
  IBFC_56  

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 

CONCURSO PÚBLICO PARA VAGAS E FORMAÇÃO DE CADASTRO RESERVA 
EDITAL Nº 001 / 2022 

MÉDICO / PSIQUIATRA - NÍVEL SUPERIOR 

 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 08 (oito) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 10 (dez) questões, Raciocínio Lógico 
5 (cinco) questões, Noções de Informática 5 (cinco) questões, História e Geografia de Mato Grosso  
5 (cinco) questões, Legislação 5 (cinco) questões e Conhecimentos Específicos 30 (trinta) questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo/ocupação para o qual você se inscreveu. Caso o 
cargo/ocupação esteja divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não 
serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, 
nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste caderno não serão levadas em consideração. 

X. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 2 (duas) horas após seu início mediante a entrega 

obrigatória da sua Folha de Respostas e do seu Caderno de Questões devidamente preenchidos e assinados 
ao fiscal de sala. 

XII O candidato poderá levar seu Caderno de Questões somente após transcorrido o tempo de 3 (três) horas 
do seu início. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário 

permitido. 

XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 

 

Boa Prova! 

 

 

 

 
GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Texto I 

 
 Seja em Guimarães Rosa, Monteiro Lobato ou 

Benedito Ruy Barbosa, a onça-pintada - maior felino 
das Américas e terceiro do mundo atrás do leão e do 
tigre - é destaque na literatura brasileira há décadas. 
Milhares de turistas brasileiros e estrangeiros visitam o 
Pantanal atrás de suas pegadas, fincando a maior 
planície alagável do mundo no mapa dos principais 
safáris fotográficos. 

 Das páginas dos livros, a onça-pintada saltou 
para as redes sociais. 

 Maior planície alagada do planeta, o Pantanal 
desponta como o local mais propício do mundo para 
avistar a onça-pintada, apesar de a região não ter a 
maior população do felino - este título é da região 
Amazônica, mas sua floresta dificulta a observação do 
animal. 

 Em Mato Grosso, Porto Jofre se destaca como 
uma das áreas com maior densidade do felino no 
planeta, e com mais de 300 animais já catalogados por 
especialistas. 

 Quem flagrar uma onça nunca observada antes 
ainda tem a chance de, confirmado o avistamento 
inédito, batizar o animal. Todas elas têm manchas 
diferentes umas das outras - ou seja, suas pintas são 
como as digitais humanas e as diferenciam, ainda que 
à distância pareçam iguais. 

(Disponível em: 

https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-

como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml. 

Acesso em 16/11/2022) 

 
1) De acordo com o texto, o que faz com que “o 

Pantanal tenha despontado como o local mais 
propício do mundo para avistar a onça-pintada” 
é:   
a) apresentar, na região, a maior população 

desses felinos.  
b) ter registradas as pegadas dos felinos na 

planície alagada. 
c) ser uma planície com uma das maiores 

densidades desse felino. 
d) receber milhares de turistas estrangeiros como 

visitantes.  
 

2) O texto começa com a enumeração de autores 
que são associados por meio de uma relação 
de:  
a) alternância.  
b) oposição.  
c) comparação.  
d) conformidade.  
 

3) Em “Milhares de turistas brasileiros e 
estrangeiros visitam o Pantanal” (1º§), os 
vocábulos destacados exercem, 
sintaticamente, a função de:  
a) núcleo do sujeito composto.  
b) adjunto adnominal.  
c) complemento nominal.  
d) adjunto adverbial.  

4) “onça-pintada” é um substantivo composto 
ligado por hífen. A partir do Novo Acordo 
Ortográfico, algumas palavras, porém, sofreram 
alteração na grafia. Dentre as palavras abaixo, 
assinale a alternativa que não sofreu alteração 
após esse Acordo.  
a) ultrassonografia.  
b) contrarregra.  
c) minissaia.  
d) suprassumo.  
 

5) Na oração “Todas elas têm manchas diferentes 
umas das outras” (5º§), percebe-se a correta 
concordância do verbo com o sujeito. Dentre as 
frases abaixo, assinale a que também apresenta 
correção de concordância e de ortografia.  
a) Eles, normalmente, vêm o filme juntos.   
b) A velha planilha mantêm os dados anteriores.  
c) As páginas contém material diversificado.  
d) No trabalho, o técnico detém o cronograma.   
 
Considere a última oração do texto “ainda que à 
distância pareçam iguais” (5º§) para responder 
às questões de 6 a 8 seguintes.  
 

6) A expressão que introduz o trecho deve ser 
classificada, morfologicamente, como uma 
locução:  
a) conjuntiva de valor concessivo.  
b) prepositiva de valor adversativo.  
c) adverbial de valor temporal.  
d) adjetiva de valor explicativo.  
 

