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Língua Portuguesa, Direitos Humanos, Ética Médica e 
Conhecimentos Específicos. 

 
 
NOME: ______________________________________________________________ 
 
CPF: _____________________________ Nº IDENTIDADE: ____________________ 
 
LOCAL DE PROVA: _____________________________________SALA: _________ 

 
                                                                                                            DATA: 10/02/2019 
       
 

ORIENTAÇÕES AOS CANDIDATOS: 
 

1. Prova sem consulta. 
2. Abra este caderno de prova somente quando autorizado. 
3. Esta prova contém 40 (quarenta) questões, valendo 2,5 (dois vírgula cinco) pontos 

cada e valor total de 100 (cem) pontos. 
4. Para cada questão existe somente uma resposta correta. 
5. Responda as questões e marque a opção desejada na folha de respostas, usando 

caneta (tinta azul ou preta).  
6. É proibido o porte/posse de lápis, lapiseira e similares, além de borracha durante a 

realização da prova. 
7. Não será admitido nenhum tipo de rasura na folha de respostas. As questões 

rasuradas ou em branco ou com dupla marcação serão consideradas nulas para o 
candidato.  

8. O tempo máximo permitido para a realização da prova objetiva será de 180 (cento 
e oitenta) minutos incluindo o preenchimento da folha de respostas. 

9. É proibido o uso de máquinas calculadoras, telefones celulares ou outros similares 
e o porte de arma de fogo. 

10. Iniciadas as provas, os candidatos somente poderão deixar a sala, e a esta 
retornar, exclusivamente para uso de sanitários ou bebedouros, e, ainda assim, 
somente no intervalo de tempo abrangido dentro da segunda hora de realização 
da prova, ou seja, das 09h31min às 10h30min, e devidamente acompanhados por 
fiscal do processo seletivo. 

11. Ao final da prova, entregue ao aplicador a folha de respostas da prova objetiva e 
caderno de prova, devidamente preenchidos, assinados e conferidos. 
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INTERPRETAÇÃO DO TEXTO  
 
 

Leia, atentamente, os textos I e II e, em seguida, responda as questões propostas. 
 

TEXTO I 

A regreção da redassão 
 

Carlos Eduardo Novaes 
 

 Semana passada recebi um telefonema de uma senhora que me deixou 
surpreso. Pedia encarecidamente que ensinasse seu filho a escrever. 
 - Mas, minha senhora, - desculpei-me -, eu não sou professor. 
 - Eu sei. Por isso mesmo. Os professores não têm conseguido muito. 
 - A culpa não é deles. A falha é do ensino. 
 - Pode ser, mas gostaria que o senhor ensinasse o menino. O senhor escreve 
muito bem. 
 - Obrigado - agradeci -, mas não acredite muito nisso. Não coloco vírgulas e 
nunca sei onde botar os acentos. A senhora precisa ver o trabalho que dou ao revisor. 
 - Não faz mal – insistiu -, o senhor vem e traz um revisor. 
 - Não dá, minha senhora – tornei a me desculpar -, eu não tenho o menor jeito 
com crianças. 
 - E quem falou em crianças? Meu filho tem 17 anos. 
 Comentei o fato com um professor, meu amigo, que me respondeu: “Você não 
deve se assustar, o estudante brasileiro não sabe escrever”. No dia seguinte, ouvi de 
outro educador: “O estudante brasileiro não sabe escrever”. Depois li no jornal as 
declarações de um diretor de faculdade: “O estudante brasileiro escreve muito mal”. 
Impressionado, saí à procura de outros educadores. Todos disseram: “acredite, o 
estudante brasileiro não sabe escrever”. Passei a observar e notei que já não se 
escreve mais como antigamente. Ninguém faz mais diário, ninguém escreve em portas 
de banheiros, em muros, em paredes. Não tenho visto nem aquelas inscrições, 
geralmente acompanhadas de um coração, feitas em casca de árvore. Bem, é verdade 
que não tenho visto nem árvore. 
 - Quer dizer – disse a um amigo enquanto íamos pela rua – que o estudante 
brasileiro não sabe escrever? Isto é ótimo para mim. Pelo menos diminui a 
concorrência e me garante o emprego por mais dez anos. 
 - Engano seu – disse ele. – A continuar assim, dentro de cinco anos você terá 
que mudar de profissão. 
 - Por quê? – espantei-me. – Quanto menos gente sabendo escrever, mais 
chance eu tenho de sobreviver. 
 - E você sabe por que essa geração não sabe escrever? 
 - Sei lá – dei com os ombros –, vai ver que é porque não pega direito no lápis. 
 - Não senhor. Não sabe escrever porque está perdendo o hábito de leitura. E 
quando perder completamente, você vai escrever para quem?  
 Taí um dado novo que eu não havia considerado. Imediatamente  pensei quais 
as utilidades que teria um jornal no futuro: embrulhar carne? Então vou trabalhar em 
açougue. Serviria para fazer barquinhos, para fazer fogueira nas arquibancadas do 
Maracanã, para forrar sapato furado ou para quebrar um galho em banheiro de 
estrada? Imaginei-me com uns textos na mão, correndo pelas ruas para oferecer às 
pessoas, assim como quem oferece um bilhete de loteria: 
 - Por favor amigo, leia – disse, puxando um cidadão pelo paletó. 
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 - Não, obrigado. Não estou interessado. Nos últimos cinco anos a única coisa  
que leio é a bula de remédio. 
 - E a senhorita não quer ler? - perguntei, acompanhando os passos de uma 
universitária. – A senhorita vai gostar. É um texto muito curioso. 
 - O senhor só tem escrito? Então não quero. Por que o senhor não grava o 
texto? Fica mais fácil ouvi-lo no meu gravador. 
 - E o senhor, não está interessado nuns textos? 
 - É sobre o quê? Ensina como ganhar dinheiro? 
 - E o senhor, vai? Leva três e paga um. 
 - Deixa eu ver o tamanho – pediu ele. 
 Assustou-se com o tamanho do texto: 
 - O quê? Tudo isso? O senhor está pensando que sou vagabundo? Que tenho 
tempo para ler tudo isso? Não dá para resumir tudo isso em cinco linhas? 
 
