
 

1 
 

Cargo: Médico Psiquiatra 
 
Língua Portuguesa 

                                   
Brasil Paleolítico 

 
 Entre os fatores que caracterizam um país 

subdesenvolvido, como o Brasil, está o contraste clamoroso nos 
níveis de vida da população. O exemplo das famílias que 
habitam em cavernas, na fronteira do Piauí com o Ceará, mostra 
que subdesenvolvido e injusto são conceitos suaves para definir 
a nação. 

 O fato de famílias viverem há mais de uma geração, 
quase como homens do período paleolítico desafia qualquer 
aspecto que possa sustentar um perfil minimamente moderno e 
igualitário da sociedade. Para esses poucos lavradores, o fogo 
ainda é uma arma vital. 

 Enquanto em partes do país a agroindústria produz para 
o mercado externo com padrões internacionais, esses 
trabalhadores cultivam apenas o minimamente necessário para a 
sobrevivência de suas famílias. O “homem das cavernas” 
brasileiro convive ainda com cobras dentro de sua precária 
moradia sem ter muito o que fazer para evitá-la.  

 Enquanto alguns reclamam do exíguo espaço dos 
apartamentos modernos, estes moram entre fendas de rochas, 
encolhidos pelo teto baixo, ameaçados por desabamentos e sem 
o menor instrumento que permita identificar traços de uma 
habitação do século 20. Não dormem sobre camas, mas sobre 
jiraus. Caneta, xampu e sabonete são seus objetivos de desejo. 

 Para um país que enfrenta sérias contradições sociais, 
os habitantes das serras da Ibiapaba e Grande retratam de 
maneira mais impressionante o quanto são profundas as 
disparidades nacionais. Não se trata de tornar esse caso, 
chocante, mas localizado, um emblema nacional. Ainda assim, 
ele está a lembrar o quanto ainda tem de ser feito para chegar à 
modernidade. 

     Folha de São Paulo, 
22 de fevereiro de 1996. 
 
01. Pode-se afirmar sobre o texto que: 
I. O primeiro parágrafo introduz e delimita o assunto do texto. 
II. O segundo parágrafo desenvolve o exemplo que é indicado no 
final do primeiro. 
III. No quarto parágrafo há um aprofundamento da noção de 
contraste entre um nível de vida com certo conforto e a vida dos 
“habitantes das cavernas” piauienses. 
Assinale a correta. 
a) I e II. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) I, II e III. 

 
02. Qual o melhor significado para o adjetivo “internacionais”, no 
terceiro parágrafo? 
a) Que pode ser aceito em todos os países do mundo, inclusive 

os altamente desenvolvidos. 
b) Refere-se ao que é produzido em outros países para o 

mercado externo. 
c) Refere-se àquilo que é produzido pelos agricultores piauienses 

para exportação. 
d) Que o mercado externo determina padrões para o que é 

produzido para a sobrevivência do “homem das cavernas” 
brasileiro. 

 
03. No primeiro período do último parágrafo os adjetivos “sérias” 
e “profundas” têm um peso argumentativo que pode ser 
entendido como: 
a) Minimização da gravidade das contradições e disparidades 

nacionais. 
b) Apelo apaixonado para a solução das contradições e 

disparidades nacionais. 

c) Intensificação da gravidade das contradições sociais e das 
disparidades nacionais. 

d) Suavização da gravidade das contradições e disparidades 
nacionais. 

 
04.  Assinale a frase que apresenta um erro de concordância 
nominal. 
a) O porteiro disse-lhe meias verdades. 
b) A entrada do aeroporto ficou meia congestionada. 
c) A garota ficou meio constrangida com a situação. 
d) Ele sai sempre que o relógio bate meio-dia e meia. 
 
05. Assinale a opção cujos elementos destacados nas palavras a 
seguir são respectivamente sufixo, prefixo e radical. 
a) emplacar – enriquecer – impune. 
b) semear – subterrâneo – bebedouro. 
c) socialismo – exportação – empobrecer. 
d) gorduroso – cafeteira – ajeitar. 
 
