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Cargo: Médico Psiquiatra 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto a seguir e responda às questões de 01 à 05: 
 
O sertanejo (III) – Os sertões 
 

O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo 
exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral.  

A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, 
revela o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempeno, a 
estrutura corretíssima das organizações atléticas. 

É desgracioso, desengonçado, torto. Hércules-Quasímodo, 
reflete no aspecto a fealdade típica dos fracos. O andar sem 
firmeza, sem aprumo, quase gingante e sinuoso, aparenta a 
translação de membros desarticulados. Agrava-o a postura 
normalmente abatida, num manifestar de displicência que lhe dá 
um caráter de humildade deprimente. A pé, quando parado, 
recosta-se invariavelmente ao primeiro umbral ou parede que 
encontra; a cavalo, se sofreia o animal para trocar duas palavras 
com um conhecido, cai logo sobre um dos estribos, descansando 
sobre a espenda da sela. Caminhando, mesmo a passo rápido, 
não traça trajetória retilínea e firme. Avança celeremente, num 
bambolear característico, de que parecem ser o traço geométrico 
os meandros das trilhas sertanejas. E se na marcha estaca pelo 
motivo mais vulgar, para enrolar um cigarro, bater o isqueiro, ou 
travar ligeira conversa com um amigo, cai logo — cai é o termo — 
de cócoras, atravessando largo tempo numa posição de equilíbrio 
instável, em que todo o seu corpo fica suspenso pelos dedos 
grandes dos pés, sentado sobre os calcanhares, com uma 
simplicidade a um tempo ridícula e adorável. 

É o homem permanentemente fatigado. 
Reflete a preguiça invencível, a atonia muscular perene, em 

tudo: na palavra remorada, no gesto contrafeito, no andar 
desaprumado, na cadência langorosa das modinhas, na 
tendência constante à imobilidade e à quietude. 

Entretanto, toda esta aparência de cansaço ilude. Nada é 
mais surpreendedor do que vê-la desaparecer de improviso. 
Naquela organização combalida operam-se, em segundos, 
transmutações completas. Basta o aparecimento de qualquer 
incidente exigindo-lhe o desencadear das energias adormecidas. 
O homem transfigura-se. Empertiga-se, estadeando novos 
relevos, novas linhas na estatura e no gesto; e a cabeça firma-se-
lhe, alta, sobre os ombros possantes aclarada pelo olhar 
desassombrado e forte; e corrigem-se-lhe, prestes, numa 
descarga nervosa instantânea, todos os efeitos do relaxamento 
habitual dos órgãos; e da figura vulgar do tabaréu canhestro 
reponta, inesperadamente, o aspecto dominador de um titã 
acobreado e potente, num desdobramento surpreendente de 
força e agilidade extraordinárias. 
Euclides da Cunha 
 
01. Assinale a alternativa correta que indica uma contradição à 

expressão inicial do autor “O sertanejo é, antes de tudo, um 
forte.”: 
a) Indica uma pessoa acomodada, reafirmando a expressão 

inicial do autor. 
b) Indica uma pessoa trabalhadora, afirmando a expressão inicial 

do autor. 
c) Indica uma pessoa preguiçosa, contrariando a ideia de que ele 

é um forte. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
02. Identifique a alternativa correta quanto a situação em que a 

força do sertanejo se revela:  
a) Quando precisa, embora raramente aconteça. 
b) Quando aparece um incidente que exigisse dele algum tipo de 

reação e mudança de gestos, tornando-se um gigante ágil e 
determinado na realização de seus intentos. 

c) A força do sertanejo nunca se revela, tamanha a preguiça do 

sertanejo.   
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
 

03. Assinale a alternativa correta quanto as expressões utilizadas 

pelo autor para comparar o sertanejo a Hércules:                                                                                                                                                                                                                                                                                           
a) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto dominador 

de um titã. 
b) Ombros possantes, olhar desassombrado, aspecto submisso.  
c) Ombros possantes, olhar assombrado, aspecto dominador de 

um titã. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
04. Identifique a alternativa correta quanto as expressões 

utilizadas pelo autor para comparar o sertanejo a Quasímodo: 
a) Desgracioso, desengonçado, reto, andar sem firmeza. 
b) Desgracioso, desengonçado, torto, andar com firmeza. 
c) Desgracioso, desengonçado, torto, andar sem firmeza. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
05. Assinale a alternativa correta quanto ao tipo de preconceito 

