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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Cordulina ouvia, e abria o coração àquela esperança; mas 

correndo os olhos pelas paredes de taipa, pelo canto onde na 

redinha remendada o filho pequenino dormia, novamente sentiu 

um aperto de saudade, e lastimou-se: - Mas, Chico, eu tenho 

tanta pena da minha barraquinha! Onde é que a gente vai viver, 

por esse mundão de meu Deus? A voz dolente do vaqueiro 

novamente se ergueu em consolações e promessas:  

- Em todo pé de pau há um galho mode a gente armar a tipoia... 

E com umas noites assim limpas até dá vontade de se dormir no 

tempo... Se chovesse, quer de noite, quer de dia, tinha carecido 

se ganhar o mundo atrás de um gancho?  

Cordulina baixava a cabeça. Chico Bento continuou a falar. O 

animal trocado com Vicente chegava de manhãzinha. Iria nele 

até o Quixadá, ver se arranjava as passagens de graça que o 

governo estava dando. 

Recebendo o dinheiro do Zacarias da Feira, se desfazendo da 

burra e matando as criaçõezinhas que restavam, para comerem 

em caminho, que é que faltava? Nem trem, nem comida, nem 

dinheiro... Cordulina levantou-se para balançar o menino que 

acordou chorando. Era madrugada. Passarinhos desafinados, no 

pé de turco espinhento do terreiro, cantavam espaçadamente. A 

barra do dia foi avermelhando o céu. Os golinhas continuaram a 

cantar com mais força. (Rachel de Queiroz. O Quinze. 56ª ed., 

São Paulo, Siciliano, 1997.) 

 

01- Sobre o texto e sua temática: 

 

A. A seca se faz perceber em todo o trecho inclusive por 

meio da citação da própria palavra por diversos 

personagens. 

B. O papel da seca no trecho restringe-se a pano de fundo, 

cenário da ação. 

C. A seca, embora não mencionada explicitamente, apodera-

se dos fios volitivos das personagens em questão, 

representando a certeza de uma e a dúvida esperançosa 

da outra. 

D. Por detrás das palavras do texto literário, reside o 

mistério da própria criação textual, que torna o leitor uma 

peça decorativa do ato da leitura. 

E. A seca é a grande metáfora do texto e a leitura torna-se 

superficial para o leitor comum. 

 

02- O texto tem linguagem predominantemente culta, porém 

em qual passagem aparece uma marca da oralidade? 

 

A. “novamente sentiu um aperto de saudade, e lastimou-

se...” 

B. “há um galho mode a gente armar a tipoia...” 

C. “Se chovesse, quer de noite, quer de dia...” 

D. “Iria nele até o Quixadá, ver se arranjava as passagens de 

graça...” 

E. “Passarinhos desafinados, no pé de turco espinhento do 

terreiro...” 

 

03- Sobre o posicionamento das personagens no texto: 

 

A. A família vê-se impelida à condição de retirante, tendo 

que abdicar do que conhecem como lar em nome da 

sobrevivência. 

B. A presença iminente de uma condição climática, ainda 

que suposta, mantém a família na dúvida entre sair ou 

não de onde está. 

C. Representam o que de mais genuíno existe no Nordeste 

brasileiro: o vaqueiro que enfrenta as intempéries sem o 

desejo de migrar. 

D. Eles são vítimas de uma tragédia e por isso as condições 

climáticas interagem para a decisão peremptória de 

mudança, embora não sejam decisivas. 

E. Estão diante da prefiguração do próprio destino, mas não 

agem no sentido prevenir tal situação. 

 

04- Quando se produz uma narrativa, utilizam-se alguns 

elementos para que ela faça sentido. 

Personagens, espaço e tempo são exemplos desses elementos. 

Mas quem conta a história é o narrador, que no trecho 

destacado: 

 

A. Confunde-se com o autor, pois está na terceira pessoa. 

B. Está imbuído da qualidade de autor da obra já que 

descreve um relato pessoal. 

