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Instruções
1.

2.
3.
4.
5.

Você recebeu do fiscal um cartão de respostas e um caderno de respostas para as provas objetiva e discursiva,
respectivamente; e um caderno de questões contendo 55 (cinquenta e cinco) questões da prova objetiva e 5 (cinco)
questões da prova discursiva. Verifique se os seus dados estão corretos. Se necessário, comunique ao fiscal;
É responsabilidade do candidato se certificar de que o nome do cargo informado nesta capa de prova corresponde ao
nome do cargo informado no seu cartão de respostas e no seu caderno de respostas;
O cartão de respostas e o caderno de respostas só podem ser preenchidos com caneta esferográfica de tinta indelével
azul ou preta (Edital 75/2011, subitem 11.9.5);
O cartão de respostas e o caderno de respostas NÃO podem ser dobrados, amassados, rasurados, manchados ou conter
qualquer registro fora dos locais destinados às respostas;
Assinale no cartão de respostas a alternativa correta. O preenchimento do cartão de respostas deve ser feito conforme o
exemplo a seguir:
A)

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

B)

C)

D)

E)

Você dispõe de 5 (cinco) horas para fazer as provas objetiva e discursiva, incluindo o preenchimento do cartão de
respostas e do caderno de respostas. Respeite o espaço destinado às respostas em ambas as provas;
A prova discursiva não deve ser identificada de forma alguma, sob pena de eliminação;
Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no caderno de questões, se a numeração das questões e a paginação
estão corretas;
Após o início da prova, será efetuada a coleta da impressão digital de cada candidato (Edital 75/2011, subitem 11.10,
alínea “a”);
Somente após decorrida uma hora do início da prova o candidato poderá entregar o seu cartão de respostas e o seu
caderno de respostas e retirar-se da sala de prova (Edital 75/2011, subitem 11.10, alínea “c”);
Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente o seu cartão de respostas e o seu caderno de respostas ao
fiscal;
Somente será permitido levar seu caderno de questões faltando uma hora para o término estabelecido para o fim da
prova (Edital 75/2011, subitem 11.10, alínea “d”);
É terminantemente vedado copiar respostas, em qualquer fase do concurso público (Edital 75/2011, subitem 11.10,
alínea “e”);
Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos (Edital 75/2011, subitem 11.10, alínea “g”).
Se você precisar de algum esclarecimento solicite a presença do responsável pelo local;
Transcreva a frase abaixo, utilizando letra cursiva, no espaço reservado no seu cartão de respostas.

“Educai as criança para que não seja necessário punir os adultos.” Pitágoras
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Língua Portuguesa
TEXTO 1 - INSEGURANÇA
Contardo Callligaris, A adolescência. SP:
Publifolha, 2000.
O adolescente se olha no espelho e se
acha diferente. Constata facilmente que perdeu
aquela graça infantil que, em nossa cultura,
parece garantir o amor incondicional dos adultos,
sua proteção e solicitude imediatas. Essa
segurança perdida deveria ser compensada por
um novo olhar dos mesmos adultos, que
reconhecesse a imagem púbere como sendo a
figura de outro adulto, seu par iminente. Ora, esse
olhar falha: o adolescente perde (ou, para
crescer, renuncia) a segurança do amor que era
garantido à criança, sem ganhar em troca outra
forma de reconhecimento que, lhe pareceria,
nessa altura, devido.
Ao contrário, a maturação, que, para ele,
é evidente, invasiva e destrutiva do que fazia sua
graça de criança, é recusada, suspensa, negada.
Talvez haja maturação, lhe dizem, mas ainda não
é maturidade. Por consequência, ele não é mais
nada, nem criança amada, nem adulto
reconhecido.
1. “O adolescente se olha no espelho e se acha
diferente. Constata facilmente que perdeu aquela
graça infantil que, em nossa cultura, parece
garantir o amor incondicional dos adultos, sua
proteção e solicitude imediatas”.
O segundo período desse segmento do texto, em
relação ao primeiro, funciona como:
A) uma justificativa para a opinião a que chega o
adolescente;
B) uma conclusão do pensamento anterior;
C) um flash-back que leva o adolescente à
infância;
D) uma descrição do aspecto do adolescente no
espelho;
E) uma reflexão sobre a passagem do
adolescente para a vida adulta.
2.
O
termo
que
INADEQUADAMENTE é:
A)
B)
C)
D)
E)

é

substituído

graça infantil = graça da infância;
amor incondicional = amor sem condições;
par iminente = par de importância;
solicitude imediata = solicitude de imediato;
=
adulto
com
adulto
reconhecido
reconhecimento.