NOVAES, Carlos Eduardo. In: A cadeira do dentista & outras crônicas. São Paulo: Ática, 1999. 
Para gostar de ler, vol. 15. 
 
 
 

TEXTO II 
 
O fragmento de texto reproduzido a seguir faz parte da crônica “A menina que falava 
em internetês, escrito por Rosana Hermann. Na crônica, Wanda, uma mãe que 
gostava de acreditar-se moderna, compra um computador e, navegando, pela internet, 
inicia uma conversa “on-line” com a filha adolescente. Quase ao final do diálogo, mãe e 
filha escrevem: 
 
“[...] 
 _ Antes de ir para casa eu vou passar no supermercado. O que você quer que 
compre para... para... para vc? É assim que se diz em internetês.  
 _ refri e bisc8 
 _ Refrigerante e biscoito? Biscoito? Filha, francamente, que linguagem é essa? 
Você estuda no melhor colégio, seu pai paga uma mensalidade altíssima, e você 
escreve assim na internet? Sem vogais, sem acentos, sem completar as palavras, sem 
usar maiúsculas no início de uma frase, com orações sem nexo e ainda por cima 
usando números no lugar de sílabas? Isso é inadmissível, Maria Eugênia! 
  “_ xau mãe, c ta xata.”  
 _  Maria Eugênia! Chata é com ch. 
 _ 
 _  Maria Eugênia? 
 _                              
 _  Desligou. [...]’’ 
 
HERMANN, Rosana. Lições de Gramática para que gosta de literatura. São Paulo: Panda Books, 2007. 
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1ª QUESTÃO – Os textos I e II se aproximam uma vez que abordam a questão da 
deficiência do registro escrito da Língua Portuguesa pelos jovens. A frase do texto I, “A 
regreção da redassão”, que confirma essa ideia é: 
 
A. (    ) “[...] Fica mais fácil ouvi-lo no meu gravador.” 
B. (    ) “O estudante brasileiro não sabe escrever.” 
C. (    ) “[...] Não dá para resumir tudo isso em cinco linhas?”  
D. (    ) “[...] A falha é do ensino.” 

 
2ª QUESTÃO – Observe o título do texto I “A regreção da redassão”. O autor troca as 
últimas sílabas das palavras com a intenção de: 
 
A. (    ) Desmistificar as convenções ortográficas, comprovando que regras e normas 

são apropriadas e usadas apenas pelos detentores do saber. 
B. (    ) Instaurar o humor e antecipar a crítica à má qualidade do ensino no país. 
C. (    ) Propor, já no título, o início da reflexão relacionada aos fatores determinantes 

da dificuldade de representação do pensamento por meio da escrita.  
D. (    ) Levar o leitor a refletir sobre a materialidade da língua, evidenciando que 

inadequações ortográficas não comprometem o sentido e a comunicação. 
 
 
3ª QUESTÃO – Em relação ao texto II, é CORRETO afirmar que: 
 
A. (    ) Há erros ortográficos na fala da filha adolescente. 
B. (    ) Há somente transgressões da norma culta na fala da filha adolescente. 
C. (    ) Não há erros ortográficos porque se trata de internetês. 
D. (    ) Não há possibilidade de comunicação entre a mãe e a filha. 

 

 
4ª QUESTÃO – Em relação ao texto I, crônica “A regreção da redassão”, analise as 
assertivas abaixo: 
 
I- O cronista-narrador aponta, a princípio, o ensino como provável causa da 

deficiência dos alunos com relação à escrita. 
II- O narrador observador não se impressiona com o fato de várias pessoas afirmarem 

que o estudante brasileiro não sabe escrever. 
III- O autor-narrador é levado a refletir sobre os fatos determinantes da dificuldade de 

representação do pensamento por meio da escrita por parte dos jovens. 
IV- O narrador personagem revela, ludicamente, o temor de que, em nome da 

sobrevivência, tenha ele mesmo, como escritor, de comercializar o seu produto. 
 