C. É quem conduz a narrativa na qualidade de narrador-

personagem. 

D. Assume a perspectiva sob a qual a história é contada. No 

caso, a terceira pessoa. 

E. É personagem da narrativa e se revela onisciente na 

história. 

 

05- “A alternância entre os tempos verbais do pretérito 

imperfeito e futuro do pretérito se torna possível pelo fato de 

esses verbos compartilharem a possibilidade de manifestar 

traços de aspecto inconcluso.” 

Em qual dos períodos abaixo houve essa alternância de tempos 

verbais? 

 

A. “A voz dolente do vaqueiro novamente se ergueu em 

consolações e promessas” 

B. “E com umas noites assim limpas até dá vontade de se 

dormir no tempo” 

C. “O animal trocado com Vicente chegava de 

manhãzinha.” 

D. “Era madrugada.” 

E. “Os golinhas continuaram a cantar com mais força.” 
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06- Assinale a alternativa que contém uma correta interpretação 

do texto acima: 

 

A. A identificação do contexto é facilitada por se tratar de 

um tema de conhecimento comum. 

B. Os termos „São Paulo‟ e „splash‟ levam o leitor a refletir 

sobre o contexto em que se dá a ação na charge. 

C. Por se tratar apenas de uma brincadeira, fica fácil 

identificar o contexto sem a necessidade de lançar mão 

de conhecimentos exteriores. 

D. A religiosidade, por ser um tema assaz polêmico, é 

tratada de modo recorrente em charges e cartuns, como 

exemplifica o texto acima. 

E. O texto nos leva a refletir sobre como fatores sociais 

refletem diretamente na questão ambiental. 

 

07- Assinale a alternativa correta: 

 

A. Utilizando-se de ícones da religião moderna, o texto 

apela para a consciência do leitor com a intenção de 

mudar sua postura frente a um problema. 

B. A ausência de adjetivação no texto dificulta a construção 

de sentidos, pois não esclarece a verdadeira posição do 

autor. 

C. No segundo balão, a marca da interlocução se dá por 

meio do uso do verbo no imperativo. 

D. O pronome demonstrativo serve para advertir, embora a 

mensagem só seja decifrada quando o leitor volta e relê o 

primeiro quadrinho. 

E. Com o intuito de persuadir o leitor a comover-se com um 

problema, o autor abusa das figuras de linguagem. 

 

A vereadora Isabella de Roldão (PDT), conhecida pelos 

projetos de lei contra maltratos de animais, apresentou na 

Câmara dos Vereadores uma proposta copiada de uma 

polêmica lei municipal de São Paulo. Ela quer proibir no Recife 

um prato considerado uma iguaria, uma “comida de luxo” da 

culinária francesa, o foiegras, o fígado gordo de ganso, servido 

como patê, que sai por mais de R$ 1 mil o quilo. Ela justifica o 

pedido de proibição principalmente com base no sofrimento a 

que os animais são submetidos para a obtenção do produto, que 

ainda por cima é “apenas um aperitivo”. Se o projeto virar lei, 

Isabella pede multa de R$ 5 mil em caso de reincidência, 

exatamente o mesmo valor previsto na lei de São Paulo. 

Quatro dias antes da vereadora apresentar o projeto no Recife, o 

prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), sancionou lei 

proibindo o foiegras, com base em projeto aprovado na Câmara 

daquela cidade pelo vereador Laércio Benko (PHS). Em São 

Paulo a lei gerou polêmica, já que o tema não seria uma 

atribuição municipal. Entre os famosos que entraram na 

polêmica está o jurista Ives Gandra Martins. Também foram 

para a discussão chefs de restaurantes chiques. 

