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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

Texto 1 
 
 Numa tirinha de Maurício de Sousa, publicada em O Estado de S. Paulo (22/11/2007, D8), a professora diz à classe: – “Este 
ano só o Chico vai ficar em recuperação”. – Ele pergunta: – “I os otro? Foro reprovado direto?” 
 Esse exemplo ensina-nos que, quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas explicitamente e deixamos outras 
implícitas, que, por um processo de inferência, são apreendidas pelo interlocutor. Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 
apresenta como evidente por si mesmo. 
 A inferência se dá por meio de duas operações: uma lógica, em que estabelecemos uma implicação (por exemplo: se 
[somente o Chico ficou em recuperação], então os outros [foram reprovados]); e uma pragmática, em que levamos em conta o 
contexto verbal, o não-verbal e os princípios que regem a comunicação. 
 A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da professora, 
realizou a operação lógica adequadamente, mas não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se a professora não disse 
que todos os outros alunos foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em recuperação, todos os outros foram 
aprovados direto. 
 Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito. Um senador italiano, protestando em frente à embaixada brasileira em Roma contra a concessão pelo nosso país de asilo 
político a Cesare Battisti, condenado pela Justiça italiana, segurava um cartaz que dizia: “Bin Laden, peça asilo ao Brasil”. Para 
compreender o tom de protesto, é necessário perceber o implícito: se o Brasil concede asilo político a uma pessoa considerada 
terrorista pela Justiça italiana, estão estará disposto a conceder refúgio a qualquer pessoa tida como terrorista. 
 Deixar informações implícitas não significa necessariamente manipular ou enganar. Há coisas que se compreendem sem que 
seja necessário dizê-las. São as informações que já se conhecem ou que se podem facilmente inferir. Operamos sempre com 
implícitos. Mesmo certas perguntas mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles: Que bicho te mordeu? Você viu 
passarinho verde? Qual é a sua? 
 

FIORIN, José Luiz. A explicitação do implícito. In: Revista Língua Portuguesa,  
Ed. Segmento, Ano 3, N° 42, abril de 2009, p.46-47. Adaptado. 

 
 
 

 
Assinale a alternativa que apresenta a idéia mais relevante do 
Texto 1. 
 
A) Em um texto, falado ou escrito, as informações implícitas 

desempenham diversas funções, merecendo destaque a 
função de cooperar para o ato de ‘protestar’. 

B) O processo de inferência requer a atuação simultânea de 
duas operações de naturezas distintas: uma delas é de 
natureza lógica e a outra é de natureza pragmática. 

C) A compreensão de um texto, falado ou escrito, exige a 
apreensão tanto das informações explícitas quanto 
daquelas que estão implícitas, o que se dá por inferência.  

D) A decisão do falante ou do escritor de deixar informações 
implícitas não reflete necessariamente sua intenção de 
manipular ou enganar seu interlocutor. 

E) Informações implícitas podem ser identificadas nas 
perguntas mais banais da nossa vida cotidiana e são 
aquelas que já se conhecem ou que se podem facilmente 
inferir.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Com o Texto 1, seu autor também pretendeu: 
 
A) opor-se a uma ideia consensualmente aceita pela tradição 

gramatical. 
B) divulgar os resultados de suas pesquisas sobre a 

comunicação humana. 
C) explicar os recursos linguísticos responsáveis pelo humor 

nas tirinhas. 
D) expor suas ideias acerca de fatos que ocorrem na interação 

verbal.  
E) comentar as estratégias discursivas características de 

Maurício de Sousa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 
QUESTÃO 02
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No que se refere à composição, uma estratégia selecionada 
pelo autor do Texto 1 foi: 
 
A) a inserção de exemplos seguidos de comentários, recurso 

utilizado para ilustrar as ideias apresentadas. 
B) o apoio das ideias apresentadas em dados estatísticos, que 

cumprem a função de evitar possíveis refutações. 
C) a frequente utilização do discurso direto, com o objetivo 

compartilhar a responsabilidade pelas ideias expostas. 
D) a técnica do flash-back, que permite ao autor se reportar 

ao tempo passado, a fim de cotejá-lo com o presente. 
E) a preferência pelo discurso indireto, que garante a 

fidelidade do autor às fontes responsáveis pelas 
informações. 

