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Cargo: Psiquiatra 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto abaixo e responda o que se pede.  
 

A evolução dos fundamentos ao longo de 1999 não 
ratificou as expectativas pessimistas formuladas ao início do ano, 
quando o impacto da crise financeira internacional sobre a 
economia brasileira determinou a reordenação dos principais 
condicionantes internos, com o objetivo de possibilitar que a 
condução da política econômica preservasse a estabilidade 
econômica e as condições necessárias ao processo de 
crescimento sustentado.  
(Relatório Anual do Banco Central do Brasil – 1999, vol. 35 p.9, 
com adaptações)  
 
01. Quanto à coesão e coerência, a alternativa que completa 
corretamente o texto dando-lhe continuidade, é:  
a) Assim deve-se assinalar a introdução de alterações 

significativas institucionais que, no paralelismo entre políticas 
cambiais e políticas monetárias no ajuste efetivo da 
promoção de contas públicas refere-se ao desempenho do 
governo.  

b) Dessa maneira, assinale-se que a introdução de alterações 
institucionais significativas, paralelamente à continuidade do 
esforço governamental na promoção de eficaz ajuste das 
contas públicas, no que se refere à política cambial e 
monetária.  

c) Nesse contexto, a introdução de alterações institucionais 
relevantes marcam, no que se refere à política cambial e à 
política monetária, de forma paralela à continuação no 
empenho governamental na realização de efetivo ajuste de 
contas públicas.  

d) Nesse contexto, assinale-se a introdução de alterações 
institucionais significativas, no que se refere às políticas 
cambial e monetária, paralelamente à continuidade do 
empenho governamental na promoção de efetivo ajuste das 
contas públicas.  

 
02. A palavra ratificou,em “A evolução dos fundamentos ao longo 
do ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas 
formuladas no início do ano, (...)” tem o significado de:  
a) Confirmou  
b) Corrigiu  
c) Alterou  
d) Reuniu  
 
03. Retificar e ratificar são palavras com grafias semelhantes, 
porém de significados diferentes. Palavras como retificar e 
ratificar são conhecidas pelo nome de:  
a) Sinônimos  
b) Homônimos homógrafos  
c) Parônimos  
d) Homônimos homófonos  
 
04. Por crescimento sustentado entende-se:  
a) O aumento da população  
b) A deflagração da crise financeira  
c) O aumento da capacidade produtiva  
d) A condução da política econômica  
 
05. Assinale a opção que apresente pontuação incorreta.  
a) No entanto, a piora acentuada das cenários econômico e 

político internos desde a última análise – com o surgimento 
de novos fatores de incerteza – tende a reduzir a taxa de 
crescimento do PIB em 2001.  

b) O setor de serviços – que representa aproximadamente 60% 
do PIB – registrou crescimento de 2,76% em relação ao 
mesmo período, do ano passado.  

 

c) O ritmo de atividade econômica permaneceu robusto ao longo 
do primeiro trimestre de 2001 – período no qual a economia 
brasileira cresceu 4,13% em relação ao mesmo período do 
ano passado.  

d) O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE – 
também divulgou nova estimativa para o PIB de 2000, com o 
crescimento de 4,46%, revisando para cima a estimativa 
anterior de 4,20%.  

 
(Trechos adaptados do Relatório de Inflação – Banco Central do 
Brasil, junho de 2001 – volume 3, nº2, p. 7)  
 
06. Assinale a alternativa em que a palavra grifada tem a mesma 
classe gramatical da palavra “trabalho” na frase “Um grupo de 
trabalho...”:  
a) “No campo da Fazenda de Belém, boa parte do óleo...”  
b) “Os resultados das inovações foram praticamente...”  
c) “Porém, não é qualquer água que é usada...”  
d) “Atualmente, um dos geradores de vapor...”  
 
07. Na questão anterior, a palavra “trabalho” contida em “Um 
grupo de trabalho...”, pertence à classe gramatical:  
a) Dos substantivos  
b) Dos adjetivos  
c) Dos advérbios  
d) Dos verbos  
 
08. A expressão “Um grupo de trabalho...” pode ser substituída, 
sem que com isso haja prejuízo de sua compreensão ou 
modificação no seu significado, por:  
a) Um grupo trabalhador  
b) Um trabalho de grupo  
c) Um trabalho grupal  
d) Um grupo de trabalhadores  
 
09. Ao escrevermos “A evolução dos fundamentos ao longo do 
ano de 1999 não ratificou as expectativas pessimistas 
formuladas no início daquele ano (...)”, com o verbo grifado no 
Presente do Indicativo, teremos:  
a) Não ratifica  
b) Não ratifique  
c) Não ratificando  
d) Não se ratifique  
 
10. A concordância foi aplicada corretamente na alternativa:  
a) Há na mesa relógio e melancia saborosos.  
b) Há na mesa relógio e melancia saborosas.  
c) Há na mesa relógio e melancia saboroso.  
d) Há na mesa relógio e melancia saborosa.  
 