Por aqui é até difícil saber quem consome a iguaria. Mas se a 

pergunta fosse sobre galinha à cabidela, bastava assuntar na 

primeira esquina. O projeto de Isabella não menciona, nem 

proíbe, a comida típica nordestina, preparada à base de “sangue 

vivo” do animal, imediatamente após o abate. (Adaptado de 

Jornal do Commercio, PE, 07/07/2015) 

 

08- No texto acima o redator grafou e empregou uma palavra 

em desacordo com a norma padrão. Marque a alternativa em 

que estão a palavra e sua grafia correta: 

 

A. Maltratos – Maus tratos 

B. Obtenção – Obtensão 

C. Reincidência – Reincidênscia 

D. Discussão- Discursão 

E. Iguaria – Inguaria 

 

09- Assinale a alternativa que contém uma análise pertinente do 

texto: 

A. A vereadora é contra a matança de animais para produzir 

comidas de luxo, por isso resolveu criar um projeto de lei 

referente a esses tipos de animais. 

B. Não justifica o sofrimento dos gansos para a produção do 

foies gras já que se trata apenas de um aperitivo. 

C. Por ser uma grande metrópole, São Paulo 

costumeiramente envia sugestões de projetos de lei que 

frequentemente são copiados em outros estados. 

D. A lei gerou polêmica em São Paulo, pois segundo os 

chefs de restaurantes de luxo, não é matéria da 

competência do município. 

E. O texto reflete certa ironia do autor ao pontuar que a lei 

foi copiada, ao afirmar desconhecer quem consome o 

aperitivo em Pernambuco e insinuar que num prato 

regional também há sofrimento do animal abatido.  

 

10- Em qual das alternativas o vocábulo foi trocado por um 

sinônimo? 

 

A. „apresentou na Câmara dos Vereadores uma proposta 

copiada de uma polêmica lei municipal de São Paulo.‟ 

„apresentou na Câmara dos Vereadores uma proposta 

copiada de uma controversa lei municipal de São Paulo.‟ 

B. „Ela justifica o pedido de proibição principalmente com 

base no sofrimento a que os animais são submetidos para 

a obtenção do produto‟ 

„Ela justifica o pedido de proibição principalmente com 

base no sofrimento a que os animais são conduzidos para 

a obtenção do produto‟ 

C. „Se o projeto virar lei, Isabella pede multa de R$ 5 mil 

em caso de reincidência‟ 

„Se o projeto virar lei, Isabella pede isenção de R$ 5 mil 

em caso de reincidência‟ 

D. „o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT), 

sancionou lei proibindo o foie gras‟ 

„o prefeito de São Paulo, Fernando Haddad(PT), 

promulgou lei proibindo o foie gras‟ 

E. „a comida típica nordestina, preparada à base de “sangue 

vivo” do animal, imediatamente após o abate.‟ 

„a comida exótica nordestina, preparada à base de 

“sangue vivo” do animal, imediatamente após o abate.‟ 

 

Eremildo, o idiota 

 

Eremildo é um idiota e à noite joga bola no Aterro do 

Flamengo. Estranhou quando o presidente da Fifa, Joseph 

Blatter, disse que as prisões de José Maria Marin e outros sete 

cartolas “jogaram uma longa sombra no futebol”. 
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O idiota acha que a sombra não caiu sobre o futebol, mas sobre 

Blatter e a Fifa. O futebol nada tem a ver com isso. Se Blatter 

tivesse feito o que devia em 2012, quando foram descobertas as 

roubalheiras, Marin não estaria na Comissão Organizadora da 

Fifa e o atual presidente da CBF, Marco Polo Del Nero, não 

precisaria ter voltado às pressas para o Brasil. 

A CBF e Marin 
Se a CBF do doutor Marco Polo Del Nero realmente não queria 

prejulgar o antecessor José Maria Marin, não deveria ter 

retirado o nome dele da sua sede. 

Vale lembrar que Marin herdou de seu antecessor, Ricardo 

Teixeira, um jato de 18 lugares e um helicóptero Agusta de 

US$ 14 milhões. 