7) O acento grave presente em “à distância” 
permite concluir que essa expressão cumpre o 
mesmo papel sintático da que se destaca em:  
a) “fincando a maior planície alagável do mundo” 

(1º§). 
b) “destaque na literatura brasileira há décadas” 

(1º§). 
c) “mas sua floresta dificulta a observação do 

animal” (3º§). 
d) “Em Mato Grosso, Porto Jofrese destaca” (4º§). 
 

8) Ao analisar o predicado dessa oração, pode-se 
afirmar, a respeito de sua construção que:  
a) possui dois núcleos, sendo um verbo e um 

advérbio.  
b) classifica-se como nominal e tem um adjetivo 

como núcleo.  
c) é um predicado verbal, pois possui um só núcleo 

verbal. 
d) apresenta um verbo impessoal seguido de 

adjetivo.  

https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
https://www1.folha.uol.com.br/turismo/2022/11/pantanal-desponta-como-melhor-local-do-mundo-para-avistar-onca-pintada.shtml.%20Acesso%20em%2016/11/2022
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Texto II 
 

Depois que 
(Marina Colasanti) 

 Carregava consigo um vasto cemitério. 
Amigos, parentes haviam se deitado ao longo dos anos 
aumentando a carga, tumba a tumba. Ora com um ora 
com outro, conversava em silêncio ou em voz baixa, 
sorridente, mantendo atualizada a relação, embora à 
distância.  

 Breve, chegaria a sua vez. Mas não se 
incorporaria ao seu próprio cemitério. Seria carregado 
por alguém, filho ou mulher, passando a fazer parte de 
outro repertório. E inquietava-se menos consigo do que 
com o silêncio que, como uma hera, tomaria as lápides 
com as quais havia dialogado tão longamente.  

 
9) Os vocábulos “cemitério” e “repertório”, no 

texto, podem ser entendidos simbolicamente, 
apontando, assim, para um conjunto de:  
a) lápides. 
b) lembranças. 
c) mulheres.  
d) tumbas. 
 

10) O texto II pertence à tipologia narrativa e faz uso 
de verbos para marcar a passagem do tempo. 
Desse modo, o emprego do pretérito imperfeito, 
no início, expressa uma ação:  
a) futura que se relaciona com o passado. 
b) presente, afetada pelo passado.  
c) passada que se prolonga no tempo. 
d) presente com caráter atemporal.  
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
11) Com relação ao raciocínio lógico proposicional 

é correto afirmar que: 
a) O valor lógico da disjunção entre duas 

proposições é verdade somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem verdadeiros 

b) O valor lógico da conjunção entre duas 
proposições é falso somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem falsos 

c) O valor lógico do bicondicional entre duas 
proposições é verdade somente se os valores 
lógicos das duas proposições forem verdadeiros 

d) O valor lógico da disjunção exclusiva entre duas 
proposições é verdade somente se apenas um 
dos valores lógicos das proposições for 
verdadeiro 

 
12) Numa escola 75 estudantes gostam de 

matemática, 53 gostam de geografia e 26 
gostam das duas disciplinas. Nessas 
condições, o total de estudantes que gostam de 
somente uma das duas disciplinas é igual a: 
a) 76 
b) 66 
c) 49 
d) 27 

13) Se João pratica esportes, então Paula o 
acompanha. Se Paula o acompanha, então 
sexta-feira não é feriado. Podemos concluir 
corretamente que: 
a) Se João pratica esportes, então sexta-feira é 

feriado 
b) Se João pratica esportes, então sexta-feira não 

é feriado 
c) Se sexta-feira não é feriado, então João pratica 

esportes 
d) Se sexta-feira é feriado, então João pratica 

esportes 
 

14) O tipo de raciocínio que utiliza-se da conclusão 
e da regra para defender que a premissa pode 
explicar a conclusão é chamado de: 
a) Dedução 
b) Indução 
c) Abdução 
d) Tratamento 
 

15) O conectivo cujo valor lógico se altera se os 
valores lógicos das proposições entre ele se 
alternarem e forem diferentes, é chamado de: 
a) Disjunção 
b) Disjunção exclusiva 
c) Bicondicional 
d) Condicional 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 
16) Relacione as típicas extensões de arquivos da 

coluna da esquerda com o seu respectivo tipo 
da coluna da direita. 
 
(1) BMP  (A) arquivo compactado. 
(2) AVI  (B) arquivo de imagem. 
(3) ZIP  (C) arquivo de vídeo. 
(4) XLSX  (D) arquivo do Excel. 
 
a) 1A - 2B - 3C - 4D 
b) 1B - 2C - 3A - 4D 
c) 1B - 2D - 3A - 4C 
d) 1D - 2C - 3B - 4A 
 

17) Quanto a planilha eletrônica genérica a seguir, 
analise as afirmativas logo em seguida e 
assinale a alternativa correta. 
 