que pode ser percebido no discurso do autor: 
a) Preconceitos relacionados ao aspecto social. 
b) Preconceitos relacionados ao aspecto físico. 
c) Preconceitos relacionados ao aspecto intelectual. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
06. Identifique a alternativa correta em que todas as palavras são 

formadas por derivação parassintética: 
a) Emudecer; subterrâneo; empalidecer; envergonhar. 
b) Alistar; dentista; jogador; refresco. 
c) Realizar; esfarelar; incapaz; felizmente. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
07. Assinale a alternativa correta em que todas as palavras são 

formadas de composição por justaposição:  
a) Vaivém, pernalta; cor-de-rosa; televisão. 
b) Planalto; vaivém, embora; girassol. 
c) Micróbio; sempre-viva; vaivém; passatempo. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
08. Identifique a alternativa correta quanto a Oração Subordinada 

Adverbial Temporal: 
a) Quanto maior for a altura, maior será o tombo. 
b) “Nem bem sentou-se no banco, o moço ergueu-se rápido.” (J. 

Fonseca Fernandes). 
c) “Fiz-lhe sinal que se calasse.” (Machado de Assis). 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
09. Assinale a alternativa correta quanto a Oração Coordenada 

Sindética Adversativa: 
a) Tens razão, contudo não te exaltes. 
b) A doença vem a cavalo e volta a pé. 
c) Venha agora ou perderá a vez. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
10. Identifique a alternativa correta quanto a concordância verbal: 
a) Um bloco de foliões animavam o centro da cidade. 
b) O exército dos aliados desembarcaram na Itália. 
c) A multidão vociferava ameaças. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
11. Assinale a alternativa correta quanto a regência do verbo 

agradar: 
a) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários 

sentiam prazer em agradar-lhe. 
b) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários 

sentiam prazer em agradá-lo. 
c) José era chefe do departamento pessoal e vários funcionários 

sentiam prazer em agradar. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
12. Assinale a alternativa correta quanto a regência nominal da 

palavra amor: 
a) Maria morria de amor pelo Xavier. 
b) Maria morria de amar pelo Xavier. 
c) Maria morria de amores pelo Xavier. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
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13. Identifique a alternativa correta quanto ao emprego adequado 

da vírgula:  
a) O dinheiro, Jaime o trazia escondido nas mangas do paletó. 
b) O dinheiro Jaime o trazia, escondido nas mangas do paletó. 
c) O dinheiro Jaime o trazia escondido, nas mangas do paletó. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 

Leia o texto a seguir e responda às questões de 14 à 16. 
 
Ai, dona fea! Fostes-vos queixar  
porque vos nunca louv’en em meu trobar  
mais ora quero fazer un cantar  
en que vos loarei toda via;  
e vedes como vos quero loar:  
dona fea, velha e sandia!  
 
Dona fea, se Deus mi pardon,  
pois avedes (a) tan gran coraçon  
que vos eu loe, en esta razon  
vos quero já loar toda via;  
e vedes qual será a loaçon:  
dona fea, velha e sandia!  
 
Dona fea, nunca vos eu loei  
en meu trobar, pero muito trobei;  
mais ora já un bon cantar farei,  
en que vos loarei toda via;  
e direi-vos como vos loarei:  
dona fea, velha e sandia! 

Joan Garcia de Guilhade 
 
14. Assinale a alternativa correta quanto ao modo com o qual o 

eu lírico se refere a mulher para quem canta: 
a) Como vos quero loar. 
b) Tan gran coraçon. 
c) Dona fea. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
15. Identifique a alternativa correta quanto a resposta da queixa 

feita pela mulher: 
a) Devido ao eu lírico ter feito uma cantiga para louvá-la que não 

foi de seu agrado. 
b) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, 

para declarar-lhe sua admiração. 
c) Devido ao eu lírico nunca ter feito uma cantiga para louvá-la, 

por falta de admiração. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 

 
16. Assinale a alternativa correta quanto a mulher ao qual o eu 

lírico se refere: 
a) É possível saber sua identidade, visto que ela é mencionada a 

todo momento. 
b) É possível saber sua identidade, embora seu nome não seja 

mencionado. 
c) Não é possível saber sua identidade, pois seu nome não é 

mencionado. 
d) Nenhuma das alternativas está correta. 
 