06. Em qual das opções abaixo a transposição do discurso direto 
para o indireto está incorreta? 
a) D.D. A esposa confirmou: 
   − Meu marido não esteve em casa ontem. 
     D.I A esposa confirmou que seu marido não estivera em casa 

no dia anterior. 
 
b) D.D. O rapaz garantiu: 
             − Eu levarei as compras para o senhor daqui a pouco. 
     D.I. O rapaz garantiu que levava as compras para ele daqui a 

pouco. 
 
c) D.D. – Minha mãe vai gostar desse livro – disse o garoto. 
    D.I. O garoto disse que sua mãe iria gostar daquele livro. 
 
d) D.D – Faça-me um favor. Não espalhe – pediu-lhe a vítima. 
    D.I. A vítima pediu-lhe que ele lhe fizesse um favor: não 

espalhasse.  
 
07. Marque a frase cuja regência verbal esteja incorreta. 
a) Obedeço velhas tradições. 
b) Não desobedeço a meus princípios. 
c) O tenente obedeceu ao general. 
d) O sargento obedeceu-lhe. 
 
08. A oração coordenada destacada em Joga-se comida fora; 
perde-se, pois, muita vitamina é: 
a) Assindética. 
b) Sindética conclusiva. 
c) Sindética explicativa. 
d) Sindética adversativa. 
 
09. Qual das alternativas apresenta em destaque uma oração 
subordinada adverbial causal? 
a) Ela o odeia desde que ele a traiu. 
b) Emprestar-te-ei o livro desde que você o devolva amanhã. 
c) Desde que ele se mudou para Goiás, nunca mais voltou aqui. 
d) Desde que o documento é falso, é melhor entregá-lo à polícia. 
 
10. Em qual das orações a vírgula foi usada para marcar a elipse 
do verbo? 
a) Não demores, meu filho. 
b) Nossas ricas tradições, não as respeitamos mais. 
c) Nós trabalhamos com fatos e vocês, com hipóteses. 
d) São Paulo, 10 de janeiro de 1999. 
 
11. Assinale a alternativa em que o adjetivo destacado está 
sendo empregado como predicativo do objeto. 
a) Eram todos objetos antigos. 
b) Coisas assustadoras ocorreram lá. 
c) Os professores ficaram satisfeitos. 
d) Considero sua proposta extravagante. 
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12. Assinale a alternativa cujo emprego da crase está incorreto. 
a) Fez a lição à força. 
b) À medida que caminhava, os corpos apareciam. 
c) Dirigiu-se à sala escura. 
d) Dei à ela tudo que um coração deseja. 

 
13. Assinale a afirmação incorreta quanto às regras de 
acentuação gráfica. 
a) Os ditongos éi e ói devem ser acentuados nas palavras 

paroxítonas como em asteróide e estréia. 
b) Acentuam-se os ditongos abertos tônicos éu(s), éi(s), ói(s) em 

palavras oxítonas como em pastéis e troféus. 
c) A palavra friíssimo deve receber acento por ser uma 

proparoxítona. 
d) A palavra Guaíra recebe o acento no i pois este vem 

precedido de ditongo crescente e forma sílaba sozinho. 
 
14. Qual a opção cujas palavras têm dois fonemas a menos que 
letras? 
a) tóxico – tamanho. 
b) bochecha – assessor. 
c) piscina – recessivo. 
d) recessivo – máximo. 
 
15. Assinale a alternativa em que há erro de ortografia. 
a) A cerração dificultava a visibilidade. 
b) Extático é sinônimo de pasmado. 
c) Ele não sabia dicenir o certo e o errado. 
d) Tinha verdadeira obsessão pelo poder. 
 
Leia o texto. 
 
                            O Google do Japão 
 

O Google do Japão encontrou uma forma lúdica de 
mostrar como funciona Street View, recurso disponível no Google 
Maps que permite “viajar” por várias cidades do mundo sem sair 
da frente do monitor. Uma animação mostra um carro munido de 
uma câmera fazendo fotos em sequência de vários pontos de 
uma cidade. Depois, as imagens são levadas ao laboratório e 
processadas eletronicamente para dar a sensação de que você 
está passeando por uma rua real. Ele já foi visto quase 300 mil 
vezes. 
Época, São Paulo, 9 nov. 2009.  
 