Marin e Del Nero moram em São Paulo, e a CBF tem sede no 

Rio. O Agusta era usado como equipamento de mobilidade 

urbana pela dupla. 

(http://www.opopular.com.br/editorias/politica/elio-gaspari-

1.145049/frankenstein-tem-conserto-1.864190) 

 

11- Pode-se afirmar, de acordo com as características e o tema 

tratado, que a coluna reproduzida acima: 

 

A. Traz um fato em primeira mão, já que não teve sua 

notícia base publicada anteriormente em nenhum veículo. 

B. Tem como função principal guiar a opinião pública no 

sentido de difundir um comportamento considerado 

padrão pela sociedade. 

C. Funciona como um reafirmador da isenção, da 

objetividade e do caráter unicamente informativo do 

texto jornalístico. 

D. Trata de um tema superficial e de pouca importância no 

contexto no qual se insere, por isso não ocupa as 

primeiras páginas. 

E. Revela a visão do colunista sobre um tema de 

conhecimento comum e dota o texto de um humor 

sarcástico. 

 

12- Assinale a alternativa correta quanto à análise linguística 

dos trechos do texto: 

 

A. Em “Se Blatter tivesse feito o que devia em 2012”, há um 

fato remotamente provável, expresso no pretérito 

imperfeito do subjuntivo, formando uma oração 

subordinada adverbial condicional. 

B. Na oração “quando foram descobertas as roubalheiras”, o 

„quando‟ é partícula expletiva, ou seja, se retirada não 

haverá prejuízo semântico à frase. 

C. No caso de “Marin não estaria na Comissão 

Organizadora da Fifa”, que é oração principal, a 

conjunção subordinativa tem valor semântico de 

possibilidade. 

D. Em “e o atual presidente da CBF”, há uma oração 

subordinada substantiva aditiva e “Marco Polo Del Nero” 

é um vocativo. 

E. “não precisaria ter voltado às pressas para o Brasil”, 

exprime a ideia de proporcionalidade. 

 

 

 

13- Em qual das alternativas o acento grave foi empregado pela 

mesma razão em que “Eremildo é um idiota e à noite joga bola 

no Aterro do Flamengo.” 

 

A. “Pacote de medidas proposto por Atenas é similar às 

exigidas pelos credores.” (ZH Notícias, 08/07/2015) 

B. “Não ligava importância à mulher e aos filhos, que o 

seguiam.” (Graciliano Ramos) 

C. “Estava; lá repousa na velha Suíça. Acabei de vestir-me 

às pressas.” (Machado de Assis) 

D. “a couve à mineira destronou a couve à portuguesa” 

(Leonardo Pinto Mendes) 

E. “Ele deve preparar uma escala de plantões que devem ser 

cumpridos por todos, ele inclusive, de segunda à sexta-

feira.” (Augusto C. Morgado) 

 

“Atire a primeira pedra aquele que nunca se surpreendeu com o 

caráter vil, imoral ou bizarro dos próprios pensamentos. Quem 

nunca foi assaltado por reflexões intrusivas e assustadoras do 

tipo “E se eu pular na frente desse ônibus?” ou “E se eu der um 

soco na cara daquela mulher?”. Acontece com todo mundo.    

Uma pessoa normal pode ter 4 mil pensamentos por dia, 

informa o escritor David Adam no livro O homem que não 

conseguia parar: TOC e a história real de uma vida perdida 

em pensamentos, um lançamento da Editora Objetiva. Nem 

todos os pensamentos são úteis ou racionais. As ideias 

absurdas, intrusivas e assustadoras são mais comuns do que se 

imagina. 

Quando não conseguimos sumir com eles, esses pensamentos 

estranhos podem levar à angústia e à doença mental. “Os 

amigos que mencionei no livro não deram esse fim às suas 

ideias bizarras. Mas eu dei. Transformei as minhas em um 

transtorno obsessivo-compulsivo”, afirma Adam. 