 
 
 
 
Acerca do processo de inferência, o Texto 1 nos permite 
concluir que ele: 
 
1. é acionado nas situações comunicativas que envolvem 

restritamente uma operação do tipo lógico, quando 
estabelecemos uma implicação. 

2. é fundamental para a apreensão dos sentidos, 
principalmente os implícitos, veiculados nos textos 
falados e escritos. 

3. envolve, também, a consideração do contexto em torno do 
qual se processa a interação.  

4. é ativado a todo instante, participando até mesmo das 
situações interativas mais comuns do nosso dia-a-dia. 

 
Estão corretas: 

 
A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 2, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 “Para compreender o que se diz, é preciso não só entender o 
que se afirmou explicitamente, mas também o que se deixou 
implícito.” – Analise a relação semântica que se estabelece 
entre o trecho destacado e o trecho que se lhe segue. Essa 
mesma relação semântica está presente em:  
 
A) A compreensão envolve uma multiplicidade de atividades, 

para as quais concorrem operações cognitivas e 
pragmáticas. 

B) Ao analisar a interação verbal, os linguistas comprovaram 
a importância dos elementos contextuais para a 
compreensão.   

C) Para a esmagadora maioria dos pesquisadores, a 
compreensão é tão dependente de dados contextuais 
quanto de dados linguísticos. 

D) Informações explícitas e implícitas são veiculadoras de 
sentidos, ainda que o interlocutor não as interprete 
adequadamente. 

E) Muitas operações são ativadas simultaneamente, a fim de 
que possamos interpretar corretamente um texto.  

 
 
Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na fala da 
professora, realizou a operação lógica adequadamente, mas 
não a operação pragmática, pois deveria ter percebido que, se 
a professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto. 
 
 
 
O conectivo destacado no trecho acima (4º §) cumpre a função 
de: 
 
A) marcar a paráfrase de um segmento anterior. 
B) sinalizar a introdução de uma explicação. 
C) introduzir um segmento indicador de causa. 
D) marcar uma reformulação corretiva do autor. 
E) indicar a conclusão do pensamento do autor.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05

QUESTÃO 06
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Ainda no trecho acima, podemos perceber que houve mudança 
na orientação argumentativa do texto em: 
 
A) “Chico Bento, ao fazer a inferência sobre o implícito na 

fala da professora, realizou a operação lógica 
adequadamente”. 

B) “a conclusão correta seria: se apenas eu fiquei em 
recuperação, todos os outros foram aprovados direto.”. 

C) “Chico Bento (...) deveria ter percebido que, se a 
professora não disse que todos os outros alunos foram 
reprovados, a conclusão correta seria:”. 

D) “Chico Bento (...) realizou a operação lógica 
adequadamente, mas não a operação pragmática”. 

E) “se a professora não disse que todos os outros alunos 
foram reprovados, a conclusão correta seria: se apenas eu 
fiquei em recuperação, todos os outros foram aprovados 
direto.”. 

 
 
 
 “Operamos sempre com implícitos. Mesmo certas perguntas 
mais banais da vida cotidiana estão construídas sobre eles:”. 
Assinale a alternativa em que o sentido desse trecho está 
mantido. 
 
A) Operamos sempre com implícitos. Sobre eles se constroem 

até mesmo algumas perguntas triviais do nosso dia-a-dia: 
B) Operamos sempre com implícitos. Nossa vida diária está 

edificada sobre eles, quando fazemos questionamentos dos 
mais banais: 

C) Operamos sempre com implícitos. É por isso mesmo que 
algumas perguntas banais da nossa vida devem ser 
construídas com base neles: 

D) Operamos sempre com implícitos. É sobre eles que 
edificamos nossa vida cotidiana, sempre que fazemos 
perguntas banais: 

E) Operamos sempre com implícitos. Eles nos dão a base 
sobre a qual podemos fazer as perguntas mais banais de 
nossa vida diária:  

 
 
 
Assinale a alternativa na qual o termo destacado está 
empregado em seu sentido conotativo. 
 