Está CORRETO o que se afirma em: 
 

A. (    ) I, II e III, apenas. 
B. (    ) I, II e IV, apenas. 
C. (    ) I, III e IV, apenas. 
D. (    ) III e IV, apenas. 
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GRAMÁTICA 
 
 

5ª QUESTÃO – O efeito de humor, no trecho transcrito do texto II, foi provocado, 
sobretudo pelo diálogo entre mãe e filha usando, testando um canal, um suporte de 
comunicação, fato característico da função: 
 
A. (    ) Referencial. 
B. (    ) Metalinguística. 
C. (    ) Fática. 
D. (    ) Conativa. 

 
 

6ª QUESTÃO – Em relação às sequências de palavras apresentadas nas opções 

abaixo, marque a alternativa em que todos os vocábulos estão grafados conforme as 

normas do Novo Acordo Ortográfico em vigor, desde 29/09/2008. 

 

A. (    ) Taboada, lampeão, candeiro, abençôo. 

B. (    ) Assembléia, farneis, eximio, alcaloidico. 

C. (    ) Mingua, microondas, auto-aprendizagem, co-educação.  

D. (    ) Irmãmente, aracnoide, retoucar, microrradiografia. 

 

7ª QUESTÃO – Marque a opção cuja frase ou trecho de frase apresenta locução 
prepositiva: 
 
A. (    ) “O senhor escreve muito bem.” 
B. (    ) “Impressionado, saí à procura de outros educadores.” 
C. (    ) “[...] ninguém escreve em portas de banheiros [...]”. 
D. (    ) “[...] vai ver que é porque não pega direito no lápis.” 
 
 
8ª QUESTÃO – Marque a alternativa em que a figura de linguagem está, 
CORRETAMENTE, identificada, nas frases transcritas do texto I. 
 
A. (    ) “Semana passada recebi um telefonema de uma senhora que me deixou 

surpreso.” (Metáfora). 
B. (    ) “Não coloco vírgulas e nunca sei onde botar os acentos.” (Prosopopeia). 
C. (    ) “Ninguém faz mais diário, ninguém escreve em porta de banheiros, em muros, 

em paredes.” (Catacrese). 
D. (    ) “A culpa não é deles. A falha é do ensino.” (Metonímia). 
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9ª QUESTÃO – Leia, atentamente, o texto abaixo, tirinha de Grump – Orlandeli.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: http://www.orlandeli.com.br/novo/wordpress/index.php/category/grump. Acesso em 30/09/2018. 

 
Analise as frases da fala do tio, transcritas do primeiro quadrinho da tirinha de Grump. 
Em seguida, responda à questão proposta. 
 

             “Pra essa molecada é moleza. Estão aprendendo agora. Não tem os vícios da 
gente, que já usa as antigas regras faz tempo.” 

 
Considerando o contexto de comunicação, os interlocutores e o sujeito simples 
“molecada”, explícito na primeira oração, a adequação das frases, obedecendo às 
normas de concordância verbal, seria: 
 
A. (    ) Pra essa molecada é moleza. Está aprendendo agora. Não tem os vícios da 

gente, que já usa as antigas regras faz tempo. 
B. (    ) Pra essa molecada é moleza. Estão aprendendo agora. Não têm os vícios da 

gente, que já usa as antigas regras faz tempo. 
C. (    ) Pra essa molecada é moleza. Estão aprendendo agora. Não têm os vícios da 

gente, que usamos as antigas regras fazem tempo. 
D. (    ) Pra essa molecada é moleza. Está aprendendo agora. Não tem os vícios da 

gente, que já usam as antigas regras faz tempo. 
 
 

http://www.orlandeli.com.br/novo/wordpress/index.php/category/grump
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DIREITOS HUMANOS 
 
10ª QUESTÃO – A educação é um direito mencionado em diversos dispositivos da 
Constituição, podendo-se destacar a menção deste como um direito social. 
Considerando os contornos trazidos pela Constituição da República Federativa do 
Brasil de 1988 acerca da educação, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) A matrícula na disciplina de ensino religioso é facultativa. 

B. (    ) As aulas de ensino religioso são de matrícula obrigatória e devem ocorrer fora 

do horário normal nas escolas públicas de ensino fundamental. 

C. (    ) O ensino não deverá ter por base a igualdade de condições para o acesso e 

permanência na escola. 

D. (    ) A União é a única responsável pela organização do sistema de ensino. 

 
 
11ª QUESTÃO – Com base na Lei nº 13.104/15, que altera o art. 121 do Código Penal 
e Lei de Crimes Hediondos para prever o feminicídio como circunstância qualificadora 
do crime de homicídio e incluí-lo no rol de crimes hediondos,  marque a alternativa 
INCORRETA: 
 
A. (    ) O feminicídio é o homicídio contra mulher por razões de condição do sexo 

feminino. 
B. (    ) Considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime 

envolve violência doméstica e familiar. 
C. (    ) A pena deve ser aumentada caso o crime tenha ocorrido na presença de 

descendente ou de ascendente do autor. 
D. (    ) Considera-se que há razões de condição do sexo feminino quando o crime 

envolve menosprezo ou discriminação à condição de mulher. 
 