 

A doença não impediu que ele tivesse uma carreira bem-

sucedida. Adam concluiu o doutorado em engenharia química e 

atualmente é um dos editores da revista científica Nature. Foi 

correspondente do jornal The Guardian nas áreas de ciência, 

medicina e meio ambiente e ganhou um prêmio de escritor do 

ano pela Associação Britânica dos Escritores de Ciência. 

(Época, 04/07/2015) 

 

14- Assinale a alternativa correta de acordo com as regras da 

norma padrão da língua: 

 

A. Em “Atire a primeira pedra aquele que nunca se 

surpreendeu com o caráter vil, imoral ou bizarro dos 

próprios pensamentos”, o emprego da próclise deve-se ao 

texto ter sido escrito em linguagem coloquial. 

B. Em “As ideias absurdas, intrusivas e assustadoras são 

mais comuns do que se imagina”, o pronome foi atraído 

pelas palavras de sentido negativo. 

C. Em “. “Os amigos que mencionei no livro não deram esse 

fim às suas ideias bizarras” , tem um verbo que rege dois 

complementos: um sem e outro com preposição. 

D. Em “Os amigos que mencionei no livro não deram esse 

fim às suas ideias bizarras. Mas eu dei. Transformei as 

minhas em um transtorno obsessivo-compulsivo”, o 

termo sublinhado refere-se a „bizarras‟. 
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E. Em, “A doença não impediu que ele tivesse uma carreira 

bem-sucedida.”, o termo sublinhado é um verbo 

intransitivo. 

 

15- Qual dos trechos do texto abaixo teve empregada uma 

palavra em desacordo com as regras de concordância? 

 

A. “As relações humanas estão se deteriorando a tal ponto 

que mesmo as leis não conseguem abrandar o 

desrespeito.” 

B. “A crônica de dificuldades cotidianas, agravadas por 

cenários de crise, ajuda a piorar o estado de 

insensibilidade e indiferença com o outro, mas o que 

importam não são os motivos e sim os efeitos.” 

C. “Nunca a ideia da selva de pedra foi tão adequada para 

simbolizar os centros urbanos e o resultado são pessoas 

prontas para reagir ao menor sinal de contestação.” 

D. “Como se fossem máquinas de guerra que enxerga 

inimigos por todos os lados e se mostram implacáveis 

com eles.” 

E. “Experimente reclamar de alguém que ocupa 

indevidamente uma vaga destinada a idosos e 

cadeirantes, em um estacionamento. A sorte é que 

quando o que fuzila são apenas olhos e palavras, o alvo 

da fúria sobrevive para contar a história.” 

 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

16 – São exames laboratoriais para avaliação de quadros 

demenciais, EXCETO: 

 

A. Dosagem de Vitamina B3. 

B. Eletrólitos séricos, incluindo magnésio. 

C. Velocidade de hemossedimentação. 

D. Testes de função e lesão hepática. 

E. Screening toxicológico para casos específicos. 

 

17 – No exame psiquiátrico de linguagem e pensamento inclui-

se, EXCETO: 

 

A. Progressão da fala. 

B. Tonalidade emocional. 

C. Forma do pensamento. 

D. Conteúdo do pensamento. 

E. Capacidade de abstração. 

 

18 – Sobre Alzheimer e demência é INCORRETO afirmar: 

 

A. No Alzheimer ocorre um tipo de demência caracterizada 

por início insidioso e deterioração lenta e envolve 

alterações da fala, motoras, da personalidade e da função 

executiva. 

B. No Alzheimer, um processo patológico-chave é a 

deposição de amilóide anormal no sistema nervoso 

central. 

C. A demência é caracterizada por redução crônica, global, 

irreversível da função cerebral. 

D. A demência vascular é a demência multiinfarto, 

envolvendo uma deterioração em etapas da função 

executiva, sempre com disfunção da linguagem e motora, 

ocorrendo como resultado da oclusão arterial cerebral. 