3. A insegurança - presente no título do texto significa:
A) o resultado da aparência transformada do
adolescente, que já não é mais criança;
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B) a situação de abandono de que o adolescente
é vítima por parte dos adultos;
C) a não aceitação da ausência de carinho
materno durante a adolescência;
D) a falta de reconhecimento, por parte dos
outros adolescentes, de mudanças ocorridas;
E) o estado psíquico do adolescente que saiu da
infância e não é visto como adulto.
4. “imagem púbere” tem o sentido de:
A) imagem irreconhecível, em função das
mudanças;
B) aspecto modificado devido à transição para a
idade adulta;
C) aparência depressiva em razão de o
adolescente não ter achado seu lugar no
mundo;
D) figura desconhecida já que as alterações na
pele modificam as aparências;
E) caráter agressivo, visto que o adolescente se
revolta contra o mundo adulto.
5. “...sem ganhar em troca outra forma de
reconhecimento que, lhe pareceria, nessa altura,
devido”. Com esse segmento o autor do texto
quer dizer ao leitor que o adolescente:
A) por seu crescimento, deveria ser reconhecido
como adulto;
B) gostaria de verificar que já não é mais
criança, fato que deveria ser reconhecido;
C) por sua altura, característica nova de sua
idade, gostaria de não mais ser visto como
criança;
D) nesse momento de sua vida, deseja receber
uma nova forma de reconhecimento;
E) se sente contente pelas mudanças sofridas,
ainda que não reconhecidas pelos demais.
6. O texto deve ser identificado como:
A) informativo, porque fornece informações aos
leitores sobre novas descobertas sobre a
adolescência;
B) descritivo, pois indica um grupo de
características físicas e psíquicas do
adolescente;
C) narrativo, já que relata uma série de fatos em
sequência cronológica;
D) argumentativo, porque realiza uma análise
psicológica da adolescência;
E) preditivo, visto que procura adivinhar a futura
vida do adolescente.
7. Ao dizer, no segundo parágrafo do texto, que
“Ora, esse olhar falha”, o autor quer dizer que:
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A) o olhar dos adultos não vê o adolescente
como um “par iminente”;
B) o olhar do adolescente considera de forma
equivocada o pensamento dos adultos;
C) o olhar dos adolescentes, em geral, não
reconhece as próprias mudanças;
D) o olhar dos adultos vê os adolescentes como
crianças;
E) o olhar dos adolescentes mostra fracasso
diante das dificuldades da vida.
8. “Talvez haja maturação, lhe dizem, mas ainda
não é maturidade”; uma outra forma de escreverse essa mesma frase que traz modificação ao seu
sentido original é:
A) dizem-lhe que talvez haja maturação, embora
ainda não seja maturidade;
B) talvez exista maturação, mas ainda não
maturidade, é o que lhe dizem;
C) talvez lhe digam que haja maturação, apesar
de não ser ainda maturidade;
D) dizem-lhe que ainda não é maturidade,
embora talvez haja maturação;
E) talvez haja maturação; dizem-lhe, porém, que
ainda não é maturidade.
9. Estão sublinhadas no texto cinco ocorrências
do vocábulo que como pronome relativo; a
alternativa que mostra seu antecedente de forma
EQUIVOCADA é:
A)

B)

C)

D)

E)

“Constata facilmente que perdeu aquela
graça infantil que, em nossa cultura, parece
garantir o amor incondicional dos adultos, sua
proteção e solicitude imediatas” – graça
infantil;
“Ora, esse olhar falha: o adolescente perde
(ou, para crescer, renuncia) a segurança do
amor que era garantido à criança...” – amor;
“...sem ganhar em troca outra forma de
reconhecimento que, lhe pareceria, nessa
altura, devido”. – reconhecimento;
“Essa segurança perdida deveria ser
compensada por um novo olhar dos mesmos
adultos, que reconhecesse a imagem púbere
como sendo a figura de outro adulto, seu par
iminente”. – adultos;
“Ao contrário, a maturação, que, para ele, é
evidente,..” – maturação.