 
12ª QUESTÃO – Considerando as disposições trazidas pela Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988 e pela Lei nº 9.455/97, a qual dispõe sobre os crimes de 
tortura, marque a alternativa INCORRETA: 
 
A. (    ) A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a 

prática da tortura, por eles respondendo os executores e os que, podendo 
evitá-los, se omitirem.  

B. (    ) É suficiente para que ocorra o crime de tortura constranger alguém com 
emprego de violência ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou 
mental. 

C. (    ) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 
degradante. 

D. (    ) A condenação pelo crime de tortura acarretará a perda do cargo, função ou 
emprego público e a interdição para seu exercício pelo dobro do prazo da 
pena aplicada. 
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13ª QUESTÃO – Considerando as disposições contidas exclusivamente na Convenção 
Americana Sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa Rica – Decreto n. 
678/1992), analise as proposições abaixo e marque a alternativa CORRETA: 
 
I. Toda pessoa tem direito de ser indenizada conforme a lei, no caso de haver sido 

condenada em sentença passada em julgado, por erro judiciário, exceto os 

criminosos reincidentes.  

II. Toda pessoa tem direito ao respeito de sua honra e ao reconhecimento de sua 

dignidade, exceto aqueles considerados criminosos reincidentes, em virtude de sua 

não adesão ao contrato social. 

III. Ninguém pode ser objeto de medidas restritivas que possam limitar sua liberdade de 

conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, 

exceto os não cristãos, em virtude de professarem religião não aceita.   

IV. A lei deve proibir toda apologia ao ódio nacional, racial ou religioso que constitua 

incitação à discriminação, à hostilidade, ao crime ou à violência, exceto a 

propaganda a favor da guerra quando necessária ao fortalecimento do sentimento 

nacionalista.  

 
A. (    ) Apenas duas alternativas estão incorretas. 

B. (    ) Apenas a alternativa IV está correta. 

C. (    ) Apenas a alternativa I está correta. 

D. (    ) Nenhuma alternativa está correta. 

 
 

ÉTICA MÉDICA 
 

 
14ª QUESTÃO - Considerando a Resolução CFM nº 1658/2002, que normatiza a 
emissão de atestados médicos e dá outras providências, é CORRETO afirmar:  
 
A. (    ) O atestado médico é parte integrante do ato médico, sendo direito inalienável 

do paciente, não podendo importar em qualquer majoração de honorários, 
exceto em casos excepcionais em atendimentos de urgência e emergência.  

B. (    ) Ao fornecer o atestado, deverá o médico registrar em ficha própria e/ou 
prontuário médico os dados dos exames e tratamentos realizados, de maneira 
que possa atender às pesquisas de informações dos diretores hospitalares e 
dos promotores e juízes que necessitarem consultar. 

C. (    ) Os médicos somente podem fornecer atestados com o diagnóstico codificado 
ou não quando por justa causa, exercício de dever legal, solicitação do 
próprio paciente ou solicitação de seu empregador. 

D. (    ) Na elaboração do atestado médico, o médico assistente observará os 
seguintes procedimentos: I. especificar o tempo concedido de dispensa à 
atividade, necessário para a recuperação do paciente; II. estabelecer o 
diagnóstico, quando expressamente autorizado pelo paciente; III. registrar os 
dados de maneira legível e IV identificar-se como emissor, mediante 
assinatura e carimbo ou número de registro do Conselho Regional de 
Medicina. 
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15ª QUESTÃO - Considerando a Resolução CFM nº 1605/2000, que trata que o 
médico não pode, sem o consentimento do paciente, revelar o conteúdo do prontuário 
ou ficha médica, é CORRETO afirmar: 
 
A. (    ) Na investigação da hipótese de cometimento de crime o médico está 

autorizado a revelar segredo que possa expor o paciente a processo criminal. 

B. (    ) Em sua defesa judicial, o médico poderá apresentar a ficha ou prontuário 

médico à autoridade competente, sem que haja a necessidade da matéria ser 

mantida em segredo de justiça. 

C. (    ) Nos casos do artigo 269 do Código Penal (deixar de notificar à autoridade 

pública doença cuja notificação é compulsória), onde a comunicação de 

doença é compulsória, o dever do médico restringe-se exclusivamente a 

comunicar tal fato à autoridade competente, sendo proibida a remessa do 

prontuário médico do paciente. 

D. (    ) O médico não pode, sem o consentimento do familiar do paciente, revelar o 

conteúdo do prontuário ou ficha médica. 