E. A demência de Lewy é um tipo de demência envolvendo 

o prejuízo insidioso da função executiva com 

parkinsonismo, alucinações visuais e habilidades 

cognitivas flutuantes e risco aumentado de quedas ou 

falha autonômica. 

 

19 – Necessidade constante de ser o centro das atenções, por 

vezes apresentando comportamentos de autoexposição e, com 

frequência, sintomas pseudoneurológicos. 

 

Esta é a descrição de que transtorno de personalidade? 

 

A. Transtorno de personalidade emocionalmente instável. 

B. Transtorno de personalidade histriônica. 

C. Transtorno de personalidade dependente. 

D. Transtorno de personalidade antissocial. 

E. Transtorno de personalidade psicótica.  

 

20 – Referente aos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Os CAPS devem ser substitutivos, e não 

complementares ao hospital psiquiátrico. 

B. Cabe aos CAPS o acolhimento e a atenção às pessoas 

com transtornos mentais graves e persistentes, 

procurando preservar e fortalecer os laços sociais do 

usuário em seu território. 

C. O CAPS é o núcleo de uma nova clínica, produtora de 

autonomia, que convida o usuário à responsabilização e 

ao protagonismo em toda a trajetória do seu tratamento.   

D. Os CAPS se destinam a prestar atenção humanizada e 

qualificada às pessoas com transtornos mentais, para que 

alcancem maior amplitude de autonomia e 

independência; buscam valorizar e considerar a 

singularidade das pessoas assistidas e elaborar junto com 

o cliente e família, um projeto terapêutico grupal, que 

contemple as aptidões, interesses, habilidades, 

inabilidades e necessidades da comunidade.  

E. Os CAPS desempenham um papel fundamental na 

reinserção familiar e social de pessoas portadoras de 

transtornos mentais, assistidas por este modelo de 

atenção à saúde, que se opõe ao regime 

hospitalocêntrico.  

 

21 – Dos critérios para diagnóstico do autismo (CID-10) 

referem-se à Marcante lesão na comunicação, EXCETO: 

 

A. Diminuição de ações imaginativas e de imitação social. 

B. Diminuição de uso social de quaisquer habilidades de 

linguagem existentes. 

C. Pouca sincronia e ausência de reciprocidade em diálogos. 

D. Ausência de resposta emocional a ações verbais e não-

verbais de outras pessoas. 

E. Ausência de gestos para enfatizar ou facilitar a 

compreensão na comunicação oral. 
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22 – Sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade 

(TDAH) é INCORRETO afirmar: 

 

A. O TDAH é o distúrbio comportamental mais prevalente 

na infância.  

B. Caracteriza-se pela tríade clássica: desatenção, 

hiperatividade e impulsividade que devem ser mais 

graves do que o esperado em crianças da idade e nível de 

desenvolvimento. 

C. Com o avançar da idade, os sintomas do TDAH, 

particularmente aqueles associados à desateção e 

hiperatividade tendem a diminuir. 

D. Testes neuropsicológicos de crianças portadoras de 

TDAH apresentam maior prevalência de desempenho 

prejudicado nas tarefas associadas às funções cognitivas 

(atenção, percepção, organização e planejamento). Tais 

funções estão relacionadas com o lobo frontal e áreas 

subcorticais. 

E. Durante avaliação dos sintomas, deve-se levar em conta o 

estágio evolutivo da criança.  

 

23 - Segundo Hare, os psicopatas diferem de modo 

fundamental dos demais criminosos. Ele realizou uma pesquisa 

com o objetivo de encontrar parâmetros que pudessem 

diferenciar a condição de psicopatia e criou um instrumento de 

pesquisa, a escala PCL-R. Essa escala é um checklist de 20 

itens, recentemente validada no Brasil por Morana, com 

pontuação de zero a dois para cada item, perfazendo um total 

de 40 pontos. Estão entre os 20 elementos que compõem a 

escala, EXCETO: 

 

A. Loquacidade/charme superficial.  

B. Necessidade de estimulação/tendência ao tédio. 

C. Mentira patológica. 

D. Afeto superficial. 

E. Hiperatividade. 

 

24 - Na anorexia tipo purgativa, acontecem episódios de 

compulsão alimentar, seguidos de métodos compensatórios, 

como vômitos auto induzidos e o uso de laxantes e diuréticos. 

