacidade de estabelecer e manter 
relacionamentos.  

(E) Indiferença insensível pelos sentimentos alheios.  

 

43 

Qual dos seguintes transtornos é considerado um 
Transtorno Persistente do Humor, segundo a 
Classificação de Transtornos Mentais e de 
Comportamento da CID-10? 

 

(A) Ciclotimia. 

(B) Transtorno de Ajustamento.  

(C) Neurastenia.  

(D) Transtorno Misto de Ansiedade e Depressão.  

(E) Transtorno de Estresse Pós-Traumático. 
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A Síndrome de Wernicke-Korsakoff é uma 
importante e grave síndrome neuropsiquiátrica 
relacionada ao consumo excessivo de álcool e à 
má nutrição do paciente acometido, que levam a 
uma carência vitamínica, em especial de tiamina e 
outras vitaminas do Complexo B. A respeito da 
encefalopatia de Wernicke, há uma clássica tríade 
clínica que a identifica. Quais dos 5 
sinais/sintomas a seguir compõem essa tríade? 

 

1. Alterações do ritmo cardíaco.  
2. Alterações da marcha. 
3. Alterações do estado mental. 
4. Alterações do funcionamento renal. 
5. Distúrbios oculomotores. 

 

(A) 1, 2 e 3. 

(B) 3, 4 e 5. 

(C) 1, 3 e 5. 

(D) 2, 3 e 5. 

(E) 1, 2 e 4. 

 

45 

Assinale a alternativa correta sobre o Transtorno 
Afetivo Bipolar, de acordo com a Classificação de 
Transtornos Mentais e de Comportamento da CID-
10. 

 

(A) Nesse transtorno, os episódios maníacos 

usualmente começam gradualmente.  

(B) Nesse transtorno, episódios depressivos tendem 
a durar menos tempo do que episódios 
maníacos.  

(C) Nesse transtorno, os episódios de depressão 

tendem a se tornar cada vez mais comuns e a ter 
maior duração depois da meia-idade.  

(D) Para o correto diagnóstico desse transtorno, o 
primeiro episódio de depressão ou de mania 
deve ocorrer antes do início da idade adulta.  

(E) Nesse transtorno, as remissões tendem a se 

tornar mais longas com o passar do tempo.  

 

46 

Um psiquiatra que já acompanha uma paciente de 
41 anos há algum tempo orientou-a sobre seu 
diagnóstico, que, segundo ele, é um Transtorno 
de Preferência Sexual, de acordo com a 
Classificação de Transtornos Mentais e de 
Comportamento da CID-10. São transtornos que 
possivelmente correspondem ao diagnóstico 
dado pelo psiquiatra a essa paciente, EXCETO 

 

(A) exibicionismo.  

(B) travestismo fetichista.  

(C) pedofilia.  

(D) transexualismo.  

(E) sadomasoquismo.  

 

47 

Assinale a alternativa que apresenta 
corretamente, em ordem crescente, a deterioração 
da consciência, no exame do estado mental. 

 

(A) Consciência vigil, Torpor, Obnubilação, Coma.  

(B) Coma, Torpor, Obnubilação, Consciência Vigil.  

(C) Consciência vigil, Obnubilação, Torpor, Coma.  

(D) Coma, Obnubilação, Torpor, Consciência Vigil.  

(E) Torpor, Consciência Vigil, Coma, Obnubilação.  

 

48 

O psiquiatra da Polícia Militar do Estado de Goiás 
teve dificuldade para entrevistar um paciente de 
34 anos, em um atendimento de emergência, pelo 
fato de este se apresentar hipoproséxico durante 
a consulta. Por essa descrição, é possível dizer 
que esse paciente estava apresentando uma 
alteração em qual dos itens do exame do estado 
mental? 

 

(A) Na memória. 

(B) Na atenção.  

(C) Na consciência. 

(D) Na sensopercepção. 

(E) Na orientação. 
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A qual Transtorno de Personalidade podem ser 
atribuídas as três características a seguir, 
conforme a Classificação de Transtornos Mentais 
e de Comportamento da CID-10? 