 
16ª QUESTÃO - Considerando a Resolução CFM nº 1931/2009 (Código de Ética 
Médica), em relação ao Capítulo IV, que trata de Direitos Humanos, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
A. (    ) É vedado ao médico usar da profissão para corromper costumes, cometer ou 

favorecer crime. 
B. (    ) É vedado ao médico obter o consentimento do paciente ou de seu 

representante legal após esclarecimento sobre o procedimento, salvo em 
caso de situações eletivas e programadas.   

C. (    ) É vedado ao médico participar, direta ou indiretamente, da execução de pena 
de morte. 

D. (    ) É vedado ao médico desrespeitar o interesse e a integridade do paciente em 
qualquer instituição na qual esteja recolhido, independentemente da própria 
vontade. 

 
 
17ª QUESTÃO - Considerando a Resolução CFM nº 1931/2009 (Código de Ética 
Médica), em relação ao Capítulo XIII, que trata de publicidade médica, marque a 
alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) É vedado ao médico participar de anúncios de empresas comerciais qualquer 

que seja sua natureza, mesmo que não esteja valendo-se de sua profissão. 
B. (    ) É vedado ao médico incluir, em anúncios profissionais de qualquer ordem, o 

seu número de inscrição no Conselho Regional de Medicina.  
C. (    ) É vedado ao médico apresentar como originais quaisquer ideias, descobertas 

ou ilustrações que na realidade não o sejam.  
D. (    ) É vedado ao médico divulgar informação sobre assunto médico de forma 

sensacionalista, promocional ou que tenha caráter exclusivamente de 
esclarecimento e educação da sociedade. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
18ª QUESTÃO – Sobre o Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), 
marque a alternativa INCORRETA:  
 
A. (    ) O metilfenidato é um componente inativo que se torna farmacologicamente 

ativo por meio da ação de peptidases na circulação sistêmica.  
B. (    ) Exposição pré-natal à nicotina, álcool e cafeína pode estar relacionada a um 

maior risco de desenvolver TDAH.   
C. (    ) Disfunções executivas, na memória de trabalho e déficits motivacionais são 

alterações neuropsicológicas comumente encontradas em indivíduos com 
TDAH.  

D. (    ) Clonidina e guanfacina têm importante papel no tratamento do TDAH 
comórbido com transtorno de tiques.  

 

 
19ª QUESTÃO - A esquizofrenia é considerada um transtorno mental grave e crônico. 
Sobre ela, marque a alternativa INCORRETA: 
 
A. (    ) A CID-10 difere-se do DSM-5 por exigir apenas um mês de sintomas e atribuir 

maior valor aos sintomas de primeira ordem de Kurt Schneider.  
B. (    ) São considerados indícios de bom prognóstico: início mais tardio, gênero 

masculino, bom funcionamento pré-mórbido e maior presença de sintomas 
negativos.   

C. (    ) O tratamento da esquizofrenia apoia-se principalmente em estratégias 
psicossociais e no uso de antipsicóticos. Contudo, não há evidências que a 
associação de diferentes antipsicóticos promova algum benefício adicional.  

D. (    ) Acredita-se que uma hiperativação dopaminérgica na via mesolímbica seja 
responsável pelos sintomas positivos do transtorno; ao passo que uma 
hipoativação dopaminérgica na via mesocortical resulte nos sintomas 
negativos.   

 

20ª QUESTÃO - Conforme o critério biopsicológico, torna-se necessária a existência de 
um nexo causal entre o transtorno mental e o delito cometido, ou seja, é necessário 
que este seja expressão daquele.  
 
De acordo com o nexo de causalidade mediante o critério biopsicossocial, marque a 
alternativa INCORRETA: 
 
A. (    ) A conclusão da relação de causalidade emerge apenas da presença de 

diagnóstico correto e exclusivo de transtorno mental, independente da 
circunstância do evento.  

B. (    ) A ação ou omissão praticada deve ser um sintoma do transtorno mental, 
assim como o serão os sintomas patopsíquicos propriamente ditos. 

C. (    ) O transtorno mental deve se manifestar de tal forma que tolde a capacidade 
de entendimento ou autodeterminação do indivíduo. 

D. (    ) O fato tem de ser efeito de uma causa, e esta será o transtorno mental ou 
uma de suas manifestações. 
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21ª QUESTÃO - Quanto às perícias por transtornos de substâncias psicoativas, 

marque a alternativa CORRETA que caracteriza as consequências legais do tipo e do 

grau de embriaguez e que agravam a pena: 

A. (    ) Embriaguez não acidental preordenada parcial. 
B. (    ) Embriaguez não acidental voluntária parcial. 
C. (    ) Embriaguez acidental de caso fortuito completa. 
D. (    ) Embriaguez não acidental culposa completa. 
 