10. Adolescente é um vocábulo grafado com SC;
a alternativa que mostra um vocábulo
ERRADAMENTE grafado com esse mesmo grupo
de letras é:
A)
B)
C)
D)
E)

visceral – suscitar;
ascessível – miscigenação;
crescimento – piscina;
fascismo – decréscimo;
fluorescente – ascensão.
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11. A melhor definição de memorandum, entre as
que estão abaixo, é:
A) aviso de urgência sobre serviço interno;
B) carta de conteúdo geral destinada a lembrar
tarefas;
C) bilhete curto sem valor legal;
D) declaração de reconhecimento de serviços
prestados;
E) comunicação oficial por escrito.
TEXTO 2 - Comentário de Contardo Calligaris
entre a relação publicidade/adolescência: “Desde
os anos 80 surge uma verdadeira especialidade
do marketing da adolescência. Sua relevância
está nas proporções do mercado dos
adolescentes: eles são numerosos e dispõem de
cada vez mais dinheiro. Mas interessam ao
mercado também pela influência que exercem
sobre a decisão e a consolidação de modas, que
transformam os modelos de consumo de muitos
adultos. A adolescência, por ser um ideal dos
adultos, se torna um fantástico argumento
promocional”. (A adolescência, SP: Publifolha,
2000)
12. Segundo o texto, a adolescência ganha a
cada dia mais importância no mercado publicitário
porque:
A) provocou uma revolução no marketing dirigido
a essa faixa etária;
B) grande número de adultos gasta muito
dinheiro com os filhos adolescentes;
C) as pessoas mais velhas pretendem agradar
sempre os mais jovens;
D) essa época de vida aparece como um
momento ideal na mente dos adultos;
E) apresenta um grande número de membros e
disponibilidade financeira.
13. “...surge uma verdadeira especialidade do
marketing...”; nesse segmento, o vocábulo
sublinhado é classificado como adjetivo, mas
trata-se de um emprego diferente, pois não
apresenta um valor semântico definido. Entre as
frases a seguir, aquela em que o termo
sublinhado apresenta valor semântico claro é:
A) as meninas deram uma rápida parada no
shopping;
B) os adolescentes compram tênis novos por
puro prazer;
C) o rapaz ligou para a mãe dizendo que estava
em pleno Maracanã;
D) a namorada, para ele, era simples
passatempo;
E) Por mero capricho, deixou de comprar roupas
novas.
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14. “A adolescência, por ser um ideal dos adultos,
se torna um fantástico argumento promocional”. A
forma de reescrever-se essa frase do texto que
altera o seu sentido original é:
A) já que a adolescência se torna um fantástico
argumento promocional, é um ideal dos
adultos;
B) por ser um ideal dos adultos, a adolescência
se
torna
um
fantástico
argumento
promocional;
C) a adolescência se torna um fantástico
argumento promocional por ser um ideal dos
adultos;
D) visto ser um ideal dos adultos, a adolescência
se
torna
um
fantástico
argumento
promocional;
E) a adolescência se torna um fantástico
argumento promocional já que é um ideal dos
adultos.
15. “A pressão pelo consumo, sobretudo a que se
utiliza de imagens de juventude ligadas à rebeldia
e à transgressão, produz entre os jovens um
enorme conformismo; já não há nenhum gesto de
rebeldia que não seja transformado em norma
pela publicidade. Do conformismo a uma certa
depressão, é só um passo. Muitos jovens, hoje,
queixam-se de vazio, de falta de perspectivas. O
espaço para a manifestação da rebeldia jovem
reduz-se à escolha da grife, da cerveja, do carro:
atos de compra”. (Maria Rita Kehl, psicanalista)
Como se trata de uma psicanalista, a autora do
texto mostra essa condição no tratamento do
tema abordado e no vocabulário selecionado. A
frase do texto que NÃO inclui qualquer marca do
discurso psicanalítico é:
A)
B)
C)
D)
E)

“...produz entre os jovens um enorme
conformismo”;
“A pressão pelo consumo, sobretudo a que se
utiliza de imagens de juventude...”;
“Do conformismo a uma certa depressão, é
só um passo”;
“Muitos jovens, hoje, queixam-se de vazio, de
falta de perspectivas”;
“O espaço para a manifestação da rebeldia
jovem reduz-se à escolha da grife, da cerveja,
do carro: atos de compra”.