A) “quando falamos ou escrevemos, dizemos algumas coisas 

explicitamente e deixamos outras implícitas”. 
B) “Implícito é o que se diz sem dizer, é aquilo que se 

apresenta como evidente por si mesmo”. 
C) “A graça do exemplo acima reside no fato de que Chico 

Bento”. 
D) “Para compreender o tom de protesto, é necessário 

perceber o implícito”. 
E) “Deixar informações implícitas não significa 

necessariamente manipular ou enganar”. 
 

 
 
 
 “informações que se podem facilmente inferir” (6º §) são 
“informações facilmente inferíveis”. Seguindo esse raciocínio, 
é correto afirmar que:  
 
A) “uma pessoa falível” é “uma pessoa que tem capacidade 

de falar”. 
B) “uma cidade expugnável” é “uma cidade que expulsa as 

pessoas que a visitam”.  
C) “um som audível” é “um som que está alto demais para ser 

ouvido”. 
D) “um tecido impermeável” é “um tecido que não pode ser 

tingido”. 
E) “um projeto factível” é “um projeto que pode ser 

realizado”. 
 
 
 
Assinale a alternativa na qual as regras de concordância 
(nominal e verbal) foram respeitadas. 
 
A) Analisar as informações implícitas é uma atividade que 

algumas pessoas consideram meio temerária. 
B) Para o estudo dos implícitos, foi analisado diversas 

conversas entre pessoas de diferentes idades.  
C) Quanto menas informações implícitas trazemos para nosso 

discurso, mais óbvio ele se torna.  
D) Nas pesquisas realizadas ficou constatado que haviam 

implícitos em todas as situações de interação. 
E) Atualmente já existe bastante dados acerca da importância 

das informações implícitas no discurso. 
 
 
 
Analise os enunciados abaixo, no que se refere às regras de 
regência (verbal e nominal). 
 
1. Sem dúvida, todos preferem ler textos nos quais as 

informações estão explícitas do que ler textos nos quais há 
muitas informações implícitas. 

2. Nas gramáticas e manuais tradicionais de língua 
portuguesa quase não se faz alusão das informações que 
ficam implícitas nos textos. 

3. Devido à sua alta frequência nos textos falados e escritos, 
os implícitos têm merecido a atenção dos estudiosos. 

4. Conhecer a fundo os recursos da linguagem e, assim, 
poder empregá-los de maneira adequada é algo a que 
todos têm direito. 

 
Estão corretos: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 3 e 4, apenas. 
C) 1 e 4, apenas. 
D) 1, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12
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Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão grafadas 
segundo as normas de ortografia vigentes. 
 
A) Quando interagimos por meio da linguagem, fazemos uma 

espécie de revesamento entre informações implícitas e 
explícitas. 

B) É um equívoco imaginar que inferência é sinônimo de 
advinhar o que os outros nos querem dizer. 

C) Não é preciso ser demasiadamente pespicaz para 
compreender informações que subjazem às nossas 
palavras.   

D) Às vezes, informações implícitas se escondem por traz das 
mais inocentes reivindicações que recebemos.  

E) Em seu livro intitulado Elementos de análise do discurso, 
Fiorin discorre sobre as informações explícitas e 
implícitas.   

 
Texto 2 

 

 
 
 
 
 
Acerca dos elementos linguísticos e pragmáticos do Texto 2, 
analise as proposições abaixo. 
 
1. Seus elementos não-verbais cooperam para a produção 

dos sentidos que estão sendo veiculados. 
2. A repetição do termo “agora” é um recurso linguístico por 

meio do qual o autor consegue enfatizar a ideia de 
‘urgência’.  

3. O grande número de implícitos nele presentes indica que é 
dirigido a um público restrito, formado por leitores 
especializados. 

4. Ele faz um apelo “ecologicamente correto” e tem a 
pretensão de conclamar os leitores a assumirem uma 
posição diante da destruição do planeta. 

 
Está(ão) correta(s): 

 
A) 1, 2, 3 e 4. 
B) 2 e 4, apenas. 
C) 4, apenas. 
D) 1, 2 e 4, apenas. 
E) 3, apenas. 
 