11. Assinale a única alternativa em que nenhuma palavra é 
acentuada graficamente:  
a) Lapis, canoa, abacaxi, jovens  
b) Traiu, legua, assim, tenis  
c) Flores, ruim, sozinho, voo  
d) Orquidea, grau, açucar virus  
 
12. Assinale a alternativa cujo termo sublinhado é um pronome 
pessoal oblíquo.  
a) “A sua grave beleza ofuscava a todos”.  
b) “Nem a morte lhe emprestava uma fisionomia sem expressão”.  
c) “Com seus sonhos de menina ela passou sorrindo pela vida”.  
d) “Meus eram todos os pensamentos inconfessáveis”.  
 
13. Assinale o item cuja frase se apresenta regida da forma mais 
adequada, considerando-se clareza, precisão, harmonia e 
correção.  
a) Há três exposições que vale a pena ver no museu de Nova 

Iorque. Uma delas homenageia os paraquedistas.  
b) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova 

Iorque. Uma delas homenageia os para-quedistas.  



c) Há três exposições que valem a pena ver no museu de Nova 
Iorque. Uma delas homenageia os pára-quedistas.  

d) Há três exposições que vale a pena ver em Nova Iorque. Uma 
delas homenageia os para-quedistas.  

 
Para responder a questão 14, leia o texto a seguir:  
 

“O tumulto começou quando os manifestantes jogaram 
bombas na direção do portão principal. Os policiais tentaram 
conter a multidão e foi preciso agir com energia. Quando 
explodiu uma bomba perto da viatura, o Capitão Padilha pediu 
reforço, porém a situação já estava fora de controle”.  

(Caros Amigos, junho / 2006)  
 
14. Os pronomes que substituem corretamente as palavras 
grifadas são, respectivamente:  
a) As – la – a – lo  
b) Nas – la – ela – o  
c) Nas – ela – a – lo  
d) As – ela – ela – o  
 
15. Empregue as formas verbais indicadas no parênteses, 
fazendo a necessária concordância com o sujeito.  
I) Eu a __________ desagradável. (supor – pretérito perfeito do 
indicativo)  
II) Outro tanto não __________ as pessoas presentes. (dizer – 
pretérito perfeito do indicativo)  
III) Vós o __________. (pedir – futuro do pretérito do indicativo)  
IV) Do lado direito __________ bancos. (haver – pretérito 
imperfeito do indicativo)  
A sequência correta é:  
a) Supus, disseram, pedireis, havia  
b) Supunha, diziam, pedis, haviam  
c) Supus, diriam, pediste, haveria  
d) Supunha, dirão, pedistes, haveriam  
 
16. Assinale a alternativa na qual todas as palavras encontram-
se corretamente grafadas:  
a) Altesa, obsessão, cidra, seara  
b) Buginganga, regurgitar, tigela, farinje  
c) Herege, cambaxirra, enchotar, xará  
d) Frenesi, execrar, granizo, carcaça  
 
Conhecimentos Específicos 
  
Síndrome caracterizada por alteração global das funções 
psíquicas, que se manifesta fundamentalmente pelo 
comprometimento da consciência, da atenção e das funções 
cognitivas, podendo estar acompanhada de alterações do ciclo 
sono-vigília e da psicomotricidade. Tem início súbito, de horas a 
dias, um curso breve e flutuante, e uma melhora rápida quando o 
fator causal é identificado e eliminado. 
Sobre o enunciado, responda as questões: 
 
17. Qual o diagnóstico mais provável dentre os abaixo: 
a) Demência. 
b) Esquizofrenia. 
c) Delirium. 
d) Depressão. 
  
18. Qual o tratamento mais adequado ao caso: 
a) Benzodiazepínicos de vida longa. 
b) Ambientes tranquilos e iluminados, presença de um familiar, 

controle da hidratação e raramente uso de medicamentos. 
c) Inibidores da Colinesterase estabiliza o curso da doença. 
d) Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina são a droga 

de primeira escolha nestes casos. 
  
19. Sobre a Demência, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A principal causa de demência é a Doença de Alzheimer 

(55%), seguida pela Demência Vascular (23%). 

b) Entre os principais exames complementares destacam-se: 
hemograma, glicemia, creatinina, TSH e tomografia de crânio. 

c) A Doença de Alzheimer pode ter seu curso estabilizado com o 
uso de inibidores da colinesterase. 

d) A demência é uma síndrome, tendo várias causas, a grande 
maioria delas reversíveis (80%), tornando-se de suma 
importância uma investigação etiológica inicial. 