16. Sobre o texto pode-se afirmar: 
I. A primeira oração destacada é uma oração subordinada 
adverbial condicional reduzida de infinitivo. 
II. A oração “para dar a sensação...” expressa finalidade. 
III. A oração “de que você está passando por uma rua real” é 
uma oração subordinada substantiva completiva nominal. 
a) I, II e III. 
b) II e III. 
c) I e III. 
d) I e II. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
17. A perda básica da capacidade de concentração recebe o 
nome de: 
a) Hipomania. 
b) Hipotimia. 
c) Taquipsiquismo. 
d) Hipoprosexia. 
 
18. São exemplos de antipsicótico, antidepressivo e 
anticonvulsivante, respectivamente: 
a) Moclobemida, fluoxetina e carbamazepina. 
b) Haloperidol, risperidona e ácido valpróico. 
c) Quetiapina, trazodona e ácido valpróico. 
d) Sulpiride, venlafaxina e clorpromazina. 

19. São sinais e/ou sintomas de intoxicação aguda por cocaína, 
exceto: 
a) Euforia e estado de alerta. 
b) Taquicardia e miose. 
c) Hipervigilância e agressividade. 
d) Aumento da libido. 
 
20. Paciente de 23 anos, sexo masculino, iniciou há cinco anos 
quadro progressivo de isolamento social, embotamento afetivo e 
comportamento inadequado. Também apresenta delírios e 
alucinações auditivas, porém fragmentados e não organizados 
sob um tema coerente. Qual o diagnóstico mais provável deste 
paciente: 
a) Transtorno afetivo bipolar. 
b) Esquizofrenia tipo hebefrênica. 
c) Esquizofrenia tipo catatônica. 
d) Esquizofrenia tipo paranóide. 
 
21. São características da síndrome neuroléptica maligna (SNM), 
exceto: 
a) Apresentação aguda. 
b) Febre, rigidez e diminuição do nível de consciência são sinais 

presentes na síndrome. 
c) Aumento de CPK e mioglobinúria são critérios necessários 

para a confirmação diagnóstica. 
d) O tratamento geralmente requer internação hospitalar, 

relaxante muscular e suspensão do neuroléptico. 
 
22. Qual o transtorno mental mais comum no período puerperal  
a) Disforia puerperal. 
b) Psicose puerperal. 
c) Depressão puerperal. 
d) Mania puerperal. 
 
23. Paciente idosa internada na enfermaria após cirurgia 
ortopédica acorda na madrugada com desorientação temporal e 
espacial, déficit de memória recente e prejuízo na linguagem. 
Qual a hipótese diagnóstica mais provável: 
a) Delirium. 
b) Demência. 
c) Esquizofrenia. 
d) Transtorno de ansiedade generalizada. 
 
24. Paciente de 19 anos, sexo masculino, vem apresentando há 
8 meses fantasias e impulsos recorrentes de tocar as mamas e 
genitália de mulheres contra sua vontade, porém isto o causa 
mal-estar, prejuízo social e laboral. Qual a parafilia deste 
paciente: 
a) Sadismo sexual. 
b) Fetichismo. 
c) Exibicionismo. 
d) Froeuterismo. 
 
25. Assinale a alternativa correta em relação aos transtornos 
relacionados ao uso de substâncias: 
a) Os pacientes com quadro de delirium tremens têm boa 

resposta ao tratamento com flumazenil. 
b) O ecstasy é um derivado da anfetamina, com propriedades 

estimulantes e alucinógenas, que pode apresentar 
complicações potencialmente graves como hipertermia, 
desidratação e hiponatremia. 

c) A cetoacidose alcoólica cursa com acidose metabólica e anion 
gap normal. 

d) O LSD (dietilamida do ácido lisérgico) é um exemplo de droga 
depressora e não é comum a apresentação com alucinações 
visuais e auditivas. 

 
26. Qual dos seguintes itens não contempla características do 
transtorno autista: 
a) Desenvolvimento anormal ou deficiente da interação social e 

comunicação. 
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b) Mais comum no sexo masculino. 
c) O nível de linguagem receptiva (compreensão) geralmente é 

superior ao da linguagem expressiva. 
d) Na maior parte dos casos existe retardo mental associado. 
 
27. Marque a alternativa correta sobre os transtornos 
alimentares: 
a) A amenorréia está presente na maior parte dos casos de 

bulimia nervosa e é útil para a diferenciação com anorexia 
nervosa. 

b) Ausência de fome é uma característica comum tanto na 
bulimia quanto na anorexia nervosa. 

c) Pacientes com anorexia nervosa geralmente sentem vergonha 
ou culpa por seu comportamento alimentar. 

d) Não há psicofármacos com eficácia comprovada na anorexia 
nervosa. 