 A B 

1 7 8 

2 9 10 

 
1. Se aplicarmos a fórmula =MÉDIA(A1:A2) 

teremos como resultado 16 (dezesseis). 
2. Se aplicarmos a fórmula =SOMA(B1:B2) 

teremos como resultado 17 (dezessete). 
 
a) As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras 
b) A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa 
c) A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa 
d) As afirmativas 1 e 2 são falsas 



 

  IBFC_56 3 

18) Leia a frase abaixo referente a Teclas de Atalho: 
 
"Nas últimas versões do Microsoft Word (em 
português), enquanto a tecla ______ move o cursor 
para o final da linha atual, a tecla ______ move o 
cursor para o início da linha atual".  
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
 
a) Ctrl / Shift 
b) Home / End 
c) Shift / Ctrl 
d) End / Home 
 

19) Quanto às características dos programas 
Antivírus e ao Firewall, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) O firewall é um sistema de segurança de rede 

de computadores que limita o tráfego de entrada 
e/ou saída dentro de uma rede. 

(  ) Se numa instalação já tiver um firewall será 
desnecessário instalar adicionalmente um 
programa Antivírus, em termos de segurança de 
dados.  

(  ) A concepção de um firewall atual pode-se 
considerar tecnicamente como sendo a terceira 
geração evolutiva dos antigos programas 
Antivírus. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - F - F 
b) V - V - F 
c) F - V - V 
d) F - F - V 
 

20) Referente aos conceitos básicos sobre 
Correios Eletrônicos temos características 
especiais tais como: 
1. O caracter @ é proibido de ser utilizado em 

qualquer endereço de e-mail, pois o mesmo é 
bloqueado pelo firewall dos servidores.  

2. O e-mail se trata de um modo de comunicação 
assíncrona, o que quer dizer que não é 
necessário que haja a presença simultânea do 
remetente e do destinatário. 

3 Por meio do e-mail se consegue enviar 
mensagens apenas com texto ou também com 
imagens, vídeos e áudio anexados. 

 
Da relação apresentada: 
a) existem somente o 1 e 2 
b) existem somente o 1 e 3 
c) existem somente o 2 e 3 
d) existem 1, 2 e 3 

HISTÓRIA E GEOGRAFIA DE MATO GROSSO 

 
21) Pela Lei complementar nº 31, de 11 de outubro 

de 1977, foi criado um novo estado brasileiro 
devido ao desmembramento do Mato Grosso. 
Assinale a alternativa correspondente aos dois 
estados resultantes de tal desmembramento, de 
maneira correta. 
a) Mato Grosso e Rondônia 
b) Mato Grosso e Mato Grosso do Sul 
c) Mato Grosso e Goiás 
d) Mato Grosso e Pará 
 

22) O estado de Mato Grosso é composto por 141 
municípios (IBGE CIDADES, 2022). Entre os 
municípios a seguir, assinale a alternativa que 
apresenta aquele que está localizado no estado 
de Mato Grosso, de forma incorreta.  
a) Sinop 
b) Tangará da Serra 
c) Porto Estrela 
d) Rio Preto 
 

23) Um rio pode morrer, e há pelo menos três em 
Mato Grosso que correm esse risco. Por 
exemplo, o ______ recebe um impacto urbano 
muito grande ao passar pela área urbana de 
Cuiabá. Isso em termos de poluição, sem falar 
em condomínios que estão surgindo no seu 
entorno, nas suas margens, onde o uso da terra, 
que tem um solo frágil, com alta suscetibilidade 
de erosão (adaptado de PRIMEIRA PÁGINA, 
2022).  
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Rio Iguaçu 
b) Rio Coxipó  
c) Rio Madeira  
d) Rio Grande 
 

24) Mato Grosso é um estado privilegiado, por 
abranger áreas de três diferentes biomas 
brasileiros (Mato Grosso, 2022). Em relação aos 
biomas localizados em Mato Grosso, assinale a 
alternativa correta. 
a) Cerrado: tem vegetação composta por 

gramíneas e arbustos, cujas raízes profundas 
permitem captar água devido aos baixíssimos 
índices pluviométricos do clima semiárido 

b) Pantanal: bioma com maior área no interior de 
Mato Grosso, localizado na porção Leste do 
estado e com rica biodiversidade 

c) Amazônia: maior floresta tropical do mundo, em 
Mato Grosso localizada principalmente ao Norte 
do estado 

d) Mata Atlântica: maior planície alagável do 
planeta, com uma fauna exuberante e 
considerada a mais rica da Terra 
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25) Localizado no norte de Mato Grosso, o ______ 
limita-se com a Serra Rochedo até a divisa com 
o Pará, em um lugar de profusão de nascentes 
de água pura e cristalina. Considerado rico em 
biodiversidade da Amazônia Brasileira, possui 
em torno de 850 espécies de aves catalogadas 
na região, sendo 50 endêmicas, 43 espécies de 
répteis, 29 anfíbios, 36 de mamíferos e 16 
espécies de peixe (adaptado de ISA, 2022).  
 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Parque Estadual Cristalino  
b) Parque Nacional do Jamanxim 
c) Parque Nacional de Anavilhanas 
d) Parque Nacional de Aparados da Serra 
 