 
22ª QUESTÃO - Na psicopatologia do juízo da realidade, marque a alternativa 
CORRETA que descreve a alteração psicopatológica que se caracteriza por 
pensamentos que dominam a vida do paciente, como por exemplo, acreditar ter alguma 
doença grave, com esse pensamento ganhando relevância entre os demais, apesar de 
não chegar a ser uma ideia irrefutável ou irremovível: 
 
A. (    ) Obsessão. 
B. (    ) Delírio. 
C. (    ) Ideia sobrevalorada. 
D. (    ) Hipervigilância.  
 
 
23ª QUESTÃO - Quanto aos quadros psicopatológicos que cursam com alteração do 
reconhecimento, marque a alternativa CORRETA que corresponde ao quadro de falso 
reconhecimento de alguém estranho como se fosse alguém próximo e familiar: 
 
A. (    ) Síndrome de Capgras. 
B. (    ) Fenômenos do tipo dejá-vu. 
C. (    ) Falso desconhecimento. 
D. (    ) Síndrome de Frégoli. 
 

 
24ª QUESTÃO - Quanto às fases e à evolução do delírio, o psiquiatra alemão Klaus 
Conrad desenvolveu um modelo sobre as diferentes fases ou estágios do delírio, 
sobretudo a partir de suas observações sobre a esquizofrenia incipiente. 
 
Marque a alternativa CORRETA que descreve o quadro que precede imediatamente o 
surgimento das ideias delirantes, com sensação de clima ameaçador, maldefinido e 
difuso, pairando ainda sem significação, como se algo importante estivesse para 
acontecer: 
 
A. (    ) Apofania. 
B. (    ) Trema. 
C. (    ) Fase Apocalíptica. 
D. (    ) Percepção delirante. 
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25ª QUESTÃO – Marque a alternativa CORRETA que corresponde à temática delirante 
em que o indivíduo nega a existência ou a integridade dos órgãos, que está oco por 
dentro e que é uma carne malcheirosa e podre: 
 
A. (    ) Erotomania. 
B. (    ) Sitiofobia. 
C. (    ) Síndrome de Cotard. 
D. (    ) Síndrome de Ekbom. 
 
 
26ª QUESTÃO - Um paciente, inadvertidamente, fez uso de 60 miligramas por dia de 
fluoxetina concomitante a tranilcipromina, na dose de 30 mg por dia, por sete dias. 
Passou a se apresentar com hiperatividade autonômica, alterações neuromusculares e 
do estado mental.  
 
Marque a alternativa CORRETA que apresenta apenas sintomas maiores dessa 
síndrome: 
 
A. (    ) Tremor, vertigem, taquicardia. 
B. (    ) Hiperreflexia, mioclonia, rigidez muscular. 
C. (    ) Febre, hiperidrose, diarreia. 
D. (    ) Confusão, coma, hipertensão. 
 
 
27ª QUESTÃO - Marque a alternativa CORRETA quanto a antipsicóticos não 
aprovados pela Food And Drug Administration (FDA) para o tratamento da mania no 
transtorno afetivo bipolar: 
 
A. (    ) Olanzapina. 
B. (    ) Ziprasidona. 
C. (    ) Lurasidona. 
D. (    ) Risperidona. 
 
 

28ª QUESTÃO – Os estabilizadores de humor são medicamentos de diferentes classes 
utilizados na fase aguda e de manutenção do transtorno bipolar (TAB). Possuem 
propriedades antimaníacas, antidepressivas e profiláticas em graus variáveis. A 
utilização dessas medicações é a base do tratamento do TAB.  
 
Com relação aos estabilizadores de humor é INCORRETO afirmar:  
 
A. (    ) Os fármacos com propriedades de estabilização do humor são o lítio, alguns 

anticonvulsivantes e alguns antipsicóticos de segunda geração.  
B. (    ) O tremor induzido pelo Lítio é dose-dependente, e  pode ser manejado com o 

arranjo do horário de uso e/ou redução da dose. 
C. (    ) A alopecia é um efeito colateral que parece estar relacionado à interferência 

do ácido valproico no metabolismo do zinco e selênio, podendo ser útil o uso 
de multivitamínicos enriquecidos desses metais nesta condição.  

D. (    ) Os anticonvulsivantes topiramato e gabapentina têm eficácia comprovada no 
tratamento do TAB. 
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29ª QUESTÃO - Os benzodiazepínicos são amplamente prescritos, com várias 
finalidades, tanto no âmbito de condições psiquiátricas, quanto de condições médicas 
gerais. Em relação aos benzodiazepínicos, marque a alternativa CORRETA: 
 
A. (    ) Os benzodiazepínicos de modo geral apresentam um impacto negativo sobre 

a prevenção e tratamento do TEPT (Transtorno de estresse pós–traumático) e 
gera piora da gravidade e do prognóstico. 

B. (    ) Os benzodiazepínicos são considerados como tratamento de primeira linha 
para insônia e transtornos ansiosos.  

C. (    ) O efeito ansiolítico dos benzodiazepínicos decorre da atuação no cortéx e no 
hipocampo enquanto os efeitos hipnóticos ocorrem a partir da atuação dos 
benzodiazepínicos no sistema límbico. 

D. (    ) No tratamento da Síndrome de abstinência alcoólica a preferência é pela 
administração dessas medicações por via endovenosa. 