Conhecimentos Específicos 

 
17. Um paciente de 35 anos de idade chega ao pronto-socorro 

com tremores e irritabilidade. A família diz que ele faz uso de 
álcool desde os 18 anos de idade, mas estava tentando parar, já 
que a esposa saiu de casa por conta do etilismo do marido. 
Repentinamente o paciente inicia quadro convulsivo. Qual o 
melhor tratamento indicado ao caso: 
a) Glicose hipertônica EV, hidratação e Diazepan 10 mg VO e 

observação hospitalar. 
b) Tiamina, Glicose hipertônica EV, Diazepan 20mg VO e alta 

hospitalar. 
c) Internação em unidade intensiva, tiamina e hidratação e 

Diazepan 20 mg VO. 
d) Internação em unidade intensiva, Glicose hipertônica EV e 

Diazepan 10 mgVO. 
 

18. Com relação à Doença de Alzheimer, analise as afirmativas a 

seguir: 
I. A doença de Alzheimer deve ser tratada com inibidores da 
colinesterase com boa resposta comportamental e no 
relacionamento paciente-familiares, podendo ser responsável 
pela cura da doença a longo prazo. 
II. Nas fases mais avançadas o paciente evolui para um déficit 
cognitivo grave, apatia e incapacidade de deambulação. 
III. Trata-se de uma demência do tipo cortical, especialmente dos 
lobos parietal e temporal, hipocampo e núcleo basal de Meynert. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I.  
b) I e II. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 

 
19. Paciente de 56 anos, dependente alcoólico, hepatopata grave, 

apresenta quadro de rebaixamento do nível de consciência, 
desorientação, alucinações táteis e visuais, tremores, taquicardia, 
elevação da pressão arterial e da temperatura corporal, iniciados 
hoje. Há 3 dias não usa bebida alcoólica. Qual a melhor conduta 
frente ao caso: 
a) Diazepan, 60mg/dia e haloperidol, 5mg/dia. 
b) Tioridazina, 25 a 50mg de 8/8horas. 
c) Lorazepan, até 12mg/dia e haloperidol, 5mg/dia. 
d) Naloxone, 1 ampola endovenoso. 

 
20. Alterações quantitativas e qualitativas da sensopercepção 

ocorrem comumente na prática diária psiquiátrica. Sobre o tema, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Desrealização é a sensação do paciente que seu corpo não lhe 

pertence. 
b) Ilusão é a percepção deformada da realidade, de um objeto 

real e presente, uma interpretação errônea do que existe. 
c) Alucinoses são quadros alucinatórios sem perda da 

consciência da realidade, acontecendo em quadros de 
alcoolismo. 

d) Alucinação é a percepção real de um objeto inexistente, ou 

seja, sem um estímulo externo. 
 
21. O delirium é um transtorno muito frequente, principalmente 

em pacientes internados. Sobre esta entidade, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) Caracteriza-se por rebaixamento súbito do nível de 

consciência, comprometimento da atenção, distúrbios da 
percepção, com início abrupto dos sintomas e flutuação ao 
longo do dia, tendendo a piorar à noite. 

b) São causas extracranianas de delirium: deficiência de tiamina, 

hipoglicemia e infecções sistêmicas. 
c) O principal objetivo do tratamento do delirium é alcançado com 

neurolépticos de alta potencia e baixa interferência em 
parâmetros visuais (haloperidol). 

d) Um diagnóstico diferencial importante é mania, porém este não 

tem alteração da consciência. 
 

22. Assinale a alternativa que contenha a associação correta 

entre o agente tóxico e seu antidoto específico: 
a) Atropina – flumazenil. 
b) Benzodiazepínicos – naloxone. 
c) Metanol – atropina. 
d) Cianeto – nitrito de sódio. 

 
23. Em relação aos transtornos somatoformes, dissociativos e 

factícios, analise as afirmativas a seguir: 
I. Na simulação, a produção de sintomas é voluntária e o ganho 
secundário está presente. 
II. No transtorno factício, a produção de sintomas é involuntária e 
o ganho secundário está presente. 
III. No transtorno somatoforme, a produção de sintomas é 
voluntária e o ganho secundário está ausente. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I. 
b) I e II. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 
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24. Com relação à Doença de Alzheimer, analise as afirmativas a 

seguir: 
I. O donepezil, por ter baixa toxicidade hepática e por ser 
administrado uma vez ao dia é muito utilizado no tratamento da 
doença de Alzheimer. 
II. A tacrina é um anticolinesterásico periférico com menor taxa de 
hepatotoxicidade dentre este grupo de fármacos. 
III. Os antioxidantes, como vitamina E e seleginina, não tiveram 
impacto significativo sobre a redução da institucionalização  e 
aumento da sobrevida nos trabalhos duplo-cegos recentemente 
publicados. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I.  
b) I e II. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 

 
25. Em relação ao diagnostico diferencial entre delirium e 

demência, assinale a alternativa que representa característica em 
comum das duas entidades: 
a) Consciência preservada. 
b) Pensamento desorganizado. 
c) Alucinações são comuns. 
d) Memória recente prejudicada. 