LEGISLAÇÃO 

 
26) De acordo com as disposições da Constituição 

Federal sobre saúde, analise as afirmativas a 
seguir e dê valores Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) A assistência à saúde é livre à iniciativa privada. 
(  ) As instituições privadas poderão participar de 

forma complementar do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. 

(  ) O Estado deve fomentar a destinação de 
recursos públicos para auxílios ou subvenções 
às instituições privadas com fins lucrativos. 

Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - V - V 
b) V - F - V 
c) F - F - V 
d) V - V - F 
 

27) As ações e serviços públicos de saúde integram 
uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único. Sobre o tema, 
assinale a alternativa que, de acordo com a 
Constituição Federal, apresente incorretamente 
uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde - 
SUS. 
a) Atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais 

b) Participação da comunidade 
c) Seletividade na prestação dos serviços 
d) Descentralização, com direção única em cada 

esfera de governo 

28) O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a Lei nº 8.080, de 
19 de setembro de 1990, para dispor sobre a 
organização do Sistema Único de Saúde - SUS, o 
planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa. Sobre as disposições do 
decreto, assinale a alternativa que apresenta 
corretamente a definição de Rede de Atenção à Saúde. 
a) Espaço geográfico contínuo constituído por 

agrupamentos de Municípios limítrofes, 
delimitado a partir de identidades culturais, 
econômicas e sociais e de redes de 
comunicação e infraestrutura de transportes 
compartilhados, com a finalidade de integrar a 
organização, o planejamento e a execução de 
ações e serviços de saúde 

b) Conjunto de ações e serviços de saúde 
articulados em níveis de complexidade 
crescente, com a finalidade de garantir a 
integralidade da assistência à saúde 

c) Instâncias de pactuação consensual entre os 
entes federativos para definição das regras da 
gestão compartilhada do SUS 

d) Serviços de atendimento inicial à saúde do 
usuário no SUS 

 
29) Acerca das disposições sobre planejamento da 

Saúde previstas no Decreto nº 7.508/2011, 
analise as afirmativas a seguir. 
I. O processo de planejamento da saúde será 

ascendente e integrado, do nível local até o 
federal, ouvidos os respectivos Conselhos de 
Saúde, compatibilizando-se as necessidades 
das políticas de saúde com a disponibilidade de 
recursos financeiros. 

II. O Conselho Nacional de Saúde estabelecerá as 
diretrizes a serem observadas na elaboração 
dos planos de saúde, de acordo com as 
características epidemiológicas e da 
organização de serviços nos entes federativos e 
nas Regiões de Saúde. 

III. O planejamento da saúde em âmbito estadual 
deve ser realizado de maneira centralizada, a 
partir das necessidades dos governantes. 

Assinale a alternativa correta. 
a) As afirmativas I, II e III estão corretas 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas 
c) Apenas as afirmativas II e III estão corretas 
d) Apenas a afirmativa I está correta 
 

30) A Resolução nº 553 do Conselho Nacional de Saúde 
dispõe sobre as diretrizes dos direitos e Deveres da 
Pessoa Usuária da Saúde. Sobre as disposições da 
resolução, assinale a alternativa incorreta. 
a) Toda pessoa deve ter seus valores, cultura e 

direitos respeitados na relação com os serviços 
de saúde 

b) Toda pessoa tem responsabilidade e direitos 
para que seu tratamento e recuperação sejam 
adequados e sem interrupção 

c) Toda pessoa tem direito à informação sobre os 
serviços de saúde e aos diversos mecanismos 
de participação 

d) Toda pessoa pode adotar comportamento 
desrespeitoso com as demais pessoas que 
usam ou que trabalham no estabelecimento de 
saúde  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
31) O desenvolvimento cognitivo das crianças, 

proposto pela teoria de Piaget, pode ser 
dividido em quatro estágios. Assinale a 
alternativa que apresenta estes quatro estágios.  
a) Oral, anal, fase de latência e fálica 
b) Sensório-motor, pré-operatório, operatório 

concreto e operatório formal 
c) Inicial, permanência de objeto, imitação e jogo 

simbólico 
d) Estágio do espelho, alienação, abstração e 

operacional 
 

32) Assinale a alternativa que apresenta qual é a 
psicoterapia que trabalha com o conceito, a 
identificação e correção das crenças centrais, 
dos pensamentos automáticos e distorções 
cognitivas. 
a) Terapia interpessoal 
b) Psicanálise 
c) Terapia Cognitivo-Comportamental 
d) Terapia Psicodinâmica 
 