 
 
30ª QUESTÃO – Os fármacos antidemenciais são o resultado de anos de pesquisas 
relacionadas à Doença de Alzheimer. Sobre esses fármacos, marque a alternativa 
CORRETA:  
 
A. (    ) Os inibidores da acetilcolinesterase são considerados medicamentos 

sintomáticos, visto que não impedem a progressão das demências, sendo o 
principal objetivo do tratamento reduzir a velocidade das perdas.  

B. (    ) A estratégia terapêutica no cuidado de pacientes com demência fundamenta-
se em dois pilares: lentificar a evolução e melhorar os sintomas cognitivos e 
comportamentais, mas não há atuação sobre a funcionalidade do paciente. 

C. (    ) O tratamento farmacológico da Doença de Alzheimer só deve ser iniciado na 
fase moderada da doença, não devendo ser introduzido nenhum 
medicamento na fase inicial.  

D. (    ) O tratamento com memantina só proporcionou benefícios funcionais e 
comportamentais em pacientes com Doença de Alzheimer, não tendo 
benefícios de uso em pacientes com demência vascular, demência na doença 
de Parkinson ou demência com corpos de Lewy.  

 
 
31ª QUESTÃO – Atualmente, a OMS (Organização Mundial de Saúde) encara o 
suicídio como problema de saúde pública e enfatiza a necessidade de prevenção.  Em 
pelo menos 90% dos casos de suicídio, uma doença mental estava entre os fatores de 
risco. Sobre o suicídio, marque a alternativa CORRETA:  
  
A. (    ) No Brasil, a relação do coeficiente de suicídio entre os sexos masculino e 

feminino é aproximadamente 1:1.  
B. (    ) São fatores de risco para o suicídio em pacientes psicóticos: idade avançada, 

déficit intelectivo e falta de consciência dos prejuízos funcionais e afetivos 
acarretados pela doença.   

C. (    ) No hospital geral, o fato de os pacientes estarem sob pressão em função de 
uma doença crônica reagudizada ou sob o impacto de um diagnóstico 
descoberto recentemente é fator de risco para o suicídio. 

D. (    ) Qualquer ato de autoagressão não implica maior risco de suicídio.  
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32ª QUESTÃO - A Síndrome de Abstinência do Álcool (SAA) tem início algumas horas 
após a diminuição ou a parada do consumo de álcool. Sobre a SAA, marque a 
alternativa INCORRETA:  
 
A. (    ) Sinais e sintomas de abstinência podem ser mascarados pelo uso 

concomitante de medicamentos como benzodiazepínicos e betabloqueadores. 
B. (    ) A maior parte dos pacientes evoluiu para o quadro de delirium tremens, 

caracterizado por um quadro confusional agudo e flutuante.  
C. (    ) Cerca de 10 a 15% dos usuários de álcool apresentam crises convulsivas, 

tipo grande mal, durante seus períodos de abstinência. 
D. (    ) Além de tremores, pacientes podem apresentar taquicardia, aumento da 

pressão arterial, sudorese, hipotensão ortostática e febre.  
 
 
33ª QUESTÃO - A Farmacologia pode ser dividida em duas grandes áreas: 
farmacocinética e farmacodinâmica.  
 

Considerando os aspectos farmacodinâmicos dos psicofármacos, analise as assertivas 

abaixo e marque a alternativa CORRETA: 

 
A. (    ) Íons de lítio e sódio competem pela reabsorção nos túbulos renais proximais. 

Assim, a depleção de sódio pode aumentar a excreção renal do lítio.  
B. (    ) Fármacos apolares precisam ser conjugados a proteínas ou metabolizados 

em compostos polares para que sejam transportados através do plasma. 
C. (    ) Define-se como meia-vida de eliminação o tempo em que a concentração 

plasmática do fármaco se torna indetectável.  
D. (    ) A carbamazepina tem considerável atividade de inibição das enzimas do 

citocromo P450, podendo alterar a depuração de outros fármacos.  
 
   
34ª QUESTÃO - Transtornos psiquiátricos são frequentes no período perinatal. Sobre o 
uso de psicofármacos na gravidez e lactação, marque a alternativa INCORRETA: 
 
A. (    ) O uso de Inibidores Seletivos de Recaptação de Serotonina (ISRS) foi 

associado a baixo risco de cesariana de urgência ou emergência e de 
sangramentos.  

B. (    ) Há associação entre o uso de lítio e diabetes gestacional, hipertensão e 
toxemia.  

C. (    ) Possíveis complicações neonatais relacionadas ao uso de antipsicóticos na 
gravidez são sintomas extrapiramidais, icterícia e obstrução intestinal.  

D. (    ) Todos os antidepressivos são excretados no leite materno. As concentrações 
de tais medicações no plasma de crianças de mães em uso de 
antidepressivos são diretamente proporcionais à concentração plasmática da 
mãe.  
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35ª QUESTÃO - A característica essencial do transtorno de estresse pós-traumático 

(TEPT) é o desenvolvimento de sintomas característicos após a exposição a um ou 

mais eventos traumáticos. Sobre o TEPT, marque alternativa INCORRETA:  

A. (    ) Pseudoalucinações auditivas, como ter a experiência sensorial de escutar 
seus próprios pensamentos ditos em uma voz ou em vozes diferentes, bem 
como ideias paranoides podem estar presentes.   