 
 
 
 “Salvar o planeta. É agora ou agora.” – Nesse texto, está 
implícita uma relação semântica de: 
 
A) causa. 
B) comparação. 
C) condição. 
D) alternância. 
E) conclusão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15
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Considerando os preceitos do processo de Reforma 
Psiquiátrica, acerca da rede de cuidados, assinale a alternativa 
correta: 
 
A) O serviço Residencial Terapêutico (SRT), ou Residência 

Terapêutica, são casas localizadas em espaço urbano  
constituídas para atender necessidades de moradia de 
portadores de transtornos mentais graves, exclusivamente 
institucionalizados. 

B) São considerados Leitos de Atenção Integral em Saúde 
Mental, todos os recursos de hospitalidade e acolhimento 
noturno da rede de atenção à saúde mental (leitos de 
hospitais gerais, dos Caps III, das emergências gerais e 
dos serviços hospitalares de referência para o álcool e 
drogas). 

C) As práticas de saúde mental na atenção básica/saúde da 
família, devem ser substitutivas ao modelo tradicional, 
excluindo o uso de psicofármacos e priorizando ações de 
base psicológicas. 

D) Os CAPS, considerando a sua abrangência estadual, ao 
longo do tempo, poderão assumir toda a assistência 
àqueles com transtornos psiquiátricos mais graves. 

E) Na implantação de um CAPS, deve-se levar em conta 
especialmente, a prevalência de algumas manifestações 
psiquiátricas em determinadas populações.  

 
 
 
Acerca das diversas ações preconizadas pela Política de Saúde 
Mental, assinale a alternativa correta: 
 
A) Os CAPS (Centros de Atenção Psicossocial), ocupam um 

papel estratégico para a Reforma Psiquiátrica em relação a 
todos os outros dispositivos de atenção em saúde mental. 

B) De acordo com a política de saúde mental vigente, os 
CAPS são complementares ao hospital psiquiátrico e não 
substitutivos. 

C) O programa “de volta para casa”, visa atender a toda a 
população que necessita de hospitalização, mesmo em 
curto período de tempo, evitando assim a segregação 
social. 

D) A implantação dos CAPS I, II, III e AD, depende da 
prevalência de manifestações psiquiátricas em uma 
população. 

E) O NASF (Núcleo de Apoio à Saúde da Família), deverá 
dispor, pelo menos de uma equipe constituída por 
psiquiatra, psicólogo e assistente social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Em relação às diversas ações da Política de Saúde Mental, 
assinale a alternativa correta: 
 
A) Os programas de atendimento aos usuários dependentes 

do álcool e outras drogas devem seguir a lógica da 
redução de danos, significando que o trabalho será  
vinculado à realidade de cada caso, priorizando ou não a 
abstinência. 

B) Considerando a política de saúde mental, os CAPS devem 
assumir toda a assistência aos pacientes provenientes dos 
hospitais psiquiátricos. 

C) Considerando os parâmetros populacionais para 
implantação de CAPS, os municípios de até 70.000 
habitantes devem dispor apenas da rede básica de ações 
de saúde mental. 

D) Onde existir uma rede de atenção integral efetiva, o 
parâmetro de cobertura pode variar de 10-15 leitos de 
atenção integral por 1.000 habitantes. 

E) As unidades de psiquiatria em hospitais gerais, apesar da 
sua importância, constituem um risco para o retorno do 
hospital psiquiátrico tradicional. 

 
 
 

Considerando a perícia psiquiátrica, é correto afirmar: 
 

A) Na resposta aos quesitos, se algum questionamento for 
considerado impossível de responder, o psiquiatra não 
pode referir a inadequação da pergunta da autoridade 
judicial. 

B) Na perícia psiquiátrica, chega-se ao diagnóstico e ao 
prognóstico com os mesmos objetivos de uma entrevista 
psiquiátrica usual. 

C) Na perícia psiquiátrica, as regras do sigilo são 
diferenciadas, pois não se estabelece uma relação médico-
paciente e sim perito-periciando. 

D) Em uma perícia psiquiátrica não pode haver mais de uma 
conclusão, mesmo que as mesmas sejam explicitadas e 
ponderadas. 

E) É importante que o psiquiatra seja objetivo no seu laudo 
pericial, evitando teorizar ou detalhar a maneira como 
chegou ao diagnóstico e prognóstico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19
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Indique a afirmativa correta: 

 
A) O “delirium” ocorre em 15 a 25% dos pacientes internados 

em enfermarias de clínica médica e em cerca de 30% dos 
pacientes internados em UTIs (cirúrgicas e cardíacas). 