 

• Pedantismo e aderência excessivos às 
convenções sociais; 

• Perfeccionismo que interfere com a 
conclusão de tarefas; 

• Intrusão de pensamentos ou impulsos 
insistentes e inoportunos. 

 

(A) Transtorno de Personalidade Anancástica.  

(B) Transtorno de Personalidade Esquizoide. 

(C) Transtorno de Personalidade Ansiosa. 

(D) Transtorno de Personalidade Distímica. 

(E) Transtorno de Personalidade Paranoide. 

 

50 

Um psiquiatra recebeu e avaliou uma nova 
paciente, de 29 anos, no seu consultório, e a 
diagnosticou com Transtorno Depressivo Maior. A 
paciente relatou que já tinha tido um episódio 
depressivo, no passado, e que foi tratada pelo 
profissional anterior com um fármaco pertencente 
à classe dos Inibidores Seletivos da Recaptação 
de Serotonina e Norepinefrina. Depois de feita a 
primeira consulta, o psiquiatra decidiu tratar a 
paciente com um fármaco que não era nem 
pertencente à classe dos Inibidores Seletivos da 
Recaptação de Serotonina, nem pertencente à 
classe dos Inibidores Seletivos da Recaptação de 
Serotonina e Norepinefrina. De acordo com essas 
informações, assinale a alternativa que apresenta 
a medicação usada pela paciente no seu 
tratamento anterior e a medicação que será usada 
no tratamento atual, respectivamente. 

 

(A) Fluvoxamina e Bupropiona.  

(B) Venlafaxina e Escitalopram.  

(C) Duloxetina e Fluvoxamina.  

(D) Desvenlafaxina e Agomelatina.  

(E) Paroxetina e Trazodona.  
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Instruções para Prova Discursiva 

1 

A Prova Discursiva será composta por 01 (uma) questão de Conhecimentos Específicos. 

 

A Prova Discursiva será avaliada considerando os seguintes aspectos: 

1. Conhecimento técnico-científico sobre a matéria. 

2. Atendimento ao tema proposto na questão.  

3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação ao tema proposto na questão. 

4. Utilização adequada da Língua Portuguesa. 

 

O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de: 

a)  não atender ao Tema proposto e ao conteúdo avaliado; 

b)  manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado em Edital; 

c)  apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 

d)  redigir seu texto a lápis ou à tinta em cor diferente de azul ou preta; 

e)  não apresentar a questão redigida na Folha da Versão Definitiva ou entregá-la em branco; 

f)  apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos). 

 

A folha da Versão Definitiva será o único documento válido para avaliação. 

 

O candidato disporá de, no mínimo, 25 (vinte e cinco) linhas e, no máximo, 40 (quarenta) linhas para elaborar 
a resposta da questão da Prova Discursiva, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de 
texto que for escrito fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 40 (quarenta) linhas permitida para 
a elaboração de seu texto. 

 

A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Discursiva 

1 

O serviço de interconsulta psiquiátrica no hospital geral é essencial para o bom atendimento dos 
pacientes no dia a dia, incluindo casos difíceis de doenças graves. Em um desses casos, o médico 
psiquiatra foi chamado pelos colegas do Serviço de Oncologia para acompanhar um paciente de 65 anos, 
que foi diagnosticado com adenocarcinoma de cólon em estágio avançado, com metástases em diferentes 
órgãos e com prognóstico reservado. O psiquiatra fez um acompanhamento bem próximo do caso, por 
semanas e observou que esse paciente passou por todos os estágios do luto descritos por Elisabeth 
Kübler-Ross. Em certo ponto do acompanhamento, o psiquiatra percebeu que seria importante começar a 
administrar medicações antidepressivas e, tendo a concordância dos colegas oncologistas, adicionou 
esses psicofármacos à prescrição do paciente. 

 

A partir desse caso: 

• Nomeie e descreva cada um dos estágios do luto pelos quais esse paciente passou; 

• Apresente 7 exemplos de medicações que o médico psiquiatra pode ter usado no tratamento dos 
sintomas depressivos desse paciente, sendo 4 Inibidores Seletivos da Recaptação da Serotonina e 3 
Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina e Noradrenalina e aponte à qual dessas classes 
medicamentosas cada exemplo pertence. 

 
1 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 
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