16. As alternativas abaixo mostram conjuntos de
elementos do texto; a opção em que o termo
sublinhado NÃO é um paciente do termo anterior
é:
A)
B)
C)
D)
E)

a pressão pelo consumo;
ligadas à rebeldia;
gesto de rebeldia;
manifestação da rebeldia;
escolha da grife.
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17. “Para transmitir sua mensagem a um grupo, a
publicidade tem necessariamente de se apropriar
de todos os seus códigos, referências e ícones.”
(Sérgio Godinho, publicitário)
O comentário INCORRETO sobre os elementos
linguísticos que compõem a afirmativa de
Godinho é:
A) a preposição “para”, no início da frase, indica
finalidade;
B) a forma nominal correspondente à primeira
frase verbal do texto é “Para transmissão de
sua mensagem...”;
C) o pronome possessivo sua tem como
referente a publicidade;
D) o
advérbio
necessariamente
denota
obrigação;
E) o pronome possessivo seus tem como
referente a mensagem.
18. Todos os pequenos textos desta prova devem
ser caracterizados como:
A) descritivos, pois descrevem qualidades e
defeitos da adolescência;
B) publicitários, já que pretendem vender
produtos;
C) narrativos, visto que relatam histórias ligadas
à adolescência;
D) argumentativos, pois indicam ideias sobre a
relação da publicidade com os adolescentes;
E) informativos, pois dão informações novas
sobre o mundo publicitário.
19. Entre os pensamentos abaixo, aquele que
apresenta uma visão negativa sobre a juventude
é:
A) “Aonde poderia refugiar-me, se não tivesse os
queridos dias de minha juventude?”
(Holderlin);
B) “A juventude é a embriaguez sem vinho”.
(Goethe);
C) “Na juventude, somos atraídos pelo que é
chamado de interessante, na idade mais
madura, pelo que é bom”. (Hoffmansthal);
D) “Quase todos os jovens têm a coragem das
opiniões alheias”. (Flaiano);
E) “Tudo o que os jovens podem fazer pelos
velhos é escandalizá-los e mantê-los
atualizados”. (B. Shaw).
20. “Inconstante, como aura, é por natureza o
pensamento dos jovens”; a frase de Homero,
quando colocada em ordem direta, se apresenta
do seguinte modo:
A) o pensamento dos jovens, como aura, é
inconstante por natureza;
B) por natureza, o pensamento dos jovens,
como aura, é inconstante;
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C) o pensamento dos jovens é inconstante por
natureza, como aura;
D) inconstante por natureza, como aura, é o
pensamento dos jovens;
E) como aura, o pensamento dos jovens é
inconstante por natureza.

Lei 8.112/90 (RJU)
21. Cristiane foi contratada para ocupar cargo
comissionado na UFRJ. A exoneração de
Cristiane por decisão da autoridade superior:
A) é punição aplicável aos casos de falta grave
no exercício da função;
B) deve
ser
precedida
de
processo
administrativo regular;
C) é um ato administrativo discricionário;
D) depende da comunicação prévia do servidor
comissionado;
E) depende da verificação da hipótese prevista
expressamente na lei.
22. Um servidor público federal regido pela Lei
estatutária 8112/90 vem apresentando faltas
justificadas em seu assentamento funcional.
Estas faltas podem ser compensadas e
consideradas efetivo exercício, a critério de sua
chefia imediata, quando forem decorrentes de:
A)
B)
C)
D)
E)

casamento do servidor;
doação de sangue do servidor;
alistamento eleitoral do servidor;
caso fortuito e força maior;
convocação para júri popular.

23. Sandoval, servidor federal lotado na Divisão
Financeira de uma das Universidades Federais
do Brasil, é investigado por participação em
esquema fraudulento em licitações. No Processo
Administrativo
Disciplinar,
o
afastamento
preventivo de Sandoval do exercício funcional
poderá ser deliberado, para que o mesmo não
interfira no levantamento de teor probatório. O
prazo do afastamento poderá ser de até:
A)
B)
C)
D)
E)

sessenta dias, improrrogável;
sessenta dias, prorrogável por igual período;
noventa dias, improrrogável;
noventa dias, prorrogável por igual período;
cento e vinte dias, improrrogável.

24. O diapasão da legislação estatutária pela Lei
8112/90, não constitui benefício de seguridade
social e sim direito ou vantagem, a:
A)
B)
C)
D)