B) Habitualmente os quadros de “delirium” se agravam ao 
amanhecer. 

C) Apesar do comprometimento do nível de consciência ser 
importante, ele não é obrigatório para a caracterização do 
“delirium”. 

D) O fato do quadro de “delirium” surgir no curso de patologias 
de longa evolução, o seu aparecimento não tem relação com 
a gravidade da doença.  

E) A terapêutica mais efetiva do “delirium”, é feita através do 
uso de neurolépticos por um período pelo menos de 6 
meses. 
 
 
 

Em relação aos Transtornos amnésticos, assinale a alternativa 
correta: 

 
A) Geralmente estão relacionados a processos  demenciais 

com longo período de evolução. 
B) Lesões ou exposições a toxinas, dificilmente produzem 

condições amnésticas reversíveis. 
C) A utilização da ECT, promove um déficit de memória 

persistente com graves conseqüências para o doente.  
D) Na Síndrome de Korsakoff, a inteligência geral, 

habilidades perceptivas e a linguagem permanecem 
relativamente normais. 

E) Um número importante de pacientes com amnésia global 
transitória poderá vir a desenvolver epilepsia. 
 
 
 

Considerando as manifestações psiquiátricas da infância, é 
correto afirmar: 

 
A) São considerados transtornos globais do desenvolvimento: 

o autismo, o transtorno de Asperger, os transtornos 
desintegrativos e o transtorno de Rett. 

B) No diagnóstico de TDAH (transtorno de déficit de atenção 
e hiperatividade), a disfunção atencional é o sintoma 
predominante, não sendo necessária a presença de 
impulsividade ou hiperatividade em mais de um ambiente. 

C) A fobia social é mais freqüente em meninas enquanto o 
transtorno de evitação e a agorafobia são mais freqüentes 
em meninos. 

D) Na faixa etária pediátrica, a prevalência de esquizofrenia e 
autismo é semelhante. 

E) No diagnóstico da depressão na infância, especialmente na 
fase pré- verbal, é comum auto e hetero-agressividade em 
associação a sintomas somáticos. 
 
 
 

 
 
 

O conceito psicológico de “crise vital”, se aplica à 
adolescência porque: 

 
A) é uma fase da vida onde são freqüentes os conflitos 

emocionais. 
B) é uma fase na qual as exigências sociais estão além da 

capacidade de suportá-las. 
C) é uma fase da vida onde existem concomitantemente 

grandes mudanças biológicas e psicológicas, à 
semelhança do que ocorre também no período do 
envelhecimento. 

D) as transformações físicas sempre são vivenciadas com 
grande componente de ansiedade. 

E) freqüentemente, as dificuldades enfrentadas com as 
transformações físicas,  levam ao  suicídio. 

 
 
 

Em relação às manifestações psiquiátricas do alcoolismo, 
assinale a alternativa correta: 

 
A) Aproximadamente 25% dos pacientes em abstinência 

alcoólica evoluem para o “delirium  tremens”. 
B) A síndrome de Wernicke é um quadro neurológico 

caracterizado por oftalmoplegia, delírio sistematizado, 
confusão mental, ataxia e nistagmo. 

C) A maioria dos pacientes alcoolistas apresentam co-
morbidades onde se incluem o transtorno do humor e de 
ansiedade, os quais se não tratados, podem piorar o 
prognóstico. 

D) Topiramato parece ser mais eficaz que Naltrexona na 
prevenção das recaídas do alcoolismo. 

E) A toxicidade do etanol é semelhante nos homens e 
mulheres. 

 
 
 

Em relação ao uso da cocaína/crack, assinale a alternativa 
correta: 

 
A) O abuso de cocaína habitualmente provoca intenso 

comprometimento do aparelho digestivo. 
B) O fenômeno da “tolerância” praticamente não existe no 

abuso da cocaína. 
C) A “overdose” de cocaína só é evidenciada entre os que 

fazem uso crônico da substância. 
D) O aparecimento de convulsões em indivíduos que usam 

cocaína, geralmente está associado ao diagnóstico prévio 
de epilepsia. 