33) Sobre o conceito de Estereotipias, assinale a 
alternativa correta.  
a) São movimentos voluntários, arrítmicos, 

bizarros, descoordenados, que permanecem 
durante o sono 

b) São movimentos involuntários, rítmicos, 
bizarros, coordenados, sem propósito, que 
desaparecem durante o sono 

c) São movimentos involuntários presentes 
somente nos indivíduos autistas, ocorrendo 
principalmente em meninos o balancim e giro de 
mãos 

d) São tiques motores complexos, que também 
podem estar presentes em crianças sem 
nenhum diagnóstico neuropsiquiátrico e não 
desaparecem nem reduzem com distração ou 
sono 

 
34) A respeito das fases do sono (fase NREM e fase 

REM – “Rapid eye-moviments”, assinale a 
alternativa incorreta.  
a) O sono NREM caracteriza-se por atividade 

elétrica cerebral síncrona, com ondas lentas de 
grande amplitude e diminuição da atividade do 
sistema autônomo simpático e aumento do 
tônus parassimpático 

b) Durante o sono NREM ocorrem 4 estágios, 
sendo o estágio 4 o de sono mais profundo, com 
predomínio de ondas delta e traçado bem 
lentificado. O indivíduo pode apresentar-se 
confuso ao ser despertado nessa fase 

c) No sono REM há um padrão de movimentos 
oculares rápidos e conjugados (sacádicos), bem 
como um relaxamento muscular profundo e 
generalizado, FC, FR e PA irregulares e ereção 
peniana 

d) Em uma noite normal de sono, ocorre somente 
uma fase NREM, havendo sucessão dos 
estágios de 1 a 4, seguidos pelo sono REM, não 
ocorrendo repetição de forma cíclica 

35) Sobre os principais sintomas psicóticos, 
caracterizados por delírios e alucinações, 
assinale a alternativa correta. 
a) Os conteúdos dos delírios podem incluir uma 

variedade de temas necessariamente bizarros, 
implausíveis e incompreensíveis, não passíveis de 
mudança à luz de evidências conflitantes 

b) Os delírios mais comuns são aqueles que 
expressam perda de controle da mente ou do corpo, 
podendo incluir a retirada ou inserção do 
pensamento, ou delírios de controle, em que 
acredita-se que o corpo ou ações do indivíduo estão 
sendo manipulados por uma força externa 

c) Delírios persecutórios e de auto-referência, e 
alucinações auditivas são os sintomas positivos mais 
comuns em indivíduos com transtornos psicóticos 

d) Alucinações hipnagógicas, que ocorrem ao 
adormecer, e as hipnopômpicas (ao acordar) são 
mais comuns em quadros neurológicos e 
esquizofrenias 

 
36) A respeito da Catatonia, assinale a alternativa 

incorreta. 
a) Pode ocorrer no contexto de vários transtornos 

mentais, incluindo transtorno do 
neurodesenvolvimento, bipolar, depressivo, 
psicótico, ou devido a outra condição médica 

b) É definida pela presença de três ou mais, dentre 
as seguintes características psicomotoras: 
estupor, catalepsia, flexibilidade cérea, 
mutismo, negativismo, maneirismo, estereotipia, 
agitação, caretas, ecolalia e ecopraxia 

c) Quando o indivíduo apresenta quadro de 
agitação psicomotora, ou alternância entre 
atividade motora reduzida e excessiva, o 
diagnóstico de catatonia deve ser excluído 

d) Pode haver riscos potenciais decorrentes de 
desnutrição, exaustão, hiperpirexia e lesão auto 
ou heteroinfligida 

 
37) No Transtorno Bipolar, a respeito dos quadros 

de mania ou hipomania, assinale a alternativa 
correta.  
a) Um episódio hipomaníaco completo, que surge 

durante tratamento antidepressivo (medicamento ou 
eletroconvulsoterapia), mas que persiste em um 
nível de sinais e sintomas além do efeito fisiológico 
desse tratamento não pode ser considerado episódio 
hipomaníaco característico de bipolaridade 

b) Na hipomania, o episódio não é suficientemente 
grave a ponto de causar prejuízo acentuado no 
funcionamento social ou profissional, ou para 
necessitar de hospitalização. Existindo 
características psicóticas, por definição, o episódio é 
maníaco 

c) Se houver fuga de ideias ou pensamento acelerado 
e distratibilidade o quadro é de mania, pois na 
hipomania não se observam alterações na forma e 
no curso do pensamento, somente no conteúdo 