licença por motivo de doença em familiares;
licença para tratamento de saúde do servidor;
licença gestante da servidora;
licença por acidente do servidor em serviço;
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E) condições satisfatórias de trabalho.
25. Um servidor público federal regido pela Lei
8112/90, detentor do cargo de Motorista, ao
conduzir uma viatura oficial, se envolve em
acidente de trânsito com uma viatura particular. O
acidente foi objeto de ocorrência policial que
resultou em processo judicial, pois houve lesões
corporais sofridas pelo motorista da viatura
particular. Em sentença penal, o servidor público
federal foi inocentado por ausência de provas.
Assim, este servidor:
A) somente responderia administrativamente se
houvesse intencionalidade em cometimento
de infração;
B) não
poderá
ser
responsabilizado
administrativamente, uma vez que qualquer
ressarcimento pelo prejuízo somente poderia
ser feito via judicial;
C) não
poderá
ser
responsabilizado
administrativamente, pois a sentença judicial
sobresta e suspende a ação administrativa;
D) não
poderá
ser
responsabilizado
administrativamente
pela
ausência
de
condenação
na
justiça
penal,
que
comprovasse sua culpa;
E) poderá
ser
responsabilizado
administrativamente, uma vez que decisão
judicial
não
interfere
em
processo
administrativo.

Parte específica
26. Mulher de 60 anos, bipolar, em monoterapia
com oxcarbazepina 1.200 mg/dia, apresenta há
uma semana quadro de confusão mental e
letargia. A principal suspeita neste caso é de:
A)
B)
C)
D)
E)

Hiperglicemia;
Hiponatremia;
Uremia;
Hepatite tóxica;
Hipocalemia.

27. Com relação ao transtorno de déficit de
atenção e hiperatividade (TDAH), é correto
afirmar que:
A) a hiperatividade costuma ser o primeiro
sintoma a regredir;
B) em geral os problemas de aprendizagem
desaparecem após a adolescência;
C) a remissão ocorre antes dos 12 anos de
idade;
D) na metade dos casos os sintomas persistem
até a vida adulta;
E) epidemiologicamente associa-se à infecção
estreptocócica na infância.
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28. Os tipos mais frequentes de demência são:
A) Alzheimer, Vascular, Corpos de Lewy,
Frontotemporal;
B) Alzheimer, AIDS, TCE, Mal de Parkinson;
C) Vascular,
Huntington,
Creutzfeldt-Jakob,
Corpos de Lewy;
D) TCE, Corpos de Lewy, Encefalite viral, AIDS;
E) Corpos de Lewy, AIDS, Wernicke-Korsakoff,
Mal de Parkinson.
29. Mulher de 42 anos apresentou um quadro
progressivo de desconfiança, acusando o filho de
roubar seu dinheiro e o marido de trai-la com a
vizinha, culminando com heteroagressividade,
quando ela agrediu o marido, a vizinha, o filho e
quebrou vários objetos da casa, pois afirmava
que havia escutas e câmeras ocultas por meio
das quais a vizinha e o marido controlavam os
movimentos dela. Após atendimento de
emergência, o marido informou que ela estava
dormindo muito pouco e fazia uso diário de pílulas
para emagrecer. Informou ainda que a paciente
não tinha histórico de doença mental. A hipótese
diagnóstica mais provável para o quadro da
paciente em questão é:
A)
B)
C)
D)
E)

Síndrome de abstinência por anfetamina;
Transtorno psicótico induzido por anfetamina;
Transtorno delirante;
Esquizofrenia paranoide;
Transtorno de humor bipolar II.

30. Paciente com 33 anos está internada por
insuficiência renal aguda. No quinto dia de
internação está agitada, incomoda os demais
pacientes à noite gritando por socorro e querendo
deixar o leito, diz que assaltantes estão querendo
matá-la. Ela sabe seu nome e idade, mas não
sabe onde está e nem que dia ou mês se
encontra. Não consegue manter o interesse nas
perguntas do entrevistador, sua atenção é
dispersa e o psiquiatra tem dificuldade em
entrevistá-la. A enfermagem informa que ela não
apresentava esse quadro mental ao chegar à
enfermaria, e os familiares não referem doença
mental pregressa. A hipótese diagnóstica mais
provável para o caso é:
A)
B)
C)
D)
E)

Transtorno delirante;
Transtorno de personalidade histriônica;
Delirium;
Depressão com sintomas psicóticos;
Esquizofrenia paranoide.

31. Mulher de 20 anos apresentou alterações do
comportamento há oito meses, passando a se
vestir de forma inadequada, ri sem motivo
aparente e conversa sozinha, fica longo tempo
olhando para o espelho rindo e fazendo caretas, e
ultimamente coleciona tampas de refrigerantes
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que apanha na rua e nos restaurantes. Ao exame,
apresenta afeto embotado, discurso empobrecido
e desagregado, e poucas alucinações auditivas.
O diagnóstico mais provável nesse caso é:
A)
B)
C)
D)
E)

Esquizofrenia simples;
Esquizofrenia paranóide;
Esquizofrenia residual;
Bouffée delirante;
Esquizofrenia hebefrênica.