E) O “pulmão de crack”, um tipo de pneumonite 
eosinofílica, é caracterizado por febre, dispnéia intensa, 
dor torácica e queda da PO2. 

 
 
 
 
 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25
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Considerando o uso de opióides e inalantes, é verdadeiro 
afirmar que: 

 
A) A síndrome de abstinência de opióides é intensa, porém, 

habitualmente não requer tratamento hospitalar. 
B) A analgesia é o principal efeito dos opióides, que também 

suprimem a tosse e tem importantes efeitos no trato 
gastrointestinal. 

C) Os opióides apesar do alto potencial aditivo, apresentam 
“tolerância” insignificante. 

D) A síndrome de abstinência do uso de inalantes, geralmente 
necessita de hospitalização, tendo em vista o risco de vida 
que acarreta. 

E) A prevalência do uso de opióides entre profissionais de 
saúde, é semelhante ao que ocorre na população geral. 
 
 

 
As confabulações são caracteristicamente observadas em qual 
dos transtornos abaixo? 
 
A) Síndrome de Cotard. 
B) Delirium tremens. 
C) Estado Confusional Agudo. 
D) Síndrome de Capgras. 
E) Psicose de Korsakoff. 
 
 
 
A necessidade de quantidades progressivamente maiores da 
substância psicoativa para adquirir o efeito desejado ou a 
acentuada redução do efeito com o uso da mesma quantidade 
de substância, refere-se ao conceito de: 
 
A) Intoxicação. 
B) Uso nocivo. 
C) Abstinência.  
D) Dependência. 
E) Tolerância. 
 
 
 
Qual das manifestações abaixo é considerado como “sintoma 
negativo” da esquizofrenia? 
 
A) Alucinações auditivas. 
B) Embotamento afetivo. 
C) Delírios bizarros. 
D) Estereotipias motoras. 
E) Eco do pensamento. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

São fatores de prognóstico desfavorável em um processo 
esquizofrênico todos os abaixo, exceto: 

 
A) Ausência de desencadeantes aparentes. 
B) Gênero feminino. 
C) Predomínio de sintomas negativos. 
D) História familiar positiva. 
E) Início precoce. 

 
 
 

São afirmações verdadeiras em relação à anorexia nervosa 
todas as abaixo, exceto: 

 
A) A depressão é co-morbidade psiquiátrica mais prevalente.  
B) A distorção da imagem corporal é um dos sintomas 

nucleares da doença. 
C) Arritmias cardíacas são uma das principais causas de 

morte súbita na anorexia.  
D) A doença acomete preferencialmente adolescentes e 

adultos jovens do sexo feminino 
E) A perda completa do apetite é a manifestação central da 

doença. 
 
 
 

Estudos de genética molecular identificaram quatro genes 
consistentemente associados com o desenvolvimento da 
doença de Alzheimer. Qual dos genes abaixo não foi 
associado a um maior risco da referida demência? 

 
A) PGRN (progranulina) no cromossomo 17. 
B) APP (proteína precursora de amilóide) no cromossomo 

21. 
C) APO E (apolipopproteina E) no cromossomo 19. 
D) PSEN1 (pré senilina 1) no cromossomo 14. 
E) PSEN2 (pré senilina 2) no cromossomo 1. 

 
 
 

Qual das classes de medicamentos listadas abaixo não são 
indicadas na abordagem ao idoso portador de demência 
vascular? 

 
A) Anti-hipertensivos. 
B) Antiagregantes plaquetários. 
C) Hipolipemiantes. 
D) Anticolinérgicos. 
E) Vasodilatadores cerebrais. 
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São aspectos comumente observados no portador de 
Transtorno de Estresse Pós-Traumático todos os abaixo, 
exceto: 
 
A) Exposição a um evento no qual o paciente vivenciou ou 

testemunhou graves ferimentos ou mortes. 
B) Temor persistente e acentuado de situações sociais ou de 

desempenho frente a pessoas estranhas. 
C) Recordações aflitivas, pesadelos ou como se estivesse 

ocorrendo novamente. 
D) Esquiva constante de estímulos que possam lembrar ou 

associar-se ao trauma. 
E) Apresenta excitabilidade caracterizada por insônia, 

irritabilidade, surtos de raiva, dificuldade de concentração, 
sobressaltos frequentes e hipervigilância. 
 