d) Indiscrições sexuais ou investimentos financeiros 
insensatos caracterizam quadro de mania, pois são 
critérios de indicação para internação psiquiátrica 
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38) Quanto ao diagnóstico de Transtorno Psicótico 
Breve, de acordo com o DSM-V, assinale a 
alternativa correta.  
a) Deve haver a presença de delírios, alucinações, 

discurso desorganizado e comportamento 
catatônico, todos presentes 
concomitantemente, por um período inferior a 
um mês 

b) Deve-se considerar sintoma do transtorno, 
qualquer mudança de comportamento, ainda 
que possa parecer um padrão de resposta 
culturalmente aceito, se o sintoma persistir por 
mais de uma semana 

c) Dentre as especificações, deve-se mencionar se 
é o primeiro episódio ou se há presença de 
múltiplos episódios 

d) Transtorno Psicótico Breve de início súbito é 
definido como uma mudança de um estado não 
psicótico para um estado claramente psicótico 
em duas semanas, geralmente sem um 
pródromo 

 
39) A Fobia Específica é descrita no DSM-V como 

medo ou ansiedade acentuados acerca de um 
objeto ou situação (por exemplo: altura, 
animais, tomar injeção, ver sangue). A respeito 
deste transtorno, assinale a alternativa correta. 
a) Em crianças, o medo ou ansiedade podem ser 

expressos por choro, ataques de raiva, 
imobilidade ou comportamento de agarrar-se 

b) A agorafobia é um subtipo de fobia específica, 
caracterizada pelo medo de estar em locais 
abertos onde não seria possível ser socorrido 
em caso de um ataque de pânico 

c) O medo, ansiedade ou esquiva são persistentes, 
com duração mínima de 1 mês 

d) O medo e a ansiedade não causam sofrimento 
clinicamente significativo, ou prejuízo no 
funcionamento social ou profissional ao 
indivíduo 

 
40) Com relação ao Transtorno do Pânico, segundo 

o DSM-V, assinale a alternativa correta.  
a) Ataque de pânico é definido como um surto 

psicótico de medo, fobia ou desconforto intenso, 
que atinge seu pico em uma hora, ocorrendo 
quatro sintomas autonômicos ou cognitivos 

b) Os ataques de pânico são paroxísticos e com 
desencadeante claro, que pode ser consciente 
ou inconsciente, sendo identificados com ajuda 
de psicoterapia 

c) O ataque de pânico é súbito e ocorre a partir de 
um estado ansioso basal que vai aumentando 
em intensidade, a partir do contato com algo que 
cause muito medo ou angústia, por exemplo, no 
TOC, pode ser desencadeado por medo de 
contaminação ou sujeira 

d) Pelo menos um dos ataques de pânico foi 
seguido de um mês (ou mais) de uma ou de 
ambas as seguintes características: apreensão 
ou preocupação acerca de ataques de pânico 
adicionais ou sobre suas consequências; ou 
mudança desadaptativa significativa no 
comportamento relacionada aos ataques 

41) Segundo o DSM-V, assinale a alternativa que 
não apresenta uma das três características 
essenciais da Anorexia Nervosa. 
a) Restrição persistente da ingesta calórica 
b) Sintomas clínicos ou fenótipo de desnutrição 

(fraqueza, hipermenorréia, alopecia) 
c) Medo intenso de ganhar peso ou de engordar 
d) Perturbação na percepção do próprio peso ou 

da própria imagem corporal 
 

42) A Narcolepsia é definida pelo DSM-V como 
períodos de necessidade irresistível de dormir, 
cair no sono ou cochilar em um mesmo dia. 
Esses períodos devem estar ocorrendo pelo 
menos 3 vezes por semana nos últimos 3 
meses. É descrito, ainda, que deve haver pelo 
menos um entre uma lista de sintomas. 
Assinale a alternativa que não apresenta um 
destes sintomas.  
a) Presença de ronco ou apneia do sono, relatada 

pelo paciente ou acompanhante 
b) Presença de episódios de cataplexia, que 

ocorrem pelo menos algumas vezes por mês 
c) Deficiência de Hipocretina no líquico 

cerebroespinal, fora do contexto de inflação, 
infecção ou lesão cerebral aguda 

d) Polissonografia do sono noturno demonstrando 
alteração na latência do sono REM 

 
43) Assinale a alternativa que apresenta qual dos 

transtornos relacionados a seguir, se encaixam 
as características seguintes. 
A presença de prejuízo na capacidade de 
reciprocidade socioemocional, na manutenção 
e entendimento das relações interpessoais e a 
hiperatividade sensorial. 
a) Transtorno do Déficit de Atenção e 