B. (    ) O evento traumático pode ser revivenciado de diversas maneiras. Um sintoma 
comum são sonhos angustiantes que repetem o evento ou são relacionados 
tematicamente ao evento traumático.  

C. (    ) Os sintomas de TEPT, em geral, se manifestam dentro dos primeiros três 
meses depois do trauma, embora possa haver um atraso de meses ou até 
anos antes de o critério para os diagnósticos ser atendido.   

D. (    ) São considerados fatores de risco para o desenvolvimento do TEPT, o 
diagnóstico de transtornos mentais prévios ao trauma, status socioeconômico 
mais alto e gênero masculino.  

 
 
36ª QUESTÃO - Os transtornos da apneia central do sono caracterizam-se por 
episódios repetidos de apneias e hipopneias durante o sono. 
 
Sobre os transtornos da apneia central do sono, marque a alternativa  INCORRETA: 
 
A. (    ) Em geral, os indivíduos com apneia central do sono do subtipo respiração de 

Cheyne-Stokes são mais velhos, do gênero masculino e com peso corporal 
maior do que aqueles com apneia e hipopneia obstrutivas do sono.   

B. (    ) Geralmente a apneia central do sono que acomete indivíduos com 
insuficiência cardíaca, acidente vascular encefálico ou insuficiência renal 
apresenta um padrão respiratório denominado respiração de Cheyne-Stokes. 

C. (    ) A apneia central do sono tipo idiopática caracteriza-se por sonolência, insônia 
e despertares causados por dispneia em associação com cinco ou mais 
apneias centrais por hora de sono.  

D. (    ) A gravidade da apneia central do sono é classificada de acordo com a 
frequência das perturbações respiratórias, com a extensão da dessaturação 
de oxigênio associada e com a fragmentação do sono, que ocorrem como 
consequência de perturbações respiratórias repetidas.  

 
   
37ª QUESTÃO - Dentre as anormalidades laboratoriais comumente encontradas na 
anorexia nervosa, marque a alternativa INCORRETA: 
 
A. (    ) Hiperamilasemia. 
B. (    ) Hipercolesterolemia.  
C. (    ) Hipermagnesemia. 
D. (    ) Elevação dos níveis de T3 reverso.  
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38ª QUESTÃO - Sobre o transtorno de pânico, marque a alternativa INCORRETA: 

 
A. (    ) A frequência dos ataques de pânico pode variar de forma considerável, 

podendo haver ataques frequentes, ou pequenos surtos de ataques mais 
frequentes separados por semanas ou meses sem ataques. 

B. (    ) Os indivíduos podem ter ataques com sintomas completos (quatro ou mais 
sintomas físicos e cognitivos associados) ou com sintomas limitados (menos 
de quatro sintomas) e o número e tipo de sintomas pode diferir de um ataque 
para o seguinte.  

C. (    ) Ainda que um pequeno número de casos comece na infância, a idade média 
de início do transtorno é por volta dos 45 anos.  

D. (    ) Indivíduos do sexo feminino são afetados mais frequentemente do que os do 
masculino, em uma razão em torno de 2:1.  

 
  
39ª QUESTÃO - A detecção de simulação constitui-se como importante atividade, tanto 
em situações clínicas quanto nas esferas forense e previdenciária. Sobre a simulação, 
marque a alternativa INCORRETA: 
 
A. (    ) Testes projetivos – tais como o Rorschah e o Tree-House-Person – podem 

ser empregados como auxílio na detecção de simulação por terem alto poder 
preditivo positivo.  

B. (    ) É definida como a produção intencional de sintomas físicos ou psicológicos 
falsos ou grosseiramente exagerados, motivada por incentivos externos. Em 
si, a simulação não é um transtorno mental.  

C. (    ) A simulação pura é encontrada, com mais frequência, em contextos criminais, 
ao passo que a simulação parcial e a falsa imputação são mais observadas 
em avaliações clínicas e causas civis.  

D. (    ) O profissional que determinar erroneamente a ocorrência de simulação pode 
ser processado por erro médico e condenado a indenizar o paciente.  

 
 
40ª QUESTÃO - Sobre o Transtorno Explosivo Intermitente (TEI), marque a alternativa 
INCORRETA:  
 
A. (    ) O TEI acomete em sua maioria homens e os sintomas têm início, em geral, 

em uma idade precoce.  
B. (    ) O TEI costuma ser episódico, raramente evoluindo para um curso crônico e 

persistente.  
C. (    ) Transtornos depressivos, de ansiedade e por uso de substâncias são 

frequentemente comórbidos com o TEI. 
D. (    ) Em contraste ao TEI, o transtorno disruptivo de desregulação do humor 

caracteriza-se por um estado de humor persistentemente irritado entre 
explosões de impulsividade agressiva.  
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