 
20. Sobre o Transtorno Amnéstico Persistente Induzido pelo 
Álcool, assinale a alternativa INCORRETA: 
a) A Síndrome de Wernicke é um transtorno neurológico agudo 

caracterizado por ataxia, confusão mental e alterações da 
motilidade ocular extrínseca, como nistagmo. 

b) A Síndrome de Wernicke pode ser tratada com a reposição de 
glicose, enquanto a Síndrome de Korsakoff necessita de 
reposição de tiamina 300mg / dia por 3 semanas. 

c) A Síndrome de Korsakoff é uma síndrome crônica que pode 
seguir-se à Síndrome de Wernicke, caracterizada por déficits 
mnêmicos, principalmente da memória anterógrada ou 
recente. 

d) Na Síndrome de Korsakoff pode haver confabulação, que é a 
inserção de dados na lacuna da memória que não 
correspondem à realidade. 

 
21. Nos quadros de intoxicação aguda por sais de lítio, qual o 
sinal mais provável dentre os abaixo: 
a) Ganho de peso. 
b) Tremores grosseiros. 
c) Poliúria. 
d) Desorientação. 
  
22. A acatisia é um efeito colateral comumente relacionado ao 
uso de fármacos: 
a) ansiolíticos. 
b) antipsicóticos. 
c) antidepressivos. 
d) psicoestimulantes. 
  
23. São sintomas comuns da esquizofrenia: 
a) embotamento afetivo e pobreza de discurso. 
b) delírios e comportamento catatônico. 
c) hipotimia e alucinação. 
d) desorientação e hipobulia. 
  
24. São causas orgânicas que podem gerar tanto psicose quanto 
depressão e mania, EXCETO: 
a) uso de corticoesteróides. 
b) lupus eritematoso sistêmico. 
c) hipotireoidismo. 
d) uso de cocaína ou anfetamina. 
  
25. Em relação a eficácia dos medicamentos antidepressivos, 
pode-se dizer que os: 
a) benzodiazepínicos são mais eficazes que os outros tipos de 

drogas. 
b) inibidores seletivos da recaptação de serotonina são 

equivalentes aos tricíclicos. 
c) inibidores seletivos da recaptação de serotonina são 

superiores aos tricíclicos. 
d) a eletroconvulsoterapia é menos efetiva no tratamento de 

depressões graves. 
  
26. O delirium tremens, em geral, se manifesta plenamente 
quando o alcoólatra fica privado da ingestão alcoólica por: 
a) 8 a 12 horas. 
b) 12 a 36 horas. 
c) 36 a 72 horas. 
d) 72 a 96 horas. 
  
27. Uma mulher de 42 anos com insônia, desinibição social, 
agitação psicomotora e ideias de grandeza há 3 dias, de caráter 
progressivo. Qual o diagnóstico mais provável dentre os abaixo: 
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a) delirium. 
b) episódio maníaco. 
c) surto esquizofrênico agudo. 
d) demência do adulto. 
  
28. A respeito da esquizofrenia, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
a) ocorrem em adolescentes e adultos jovens, sendo uma 

condição médica grave que cursa com alterações importantes 
da sensopercepção. 

b) usualmente, mantem-se claros a consciência e a capacidade 
intelectual. 

c) ocorre por um fenômeno biológico conhecido por sublimação. 
d) alguns déficits cognitivos podem aparecer com o tempo de 

evolução da doença. 
  
29.  Sobre a Ansiedade e seus transtornos, avalie as afirmativas 
e assinale o que se pede: 
I - Ansiedade é uma sensação difusa, desagradável e vaga de 
apreensão, mas nunca acompanhada por sintomas autonômicos, 
como palpitação, o que a identifica como patológica. 
II - A ansiedade torna-se patológica quando prejudica a 
qualidade de vida do indivíduo. 
III - O constante estado de alerta leva à fadiga. 
Está correto o que se afirma em: 
a) apenas I 
b) apenas II 
c) I e II 
d) II e III 
  
30. A personalidade é definida pela totalidade dos traços 
emocionais e de comportamento de um indivíduo. Sobre o tema, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
a) O diagnóstico do transtorno de personalidade baseia-se 

fundamentalmente avaliação realizada pelo exame 
neuropsicológico. 

b) Um transtorno de personalidade aparece quando esses traços 
são muito inflexíveis e mal ajustados. 

c) Geralmente, os transtornos de personalidade aparecem no 
início da idade adulta e permanecem pela vida toda. 

d) Não existe exame complementar que diagnostique o 
transtorno de personalidade. 