Hiperatividade (TDAH) 
b) Transtorno do Espectro Autista (TEA) 
c) Transtorno Opositor-Desafiante (TOD) 
d) Transtorno de Personalidade Antissocial 
 

44) Após tentativa de suicídio, assinale a alternativa 
que apresenta quais situações são 
consideradas como indicações formais para 
internação psiquiátrica. 
a) A tentativa ocorreu na adolescência, por 

conflitos familiares 
b) O planejamento, o método e a intenção foram de 

baixa letalidade 
c) Há suporte familiar e social estáveis 
d) O paciente tomou precaução para não ser 

descoberto ou não receber ajuda 
 

45) Assinale a alternativa que não apresenta uma 
potencial ação do lítio nos transtornos mentais.  
a) Modulador do humor e proteção antissuicida 
b) Aumento do risco de demência 
c) Potencialização do efeito antidepressivo em 

quadros resistentes 
d) Aumenta a inibição neurotransmissora mediada 

por GABA 



 

  IBFC_56 7 

46) Sobre o transtorno depressivo maior na 
infância e adolescência, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) O humor pode ser irritável e geralmente ocorre 

ganho ao invés da perda ponderal 
b) Sintomas como agressividade, ansiedade e 

hiperatividade podem coexistir 
c) Comparando os sexos, as meninas costumam 

ter mais anedonia e sensação de fadiga, 
enquanto os meninos demonstram mais 
insatisfação com o corpo e problemas de sono 

d) A falta de concentração pode ser mais evidente 
que a tristeza 

 
47) Assinale a alternativa que apresenta em qual 

dos seguintes grupos a tricotilomania, o 
transtorno dismórfico corporal e o skin-picking 
estão incluídos, segundo o DSM-5. 
a) Transtornos de ansiedade 
b) Transtornos de humor 
c) Transtornos de personalidade 
d) Transtorno obsessivo-compulsivo 
 

48) Sobre o transtorno de ansiedade de separação, 
assinale a alternativa incorreta. 
a) Pode se manifestar com pesadelos e queixas 

somáticas como epigastralgia 
b) É caracterizado por medo ou ansiedade 

relacionados a separação de figuras de apego, 
em grau que seja inadequado ao 
desenvolvimento 

c) Pode causar recusa ao sair de casa e 
preocupação excessiva sobre a saúde de 
familiares 

d) Ocorre exclusivamente na infância 
 

49) Assinale a alternativa que apresenta por qual 
dos seguintes sintomas o transtorno 
dissociativo é caracterizado.  
a) Desintegração temporal e lapsos de memória 
b) Dupla personalidade e amnésia recorrente 
c) Entorpecimento emocional e fuga de ideias 
d) Estranhamento do ambiente e bradipsiquismo 
 

50) Assinale a alternativa que apresenta qual 
aspecto básico presente na bulimia nervosa a 
diferencia do transtorno de compulsão 
alimentar. 
a) Uso recorrente de comportamento 

compensatórios inadequados 
b) A preocupação excessiva em relação ao peso 
c) Presença de culpa excessiva e repulsa de si 
d) Sentimento de falta de controle 

51) Leia o seguinte trecho:  
 
“______ é caracterizado por um período de tempo 
(no mínimo uma semana) de rápida alternância de 
humor, entre irritabilidade, tristeza e euforia, 
durante o qual são satisfeitos critérios tanto para 
mania quanto para depressão, durante quase todos 
os dias” 
 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna.  
a) Episódio ciclotímico 
b) Episódio maníaco-depressivo 
c) Episódio misto 
d) Episódio disfórico 
 

52) Um padrão difuso de preocupação com ordem, 
horários, detalhes, regras, organização, 
perfeccionismo, rigidez, inflexibilidade e 
controle mental e interpessoal, excessiva 
escrupulosidade e dedicação ao trabalho e 
produtividade, são características típicas da 
personalidade ______. 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) obsessivo-compulsiva 
b) esquizotípica 
c) dependente 
d) narcisista 
 

53) A respeito do quadro de disforia puerperal 
(maternity blues), assinale a alternativa 
incorreta. 
a) Pode ser caracterizado por choro fácil, labilidade 

emocional, despersonalização e elação 
b) Geralmente se inicia nos primeiros 5 dias do 

pós-parto, tendo uma resolução em até 2 
semanas 

c) Pode ocorrer humor irritável, delírios paranoides 
e pensamento desorganizado 

d) Algumas mulheres manifestam empatia 
exacerbada e sensibilidade excessiva à rejeição 