Entre os sintomas que podem ser referidos pelos pacientes 

estão, EXCETO: 

 

A. Queda de cabelos. 

B. Constipação. 

C. Dor abdominal. 

D. Intolerância ao calor e ao frio. 

E. Dificuldade de concentração. 

 

25 – Caracteriza os transtornos de personalidade segundo a 

DSM IV, EXCETO: 

 

A. O comportamento é inflexível e invasivo, com alcance 

em diversas situações pessoais e sociais. 

B. O comportamento leva a um significante desconforto e 

prejuízo nas áreas de funcionamento social e 

ocupacional, ou outra área importante de funcionamento. 

C. O padrão é instável, de longa duração e geralmente, 

inicia na infância e adolescência. 

D. O comportamento não pode ser identificado como uma 

manifestação ou conseqüência de outra doença mental. 

E. O comportamento não pode ser identificado como uma 

manifestação ou conseqüência de causas fisiológicas 

como abuso de substâncias ou uma condição médica 

geral tal como dano cerebral. 

 

26 – São sintomas típicos do transtorno de pânico, EXCETO: 

 

A. Sensação de sufocação. 

B. Sensação de morte iminente. 

C. Bradicardia. 

D. Sudorese 

E. Alterações gastrointestinais. 

 

27 – Quanto ao transtorno de ansiedade generalizada é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. No transtorno de ansiedade generalizada, as 

manifestações de ansiedade oscilam ao longo do tempo, 

mas não ocorrem na forma de ataques, nem se 

relacionam com situações determinadas. 

B. Estão presentes na maioria dos dias e por longos 

períodos, de muitos meses ou anos.  

C. O sintoma principal é a expectativa apreensiva ou 

preocupação exagerada, mórbida. A pessoa está a maior 

parte do tempo preocupada em excesso. 

D. Os afetados também sofrem de sintomas como 

inquietude, cansaço, dificuldade de concentração, 

irritabilidade, tensão muscular, insônia e sudorese. 

E. O início do transtorno de ansiedade generalizada é 

genuíno e tardio. A evolução se dá no sentido da 

cronicidade. 

 

28 – No tratamento de primeira linha do transtorno obsessivo-

compulsivo utiliza-se, EXCETO: 

 

A. Sertralina – 200mg/dia 

B. Paroxetina – 60mg/dia 

C. Fluvoxamina – 300mg/dia 

D. Fluoxetina – 60 mg/dia 

E. Clomipramina – 80 mg/dia 

 

29 – Sobre a eletroconvulsoterapia (ECT) e a depressão maior é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. A eletroconvulsoterapia (ECT) é um procedimento que 

consiste na indução de crises convulsivas por meio da 

passagem de uma corrente elétrica pelo cérebro para fins 

terapêuticos.  

B. A ECT possui maior rapidez de resposta em relação à 

medicação, o que é necessário em situações graves que 

necessitam de abordagem de urgência, como a catatonia e 

o risco de suicídio. 

C. A ECT afeta múltiplas áreas do sistema nervoso central 

(SNC), incluindo neurotransmissores, hormônios, 

neuropeptídeos e fatores neurotróficos. 

D. Os efeitos colaterais cognitivos são a maior limitação da 

ECT, ao diminuírem a satisfação do paciente e 

contribuindo com o estigma associado ao tratamento. 

Dos efeitos cognitivos, o déficit na memória é o mais 

importante. 
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E. A amnésia anterógrada é o efeito colateral cognitivo mais 

persistente da ECT, melhorando durante os primeiros 

meses após o tratamento. 