 
28. São características de episódio maníaco: 
a) Autoestima exagerada, fuga de idéias e agitação psicomotora. 
b) Impulsividade, delírios e aumento da libido. 
c) Hiperatividade, aumento da necessidade de sono e idéias de 

grandiosidade. 
d) Déficit de concentração, discurso logorreico e redução da 

libido. 
 
29. Sobre os estabilizadores do humor é correto afirmar, exceto: 
a) O melhor tratamento para intoxicação por lítio consiste em 

internação hospitalar para suporte e administração de 
antídoto específico. 

b) Níveis plasmáticos entre 0,9 a 1,2 mEq/l são considerados 
antimaníacos. 

c) Intoxicações por lítio podem se apresentar como confusão 
mental, disartria, ataxia, convulsões e coma. 

d) A monitoração da litemia deve ser feita de forma rotineira uma 
semana depois do início do tratamento ou mudança da dose. 

 
30. Paciente do sexo feminino, 24 anos, apresenta quadro de 
emotividade excessiva, necessidade de se manter no centro das 
atenções, teatralidade e atitudes demasiadamente sedutoras, 
além de ser altamente influenciável. Qual é o transtorno de 
personalidade mais provável nesse caso: 
a) Transtorno de personalidade histriônica. 
b) Transtorno de personalidade narcisista. 
c) Transtorno de personalidade dependente. 
d) Transtorno de personalidade antissocial. 
 
31. Criança de 8 anos apresentando baixo rendimento escolar. 
Sua mãe foi informada pela escola que o filho não segue 
instruções dadas, parece não escutar quando lhe dirigem a 
palavra, fala em excesso e se intromete em assuntos alheios. De 
acordo com a hipótese diagnóstica mais provável, qual o melhor 
tratamento entre as opções abaixo: 
a) Intervenções psicossociais e clorpromazina. 
b) Terapia familiar e clozapina. 
c) Intervenções psicossociais, psicoterapia individual e 

metilfenidato. 
d) Psicoterapia individual, intervenções psicossociais e 

haloperidol. 
 
32. Presença de múltiplos tiques motores e ao menos um vocal, 
simultaneamente ou em períodos diferentes, que leva a redução 
da qualidade de vida e mal estar social, geralmente com início 
antes dos 18 anos, sem doença sistêmica que justifique. Esta é a 
descrição clássica de que doença: 
a) Síndrome de Asperger. 
b) Síndrome de Tourette. 
c) Síndrome de Rett. 
d) Síndrome de Wernicke. 
 
33. Sobre os antidepressivos é correto afirmar que: 

a) O retorno da atividade da enzima monoamina oxidase (MAO) 
ocorre após pelo menos quatro semanas da suspensão dos 
antidepressivos inibidores da MAO. 

b) A menor incidência de disfunção sexual pelo uso dos 
antidepressivos tricíclicos, especialmente das aminas 
terciárias, os torna a primeira opção terapêutica para homens 
com vida sexual ativa. 

c) Os inibidores da enzima monoamina oxidase (MAO) podem 
ser usados em associação com outros antidepressivos, o que 
potencializa seu efeito sem aumentar o risco de efeitos 
colaterais. 

d) O citalopram não antagoniza os receptores colinérgicos, 
histamínicos e alfa-1-adrenérgicos, por isso apresenta menos 
efeitos colaterais cardiovasculares. 

 
34. Paciente do sexo feminino, com 18 anos de idade, vem à 
consulta acompanhada pela mãe. Esta relata que há 
aproximadamente três anos notou que a filha vem apresentando 
quadro persistente de baixa autoestima, desânimo, perda de 
apetite e insônia, sem energia para realizar as atividades 
habituais, o que a distanciou de seus amigos. Receosa, a mãe a 
levou ao clínico geral, que descartou doenças orgânicas como 
hipotireoidismo. Qual o diagnóstico mais provável desta paciente: 
a) Depressão maior. 
b) Distimia. 
c) Ciclotimia. 
d) Hipomania. 
 