 
54) No campo da perícia psiquiátrica, assinale a 

alternativa que apresenta como é denominado 
o ato jurídico que consiste na providência 
substitutiva ou complementar da pena, sem 
caráter expiatório ou aflitivo, mas de índole 
assistencial, preventiva e recuperatória, e que 
representa certas restrições pessoais e 
patrimoniais (internação em manicômio, em 
colônia agrícola, liberdade vigiada, interdições 
e confiscos), fundada na periculosidade, e não 
na responsabilidade do criminoso. 
a) Pena criminal 
b) Medida de segurança 
c) Cessação de Periculosidade 
d) Imputabilidade penal 
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55) “O paciente tenta de tudo para evitar um abandono 
e fantasia sobre essa possibilidade, ainda que não 
seja uma realidade atual. O medo do abandono é 
intenso, e ele reage a isso com frustração e raiva 
desproporcionais. É comum uma sensação 
crônica de vazio, angústia e instabilidade nas 
relações interpessoais”. Assinale a alternativa que 
apresenta que transtorno o trecho acima descreve. 
a) Transtorno de descontrole de impulso 
b) Transtorno de personalidade antissocial 
c) Transtorno de personalidade dependente 
d) Transtorno de personalidade borderline 
 

56) Com relação ao Transtorno Obsessivo-
Compulsivo (TOC), assinale a alternativa incorreta.  
a) Obsessões são definidas como pensamentos, 

impulsos ou imagens recorrentes, repetitivas, 
persistentes, intrusivas e indesejadas, que na 
maioria dos indivíduos causam ansiedade ou 
sofrimento acentuados 

b) Compulsões são comportamentos repetitivos ou 
atos mentais que o indivíduo se sente compelido 
a executar em resposta a uma obsessão, ou a 
fim de prevenir ou reduzir a ansiedade e o 
sofrimento, ou para evitar algum evento ou 
situação temida 

c) Os indivíduos com TOC podem variar no grau 
de insight quanto à exatidão das crenças 
subjacentes aos seus sintomas, podendo o 
insight ser bom ou razoável, pobre ou ausente 

d) Em crianças, o TOC é mais comum nas 
meninas, que apresentam mais frequentemente 
rituais ou compulsões e raramente apresentam 
pensamentos obsessivos 

 
57) A respeito dos Transtornos Relacionados a 

Substâncias e Transtornos Aditivos, descritos 
no DSM-V, assinale a alternativa correta.  
a) As drogas psicoativas são completamente 

distintas entre si, sendo que algumas ativam o 
sistema de recompensa cerebral, outras 
deprimem o sistema límbico gerando prazer, 
outras promovem liberação de catecolaminas 
alucinógenas 

b) Os transtornos relacionados a substâncias 
dividem-se em dois grupos: transtornos por uso 
de substâncias, em que ocorrem sintomas 
cognitivos, comportamentais e fisiológicos 
decorrentes do uso excessivo; e transtornos 
induzidos por substâncias, que incluem 
intoxicação, abstinência, transtorno psicótico e 
transtorno depressivo induzidos por substância 

c) Indivíduos do sexo masculino apresentam taxas 
mais elevadas de consumo de álcool e outras 
drogas e apresentam mais problemas físicos, 
por terem mais gordura corporal e menos água, 
podendo evoluir mais facilmente para 
insuficiência hepática 

d) O uso de cocaína foi relacionado à redução de 
atividades pró-sociais dirigidas a objetivos, o 
que chegou a ser denominado como “síndrome 
amotivacional”, que se manifesta por meio de 
baixo desempenho escolar e problemas no 
trabalho 

58) Em relação ao transtorno por uso de 
substâncias, assinale a alternativa que 
apresenta como é denominado o fenômeno que 
pode ser caracterizado como a necessidade de 
quantidades progressivamente maiores da 
substância para alcançar a intoxicação ou o 
efeito desejado. 
a) Tolerância 
b) Abstinência 
c) Dependência 
d) Fissura 
 

59) De acordo com o DSM-V, sobre os possíveis 
especificadores, ou determinantes, dos 
subtipos de Delirium, assinale a alternativa 
incorreta. 
a) Delirium por intoxicação por substância, 

Delirium por abstinência de substância 
b) Delirium induzido por medicamento 
c) Delirium hiperativo, Delirium hipoativo 
d) Delirium paranóide, Delirium erotomaníaco 
 

60) Leia o seguinte trecho:  
 
“O Transtorno neurocognitivo de início insidioso e 
progressão gradual, caracterizado tipicamente por: 
desinibição comportamental, apatia, perda de 
simpatia ou empatia, comportamento perseverante, 
estereotipado ou obsessivo/ritualístico, 
hiperoralidade, declínio na cognição social e/ou nas 
capacidades executivas e na capacidade linguística 
de nomeação das palavras, mas com preservação 
relativa na memória, consiste na ______”. 
 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna. 
a) Demência de Alzheimer 
b) Demência frontotemporal 
c) Doença de Parkinson 
d) Demência com Corpos de Lewy 
 