32. O uso de lamotrigina está contra-indicado no
caso de o paciente ter história de:
A)
B)
C)
D)
E)

Hipertensão arterial sistêmica;
Hipercolesterolemia;
Diabetes;
Obesidade;
Cálculo renal.

33. Etilista crônico, 45 anos, não consegue deixar
o consumo de álcool, já tentou interromper o
consumo de derivados etílicos por três vezes,
mas alega que não consegue permanecer em
abstinência, apesar de ter feito tratamento com
Nortriptilina e Clordiazepóxido. Neste caso, o
medicamento melhor indicado para diminuir a
fissura pelo álcool é:
A)
B)
C)
D)
E)

Dissulfiram;
Lorazepam;
Imipramina;
Naltrexona;
Risperidona.

34. Mulher jovem com história de depressão, em
uso continuado de Sertralina 100mg /dia, está
assintomática há oito meses e descobriu ter
engravidado recentemente. A conduta mais
indicada é:
A) suspender a sertralina imediatamente;
B) substituir a sertralina por um antidepressivo
tricíclico;
C) descontinuar progressivamente a sertralina;
D) substituir a sertralina por benzodiazepínicos;
E) retirar
a
sertralina
e
usar
eletroconvulsoterapia se houver necessidade.
35. Modafinil e Dextroanfetamina são tratamentos
indicados para:
A)
B)
C)
D)
E)

Sonambulismo;
Apneia do sono;
Terror noturno;
Narcolepsia;
Distonia paroxística noturna.

36. Cinco dias após dar à luz seu terceiro filho,
uma mulher de 34 anos apresentou choro
frequente,
desesperança,
ideias
suicidas,
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despertar precoce, muita prostração, perda de
peso, inapetência, e audição de vozes que
mandavam ela matar seu filho recém-nascido.
Nos puerpérios anteriores, ela apresentou um
quadro mental diferente, caracterizado por
irritabilidade, agitação psicomotora, pensamento
acelerado, taquilalia, impulsividade e diminuição
da necessidade de sono. Fora essas
intercorrências, não havia história de alterações
mentais significativas. Após a remissão do
episódio atual, o psiquiatra assistente julgou
necessário um tratamento de manutenção. A
opção mais adequada para esse caso seria:
A)
B)
C)
D)
E)

anticonvulsivantes;
anticoncepcionais;
antidepressivos tricíclicos;
lítio;
antidepressivos inibidores de recaptação de
serotonina.

37. Homem de 35 anos em tratamento para
transtorno bipolar tipo I com Valproato
1.250mg/dia, descobre que recentemente tornouse soropositivo para HIV. Ele iniciou tratamento
com antirretroviral e inibidores da protease
(metabolizados pelo sistema citocromo P450).
Considerando a possibilidade de interações
medicamentosas, é recomendável:
A)
B)
C)
D)
E)

reduzir a dose do Valproato;
manter o Valproato;
associar risperidona ao valproato;
substituir por clonezepan em doses altas;
substituir o Valproato por Lítio.

38. Mulher de 35 anos chega à emergência
apresentando torpor e fala pastosa, após a
ingestão de 80 comprimidos de antitussígeno com
5 mg de codeína por unidade. A medicação de
escolha a ser utilizada nesse caso é:
A)
B)
C)
D)
E)

Naloxona;
Clonazepan;
Haloperidol;
Flumazenil;
Fenobarbital.

39. Entre as características do transtorno
desafiador de oposição, assinale a alternativa
INCORRETA:
A) padrão persistente de
comportamento
negativista com figuras de autoridade;
B) violação grave de normas sociais ou dos
direitos dos outros;
C) comportamento
deliberadamente
incomodativo para com os outros;
D) dificuldade em assumir responsabilidade por
seus atos;
E) discussões frequentes com adultos.
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40. Transtorno caracterizado pela transferência
de delírios de uma pessoa para outra, onde
ambas convivem por longo tempo e em relativo
isolamento social, sendo a origem do delírio
atribuída à influência do membro dominante.
Trata-se de:
A)
B)
C)
D)
E)

Transtorno delirante;
Esquizofrenia;
Folie à deux;
Transtorno de humor bipolar;
Transtorno esquizoafetivo.