35. Marque a alternativa incorreta sobre esquizofrenia e seus 
subtipos: 
a) A esquizofrenia tipo paranóide possui o pior prognóstico com 

relação a funcionamento ocupacional e social e de 
independência. 

b) Os primeiros sintomas geralmente ocorrem na 
infância/adolescência e tem início insidioso, com sintomas 
pouco específicos, sendo chamada de fase tremática. 

c) São exemplos de sintomas positivos: alucinações, delírios, 
discurso desorganizado e comportamento bizarro. Já alogia, 
embotamento afetivo, abulia e anedonia são exemplos de 
sintomas negativos. 

d) Na esquizofrenia tipo paranóide predominam as alucinações 
auditivas e delírios, sem comprometimento da linguagem, 
afetividade ou função motora. 

 
36. Em relação ao suicídio marque a alternativa incorreta: 
a) Comunicação prévia de que vai se matar sugere alta 

intencionalidade suicida. 
b) Transtorno de personalidade antissocial é fator preditivo de 

repetição de tentativa de suicídio. 
c) O risco de suicídio é maior nas classes socioeconômicas mais 

baixas e menor entre os mais ricos. 
d) O risco de suicídio é significativamente maior em pacientes 

bipolares que em unipolares. 
 
37. Correlacionar: 
I- Transtorno de personalidade paranóide 
II- Transtorno de personalidade esquiva 
III- Transtorno de personalidade esquizóide 
IV- Transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva 
 
A- Medo de crítica ou rejeição, com sentimentos persistentes de 
inadequação social e inferioridade. 
B- Frieza emocional, preferência pelo isolamento e atividades 
solitárias, introspecção. 
C- Preocupações com ordem e perfeccionismo, escrupulosidade 
e rigidez nas condutas. 
D- Tendência excessiva à desconfiança e suspeitas, criando 
explicações “conspiratórias” sobre os acontecimentos. 
a) I-B, II-A, III-D, IV-C 
b) I-D, II-B, III-C, IV-A 
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c) I-D, II-A, III-B, IV-C 
d) I-A, II-B, III-D, IV-C 
 
38. Analise as seguintes afirmativas: 
I- O transtorno do pânico pode se apresentar com sintomas 
físicos, como palpitação, dor torácica, falta de ar, tonturas e 
tremores. 
II- Transtorno de ansiedade generalizada compreende um grupo 
de medos e comportamentos de evitação que, basicamente, 
envolvem estar em algum lugar onde escapar ou fugir pode ser 
difícil, caso se tenha um ataque de pânico. 
III- Fobia social é o medo de expor-se a pessoas que não 
pertencem ao ambiente familiar ou a situações de possível 
avaliação por parte dos demais, levando a resposta imediata de 
ansiedade e, quando grave, impossibilita o paciente de sair de 
casa, o que pode ser confundido com agorafobia. 
IV- A clomipramina e a imipramina não são indicadas no 
tratamento de transtorno do pânico por não serem 
comprovadamente eficazes. 
Estão corretas: 
a) I, II e IV 
b) II, III e IV 
c) I, III e IV 
d) I e III 
 
39. Sobre o transtorno relacionado ao álcool marque a alternativa 
correta: 
a) A síndrome de abstinência ao álcool pode cursar com delirium 

tremens, uma manifestação tardia (mais de uma semana 
após a última ingestão de álcool) que cursa com estado 
confusional, alucinações e delírios. 

b) A encefalopatia de Wernicke tem início abrupto e manifesta-se 
por confusão mental, distúrbios oculomotores (nistagmo) e 
ataxia cerebelar. 

c) O uso crônico de álcool pode causar ansiedade, depressão e 
problemas com sono, porém não cursa com quadros de 
psicose associado. 

d) A síndrome de Korsakoff é uma condição aguda onde existe 
amnésia retrógrada e anterógrada, confabulações e 
alterações de comportamento (apatia e inércia). 

 
40. Analise as seguintes afirmações sobre terror noturno: 
I- Episódios recorrentes de despertar súbito que se inicia com um 
grito de angústia. 
II- Presença de sintomas adrenérgicos como taquicardia, 
taquipnéia e sudorese. 
III- A lembrança detalhada do episódio de terror noturno gera 
ansiedade. 
IV- Geralmente não ocorre durante o sono REM. 
Estão corretas: 
a) I, II e IV 
b) I 
c) III e IV 
d) I e II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