 

30 - Segundo Kendall-Tackett, Williams e Finkelhor (1993) os 

sintomas comumente presentes nas vítimas de abuso sexual 

ocorrem de acordo com as fases da vida, sendo divididos em 

pré-escolares, escolares e adolescentes. São sintomas comuns 

às três fase, EXCETO:  

 

A. Pesadelos. 

B. Depressão. 

C. Retraimento. 

D. Queixas somáticas. 

E. Comportamento agressivo.  

 

31 – Na classificação de Desenvolvimento Humano para 

Wallon, o personalismo refere-se a que faixa etária? 

 

A. 0 a 3 anos. 

B. 3 a 6 anos. 

C. 5 a 9 anos. 

D. 9 a 12 anos. 

E. 10 a 14 anos. 

 

32 – São fatores de riscos sociais para o surgimento da 

dependência química, EXCETO: 

 

A. Estrutura familiar disfuncional: violência doméstica, 

abandono, carências básicas. 

B. Baixa escolaridade. 

C. Baixa resiliência e limitado repertório de habilidades 

sociais. 

D. Oportunidades e opções de lazer precárias. 

E. Pressão de grupo para o consumo. 

 

33 – São características da agitação psicogênica, EXCETO: 

 

A. Linguagem elevada, exaltada, loquaz, às vezes 

ameaçadora. 

B. Discurso não aborda os motivos. 

C. Gestos exagerados de rechaço ou de aproximação. 

D. Vocifera ameaças suicidas e homicidas. 

E. Lesões leves de autoagressão. 

 

34 - O Transtorno de personalidade paranóide é caracterizado 

por, EXCETO: 

 

A. Sensibilidade excessiva a contratempos e rejeições. 

B. Tendência a guardar rancores persistentemente. 

C. Capacidade limitada para expressar sentimentos 

calorosos, ternos ou raiva para com os outros. 

D. Tendência a experimentar auto-valorização excessiva, 

manifesta em uma atitude persistente de auto-referência. 

E. Preocupação com explicações "conspiratórias”, não 

substanciadas, de eventos ocorrendo próximos ao 

paciente assim como no mundo. 

 

 

35 – No transtorno distímico, segundo a DSM IV, deve haver a 

presença enquanto deprimido de pelo menos 2 das seguintes 

características, EXCETO: 

 

A. Apetite diminuído ou hiperfagia. 

B. Insônia ou hipersonia. 

C. Baixa energia ou fadiga. 

D. Fuga de idéias. 

E. Fraca concentração. 

 

36 – Refere-se a uma Demência Cortical: 

 

A. Doença de Pick. 

B. Doença de Wilson. 

C. Doença de Parkinson. 

D. Doença de Huttington. 

E. Degeneração espinocerebelar. 

 

37 - Utiliza-se a Buspirona na ansiedade generalizada, pois se 

espera as seguintes características de ação, EXCETO: 

 

A. Sem risco de dependência. 

B. Sem risco de alterações de cognição. 

C. Sem interação com álcool. 

D. Sem sedação. 

E. Ação muito rápida. 

 

38 - Estão entre os cinco transtornos psiquiátricos na infância e 

adolescência mais freqüentes na infância e adolescência, 

EXCETO: 

 

A. Transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. 

B. Transtorno de aprendizagem. 

C. Transtorno do comportamento. 

D. Transtorno de conduta. 

E. Transtorno de ansiedade. 

 

39 - É um antipsicótico atípico: 

 

A. Risperidona 

B. Naltrexone 

C. Carbamazepina 

D. Valproato 

E. Gabapentina 

 

40 - A internação psiquiátrica involuntária deverá, no prazo de 

quantas horas, ser comunicada ao Ministério Público Estadual 

pelo responsável técnico do estabelecimento no qual tenha 

ocorrido? 

 

A. 24 horas 

B. 48 hoas 

C. 72 hoas 

D. 96 horas 

E. 120 horas 

 