41. Homem de 58 anos é atendido na emergência
após tentativa de suicídio não consumada por
inalação de gás de cozinha. O psiquiatra detectou
que o paciente vinha sofrendo de depressão há
pelo menos um mês, após uma tumultuada
separação conjugal, e ao exame apresentava
humor deprimido e ansioso, ideias de culpa e
ruína, desejo de morrer, e forte sentimentos de
desesperança. Sua história pregressa revela
episódios depressivos no passado com tentativa
de suicídio em uma ocasião. A conduta mais
adequada nesse caso é:
A) encaminhar para internação;
B) iniciar
tratamento
ambulatorial
com
antidepressivos;
C) iniciar psicoterapia;
D) iniciar tratamento ambulatorial combinado de
psicoterapia com antidepressivos;
E) aplicar eletroconvulsoterapia (ECT) para
remissão do quadro.
42. Um sintoma que orienta o médico a
diagnosticar depressão maior em um paciente
com doença clínica é:
A)
B)
C)
D)
E)

insônia;
perda de peso;
ideias de inutilidade/culpa;
fadiga;
falta de concentração.

43. Os três sintomas que melhor caracterizam a
dimensão negativa da esquizofrenia são:
A) apatia, abulia, anedonia;
B) embotamento afetivo, alogia, abulia;
C) alucinação, inibição psicomotora, déficit de
atenção;
D) delírio, depressão, desagregação;
E) perseveração, neologismo, embotamento
afetivo.
44. Mulher de 35 anos com história de episódio
maníaco na juventude foi internada por
apresentar quadro de irritabilidade, agitação
psicomotora e heteroagressividade. No hospital
recebia diariamente a visita do marido, mas não o
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reconhecia como tal, dizendo ser um irmão
gêmeo que se passava por ele, para obter
informações sobre seu marido. O delírio
apresentado pela paciente está relacionado à
síndrome de:
A)
B)
C)
D)
E)

Korsakoff;
Fregoli;
Clèrambault;
Cotard;
Capgras.

45. Com relação ao desempenho de um teste
diagnóstico,
um
resultado
falso-positivo
representa:
A) pessoa doente identificada como tal pelo
teste;
B) pessoa saudável corretamente identificada
como saudável pelo teste;
C) pessoa doente identificada como sem a
doença pelo teste;
D) pessoa saudável identificada como doente
pelo teste;
E) pessoa que ainda está no início da doença.

48. Um aspecto fundamental na avaliação de uma
possível incapacidade absoluta por enfermidade
mental para o exercício dos atos da vida civil, de
acordo com o Código Civil de 2002 é:
A)
B)
C)
D)
E)

memória;
discernimento;
inteligência;
consciência moral;
pensamento.

49. Em uma investigação criminal, cabe ao
psiquiatra forense nomeado perito pelo juiz
avaliar, em relação ao acusado:
A) consciência vigil e consciência moral;
B) juízo de realidade e sensopercepção;
C) discernimento e planejamento quanto ao ato
praticado;
D) entendimento e determinação;
E) inteligência e vontade.
50. É frequente haver confusão entre doença
mental e deficiência mental. Assinale a alternativa
correta sobre o que atualmente entendemos por
deficiência mental:

46. Após cumprir seis anos de medida de
segurança em um manicômio judiciário por
assassinar uma pessoa, acreditando que ela
estava tentando matá-lo através de rituais de
magia negra, o criminoso, homem de 31 anos, irá
fazer um novo exame psiquiátrico para avaliar a
possibilidade de ele voltar a praticar atos
violentos, se posto em liberdade. Na avaliação
pericial por ocasião do julgamento, conclui-se que
ele apresentava esquizofrenia paranoide e que a
agressão ao vizinho teria sido motivada por
ideação decorrente deste transtorno. O novo
exame é denominado:

A) significativo prejuízo intelectual antes dos 18
anos, ocorrido durante o desenvolvimento
infantil;
B) significativo prejuízo intelectual em razão de
um transtorno mental;
C) significativo déficit cognitivo em razão de um
déficit visual ou auditivo ocorrido na infância;
D) prejuízo intelectual em razão de uma disgrafia
ou afasia ocorrida na infância;
E) significativo déficit cognitivo em razão de um
prejuízo global (sensorial, motor e cognitivo)
ocorrido na infância.

A)
B)
C)
D)
E)

Psicopatológico;
Sanidade mental;
Verificação de cessação de periculosidade;
Criminológico;
Avaliação de alta de medida de segurança.