  
31. Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) o número de tentativas frustradas de suicídio é mais comum 

entre as mulheres. 
b) 15% dos pacientes portadores de transtornos do humor tem 

êxito ao tentar o suicídio. 
c) os homens, mais comumente, tentam o suicídio através de 

meios violentos, como armas de fogo. 
d) a identificação dos suicidas em potencial é muito difícil, pois 

mais de 70% não procuram atenção médica ou psiquiátrica 
nos meses que antecedem o suicídio. 

 
32. São exemplos de antidepressivos, antipsicóticos, 
estabilizador do humor e hipnótico, respectivamente: 
a) paroxetina, carbamazepina, quetiapina, zolpidem. 
b) quetiapina, carbamazepina, zolpidem e paroxetina. 
c) paroxetina, quetiapina, carbamazepina, zolpidem. 
d) carbamazepina, paroxetina, zolpidem e quetiapina. 
  
33. Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) um efeito adverso potencialmente fatal da clozapina é a 

trombocitopenia. 
b) a risperidona é um antagonista seletivo das monoaminas, com 

elevada afinidade por receptores serotoninérgicos 5HT2 e 
dopaminérgicos D2. 

 
 
 
 

c) nas depressões psicóticas, o tratamento é a associação de um 
antidepressivo com um antipsicótico. 

d) em quadros de transtorno depressivo bipolar, deve-se evitar o 
uso de evitar o uso de antidepressivo pelo risco de virada 
para mania. 

  
34. Sobre os Transtornos Alimentares, avalie as afirmativas a 
seguir e responde o que se pede: 
I - As características essenciais da anorexia nervosa são a 
recusa do paciente a manter o peso na faixa normal mínima 
associado a um temor intenso de ganhar peso. 
II - Estes pacientes tem muito medo em ganhar peso ou ficarem 
gordos, sendo este medo geralmente aliviado pela perda de 
peso. 
III - As mulheres que já menstruam costumam apresentar 
amenorreia quando acometidas pela anorexia nervosa. 
Está correto o que se afirma em: 
a) apenas II 
b) I e II 
c) II e III 
d) I e III 
  
35. A causa mais comum de suicídio em crianças e adolescentes 
está relacionada com: 
a) doenças crônicas. 
b) fantasias religiosas. 
c) depressão. 
d) retardo mental. 
  
36. Uma menina de 5 anos com quadro de regressão do 
desenvolvimento, apresentou desenvolvimento adequado até 1 
ano, quando começaram regressão da linguagem, marcha 
atáxica e tremores finos das mãos. Atualmente apresenta 
convulsões tônico-clônicas generalizadas, movimentos 
estereotipados de torcer as mãos, microcefalia e baixos peso e 
estatura. Qual o diagnóstico mais provável: 
a) Síndrome de Sandifer. 
b) Autismo. 
c) Síndrome de Rett. 
d) Encefalomielite Aguda Disseminada (ADEM). 
  
37. Avalie as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas 
(F) e assinale a alternativa correta: 
I - Alucinação visual é a percepção deformada de um objeto real 
e presente. 
II - A fabulação consiste no relato de temas fantásticos que, na 
realidade, nunca aconteceram.  
III - Ansiedade é um sintoma físico e angústia é um sintoma de 
alteração do humor. 
a) F, V, V. 
b) V, V, V. 
c) V, F, V 
d) F, F, F. 
  
38. Ataques espontâneos e inesperados de medo ou terror 
intensos, associados a sensação de morte iminente, com 
duração aproximada de meia hora e frequência de 1 a 2 vezes 
por semana. Com base no enunciado, assinale a alternativa 
referente ao diagnóstico mais provável: 
a) agorafobia. 
b) fobia simples. 
c) transtorno do pânico. 
d) fobia social. 
  
39. 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) Esquizofrenia do tipo catatônica. 



b) Esquizofrenia do tipo hebefrênica. 
c) Esquizofrenia do tipo paranoide. 
d) Transtorno afetivo bipolar. 
  
40. Um senhor de 69 anos, previamente hígido, é internado para 
o tratamento de um infarto agudo do miocárdio. Durante a 
internação, começou a apresentar déficit de atenção e alteração 
do ciclo sono-vigília. Não é esperado encontrar neste paciente: 
a) flutuação do comportamento durante o dia. 
b) desorganização do pensamento. 
c) qualquer alteração no eletroencefalograma. 
d) alteração significariva para o diagnóstico, na ressonância 

magnética do encéfalo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