 
 
 
Qual das manifestações listadas abaixo é classificada na 
categoria de Transtornos de Controle do Impulso? 
 
A) Enurese noturna. 
B) Mania. 
C) Acatisia. 
D) Ejaculação Precoce. 
E) Tricotilomania. 
 
 
 
Qual das patologias endocrinológicas listadas abaixo mais 
provavelmente pode apresentar manifestações clínicas 
parecidas com um Episódio de Pânico? 
 
A) Hiperprolactinemia e Acromegalia. 
B) Feocromocitoma e Tireotoxicose. 
C) Hiperparatiroidismo e Hipotiroidismo. 
D) Doença de Cushing e Síndrome de Sheehan. 
E) Tireoidite de Hashimoto e Doença de Addison. 
 

 
 

Instabilidade persistente do humor que comporta numerosos 
períodos de rebaixamento do ânimo ou de leve elação nenhum 
deles suficientemente grave ou prolongado. Tal descrição 
corresponde com maior probabilidade a qual dos diagnósticos 
abaixo? 

 
A) Distimia. 
B) Hipertimia. 
C) Ciclotimia. 
D) Transtorno Bipolar. 
E) Depressão recorrente. 

 
 
 
 

 
 
 

São indicadores de um maior risco de violência contra a 
pessoa idosa, por parte do cuidador, todos os aspectos abaixo, 
exceto: 

 
A) A pessoa que cuida do idoso tem uma história de abuso 

de substâncias. 
B) A pessoa que cuida do idoso não quer que o idoso seja 

entrevistado sozinho. 
C) A pessoa que cuida do idoso tem estado cuidando dele 

por um longo período de tempo e parece cansada ou 
estressada. 

D) A pessoa que cuida do idoso é cônjuge dele.  
E) A pessoa que cuida do idoso censura o idoso por atos tais 

como incontinência urinária ou fecal. 
 

 
 

São assertivas verdadeiras obtidas pelas pesquisas em 
psiconeuroimunologia todas as abaixo, exceto: 

 
A) A redução da proliferação celular no timo de ratos 

ocasionada por lesões no hipotálamo e a ocorrência de 
episódios depressivos quando citocinas como Interferon 
são administradas durante quimioterapia são indicadores 
de uma influência mútua entre Sistema nervoso e Sistema 
Imunológico. 

B) O câncer é uma doença multifatorial com determinação 
genética ou precipitada por exposição a agentes 
mutagênicos mas que em todas as situações para seu 
desenvolvimento e progressão um componente 
importante é a falha do sistema de vigilância imunológica 
do organismo que recebe influências neuroendocrinas. 

C) O Sistema Imunológico é o responsável pela vigilância 
contra a proliferação de células malignas através de um 
tipo de linfócito denominado NK (Natural Killer). Muitos 
estudos já mostram que a função destes linfócitos sofre 
influência da resposta pessoal ao estresse. 

D) Acentuada competitividade, desejo contínuo de ascensão, 
insatisfação crônica, metas muito altas, envolvimento 
com múltiplas funções, entonação de voz exaltada, tensão 
muscular e incapacidade de relaxamento são 
características de uma personalidade denominada tipo 
“C” que possui maior risco de vir a apresentar Câncer. 

E) Os glicocorticóides suprimem a produção de anticorpos, 
de  citocinas, e  a ativação dos linfócitos NK  enquanto as 
endorfinas estimulam síntese de anticorpos e a ativação 
dos Macrófagos 
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Com relação à neurotransmissão química como mediadora  
dos transtornos mentais, estabeleça correlações, numerando a 
segunda coluna de acordo com a primeira. 
 

1. GABA A (    ) Inibição; sedação 
2. Glutamato 

(NMDA)  
(    ) Recompensa; prazer 

3. Serotonina  (    ) Analgesia; inibição, 
prazer 

4. Opiáceos  (    ) Humor; impulso 
5. Dopamina  (    ) Excitação; memória 

 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 
A) 1, 5, 4, 2, 3. 
B) 4, 5, 3, 2, 1. 
C) 4, 5, 2, 3, 1. 
D) 1, 5, 2, 3, 4. 
E) 1, 5, 4, 3, 2. 
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