51. Em relação ao projeto de lei 3.657/89
conhecido como “lei Paulo Delgado” (registrada
no Senado Federal como lei 0008/91) que institui
a extinção explícita de todos os hospitais
psiquiátricos no país, é correto afirmar:

47. Um laudo emitido por um perito psiquiatra
afirmou que um indivíduo acusado de agredir
fisicamente seus filhos, em razão de doença
mental, não era totalmente capaz de entender o
caráter ilícito dos seus atos ou de determinar-se
de acordo com esse entendimento. Nesse caso, a
perícia leva à conclusão que esse indivíduo é:

A) esta lei nunca foi aprovada, tendo sido
rejeitada por uma maioria esmagadora em
1995 na Comissão de Assuntos Sociais do
Senado Federal;
B) esta lei foi aprovada por maioria esmagadora
no Senado Federal e encontra-se hoje em
vigor;
C) esta lei está fundamentada na declaração de
Caracas um documento oficial aprovado pela
Organização Mundial de Saúde;
D) a partir de 1995 todos os hospitais
psiquiátricos foram extintos no Brasil pela
força da lei Paulo Delgado;

A)
B)
C)
D)
E)

Inimputável;
Imputável;
Semi-imputável;
Inocente;
Culpado.
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E) atualmente nenhum portador de transtorno
mental, mesmo grave, será internado em
hospital psiquiátrico.
52. Em relação à lei 10.216/01 assinala a
alternativa INCORRETA:
A) protege os direitos dos portadores de
transtornos mentais e redireciona o modelo
assistencial em saúde mental;
B) responsabiliza o estado pela assistência
integral aos portadores de transtornos
mentais;
C) garante a
internação
hospitalar aos
portadores de transtornos mentais graves
quando os recursos extra-hospitalares são
insuficientes;
D) não extingue os hospitais psiquiátricos,
apenas redimensiona sua atuação;
E) é a mesma lei Paulo Delgado que estipula a
extinção explícita de todos os hospitais
psiquiátricos no país.
53. Com relação aos acidentes de trabalho
assinale a alternativa INCORRETA:
A) ocorrem em consequência das atribuições do
trabalho exercido;
B) podem ocorrer devido a uma agressão não
justificada no local de trabalho;
C) devem ocorrer necessariamente no ambiente
de trabalho;
D) podem ocorrer no percurso da residência
para o local de trabalho;
E) podem ocorrer no percurso dolocal de
trabalho para a residência.
54. Assinale a alternativa CORRETA:
A) a emissão da Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT) deve ocorrer em qualquer tipo
de adoecimento que acomete o trabalhador;
B) só deve ocorrer a emissão da Comunicação
de Acidente do Trabalho (CAT) quando no
diagnóstico for evidente que a situação de
trabalho teve papel desencadeante ou
agravante do adoecimento;
C) somente o médico perito está autorizado a
emitir a Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT);
D) doenças mentais pré-existentes que são
agravadas pela situação de trabalho não
devem ser consideradas como doença mental
relacionada ao trabalho;
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E) doenças mentais relacionadas ao trabalho
são
casos
para
recomendação
de
aposentadoria
compulsória,
por
impossibilidade de reabilitação.
55. No Brasil, os transtornos mentais
relacionados ao trabalho ocupam o terceiro lugar
entre as concessões de auxílio-doença e
aposentadoria por invalidez, segundo dados do
INSS. Dentre esses transtornos, o mais
prevalente é o:
A)
B)
C)
D)
E)

Depressão maior;
Reação de ajustamento;
Transtorno de ansiedade generalizada;
Alcoolismo crônico;
Transtorno de estresse pós-traumático.

QUESTÕES DISCURSIVAS
Questão 1
Segundo a psicopatologia fenomenológica
existem dois meios pelos quais adoecemos. Cite
quais são esses meios, seus respectivos
significados, e em seguida dê dois exemplos de
cada um deles.
Questão 2
Em relação ao exame do estado mental,
conceitue consciência e cite suas principais
anormalidades, definindo brevemente cada uma
delas.
Questão 3
As alterações da sensopercepção podem ser
avaliadas quanto à intensidade e qualidade. Em
relação à qualidade, conceitue pseudoalucinação e use um exemplo para explicar a
diferença entre esta alteração e a alucinação
propriamente dita.
Questão 4
As alterações do pensamento são avaliadas
quanto ao conteúdo, curso e forma. Em relação
ao conteúdo, cite as principais alterações
patológicas
do
pensamento
definindo
sucintamente cada uma delas.
Questão 5
As alterações de qualidade do afeto são mais
frequentemente observadas nos transtornos
psicóticos. Quais são estas alterações? Defina
sucintamente cada uma delas.
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