 
26. O delirium tremens é uma forma mais intensa e complicada 

da abstinência alcoólica. Sobre esta entidade, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
a) Um traço comum, mas nem sempre presente, no delirium 

tremens é a presença de alucinações táteis e visuais. 
b) É uma condição potencialmente fatal, especialmente em dias 

quentes e pacientes debilitados, sendo o óbito atribuído ao 
distúrbio hidroeletrolítico. 

c) Geralmente inicia-se entre 1 e 4 dias após a interrupção do uso 

do álcool, durando até 3 ou 4 dias. 
d) O tratamento inclui o uso de um benzodiazepínico (diazepan – 

60mg/dia, se hepatopata grave) e haloperidol, 5mg/dia. 
 
27. A síndrome de Wernicke-Korsakoff (síndrome amnésica) 

cursa com ataxia, confusão mental e anormalidade de 
movimentação ocular extrínseca. O tratamento desta síndrome 
deve ser feito com: 
a) Vitamina B6. 
b) Glicose hipertônica endovenosa. 
c) Vitamina B1. 
d) Dopamina. 

 
28. A depressão é uma doença do “organismo inteiro” que 

compromete o físico, o humor e em consequência, o pensamento. 
Sobre a depressão, analise as afirmativas a seguir: 
I. Aproximadamente a metade dos pacientes terá episódios 
repetitivos de crise e precisará de tratamento contínuo. 
II. Cerca de 15 a 20% dos pacientes depressivos cometem 
tentativa de suicídio. 
III. A taxa de recorrência para aqueles que se recuperam do 
primeiro episódio fica ao redor de 35% dentro de 2 anos, e cerca 
de 60% dentro de 12 anos. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I. 
b) I e II. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 

 
29. Estado depressivo leve e prolongado, com 2 anos de período 

contínuo predominantemente depressivo, em que o humor pode 
ser irritável em vez de depressivo, classifica-se como: 
a) Depressão atípica. 
b) Disforia. 
c) Ciclotimia. 
d) Distimia. 

 
30. Em relação ao diagnóstico diferencial entre depressão e 

mania, assinale a alternativa que representa característica em 
comum das duas entidades: 
a) Atenção diminuída. 
b) Ideação suicida comum. 

c) Pensamento acelerado. 
d) Ideias de culpa ou ruína. 

 
31. O transtorno obsessivo-compulsivo consiste na combinação 

de obsessões e compulsões. Sobre esta doença, analise as 
afirmativas a seguir: 
I. Exibe 2 picos de incidência, o 1º na infância, e o 2º em torno 
dos 30 anos de idade. 
II. O paciente exibe perda do juízo crítico, não percebendo o 
absurdo ou exagero do que está se passando. 
III. O tratamento é realizado com antidepressivos, sendo a 1ª 
escolha a clomipramina. No inicio, deve-se evitar a associação 
com benzodiazepínicos, sob pena de piora dos sintomas. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I. 
b) I e II. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 

 
32. A demência é um síndrome progressiva que apresenta 

múltiplos comprometimentos da função cognitiva. As 3 
características principais da demência são, EXCETO: 
a) Esquecimento ou problemas com a memória. 
b) Quadro insidioso, sendo os déficits de memória os últimos a 

surgirem. 
c) Problemas de comportamento (agitação, insônia, choro fácil, 

comportamentos inadequados). 
d) Perda das habilidades adquiridas durante a vida (dirigir, vestir 

a roupa, cozinhar, etc). 
 

33. Em relação ao transtorno afetivo bipolar, analise as 

afirmativas a seguir: 
I. A depressão do transtorno bipolar é igual a depressão comum, 
assim como o tratamento é realizado da mesma forma. 
II. O tratamento da fase maníaca é realizado com estabilizadores 
do humor; na presença de agitação e psicose, deve-se associar 
um antipsicótico. 
III. As principais características da fase maníaca são diminuição 
do sono, hiperatividade, ideias de grandiosidade e sintomas 
psicóticos. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I. 
b) I e II. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 

 
34. Em relação ao Transtorno de Pânico, assinale a alternativa 

INCORRETA: 
a) As crises de ansiedade no pânico duram até 10 minutos e 

costumam ser inesperadas, podendo surpreender o paciente 
em ocasiões inesperadas. 

b) O tratamento deve ser realizado com antidepressivos, 

tricíclicos ou inibidores seletivos da recaptação de serotonina. 
Deve-se evitar a associação com benzodiazepínicos de ação 
rápida sob o risco de piora das crises. 

c) Alguns desenvolvem o episódio de pânico diante de situações 

pré-conhecidas, como dentro de transportes públicos. Nestes 
casos, dizemos que o transtorno de pânico é acompanhado 
de agorafobia, sendo 2 vezes mais prevalente em mulheres. 

d) O transtorno de pânico habitualmente se inicia depois dos 20 

anos de idade, acometendo igualmente homens e mulheres, 
na plenitude da vida profissional. 

 
35. Em relação à anorexia nervosa, analise as afirmativas a 

seguir: 
I. É marcante a perda de peso dos pacientes (ou a manutenção 
de um peso abaixo do normal), assim como acontece na bulimia 
nervosa. 
II. Hábito comum entre os anoréxicos consiste em uma obsessão 
por estocar/guardar comida. 
III. Mais de 90% dos casos de anorexia nervosa acontecem em 
mulheres. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I. 
b) I e II. 

 



4 

 

c) II e III. 
d) I, II e III. 

 
36. Paciente de 27 anos chega ao setor de emergência trazidas 

pelas colegas da igreja. Elas dizem que a paciente mudou muito, 
fica o tempo inteiro limpando o apartamento e o marido diz que 
ela dorme 2 horas por noite. Nos cultos, fala alto e quer chamar a 
atenção quando o pastor está falando. Sempre foi uma mulher 
tímida e que respeitava o marido, mas desde que isso ocorreu, há 
3 semanas, convida colegas do culto para sair e está usando 
roupas muito decotadas. Contam, ainda, que há cerca de 2 anos, 
a paciente teve quadro depressivo, em que ficou 2 semanas sem 
sair de casa, o que melhorou espontaneamente. Qual o 
tratamento indicado ao caso: 
a) Antidepressivos associados com benzodiazepínicos. 
b) Benzodiazepinicos apenas. 
c) Antipsicoticos para conter a agitação e posteriormente um 

estabilizador de humor. 
d) Antidepressivos tricíclicos. 

 
37. Paciente com quadro de excessiva devoção ao trabalho em 

detrimento da família e atividades de lazer, relutância em 
desfazer-se de objetos por achar que serão úteis algum dia, 
indecisão constante prejudicando seu próprio trabalho ou estudo, 
consciência e escrúpulo excessivos em relação às normas 
sociais, configura transtorno de personalidade do tipo: 
a) Antissocial. 
b) Esquizoide. 
c) Anancástico. 
d) Paranoide. 

 
38. Em relação aos transtornos somatoformes, assinale a 

alternativa INCORRETA: 
a) A característica principal é a presença de sintomas físicos que 

sugerem alguma doença orgânica ou física e que são 
produzidos intencionalmente. 

b) O ganho secundário geralmente está ausente. 
c) O transtorno é mais comum entre as mulheres e se inicia 

geralmente na vida adulta, após os 30 anos. 
d) Dependência e abuso de sedativos e analgésicos são bastante 

frequentes. 
 
39. A agitação psicomotora é a emergência mais comum em 

psiquiatria, caracterizando-se por atividade motora excessiva, 
associada a um sentimento de tensão interna. Sobre o tema, 
analise as afirmativas a seguir: 
I. Quando a etiologia está relacionada à psicose ou síndrome 
maníaca, ocorrem delírios, alucinações, discurso desconexo e 
incoerente, diminuição da atenção, irritabilidade e aumento da 
atividade motora. 
II. A posição mais indicada para a contenção do paciente agitado 
é a lateral, com a cabeça levemente elevada. 
III. Na maioria dos casos, a sedação é realizada com diazepan 
intramuscular. 
Está correto o que se afirma em: 
a) I. 
b) I e II. 
c) II e III. 
d) I, II e III. 

 
40. Em relação ao uso dos antidepressivos tricíclicos, assinale a 

alternativa correta: 
a) Pode ser usado em pacientes com bloqueio de ramo 

ventricular. 
b) A nortriptilina é mais indicada para idosos por ter menor efeito 

anticolinérgico. 
c) Podem ser usados no 1º trimestre da gestação. 
d) Deve-se sempre solicitar um hemograma pelo risco de anemia. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 




