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Língua Portuguesa 

TEXTO 1 (Base para responder as questões de 01 a 05).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

01. Nesse texto, o autor principalmente: 

A) defende as superstições ingênuas do povo de Caruaru, que foi enganado pela “Galega da Cadisa”. 
B) noticia um intrigante e misterioso caso ao povo da cidade, que o dissemina, fazendo comentários  “à boca pequena”. 
C) argumenta, inquirindo o leitor sobre a veracidade do caso da revendedora de automóveis. 
D) narra o caso das aparições de uma sedutora mulher que já havia morrido. 
E) disserta sobre uma história de assombração que afetou, sobretudo, motoristas de táxi em Caruaru. 

02. As relações lógicas estabelecidas a partir do Texto 1 estão corretas em: 

A) A mulher loura assustava preferencialmente os homens, portanto eles acabavam seduzidos por ela e aceitavam lhe 
dar uma carona. 

B) Ainda que a revendedora de automóveis tenha encerrado suas atividades, a mulher loura não mais apareceu. 
C) Os casos de aparição da loura não tiveram grande repercussão, porque foram noticiados por um radialista.   
D) A Galega sempre conseguia caronas, provavelmente porque os homens andavam naquela área em busca de 

prostitutas. 
E) Tudo acontecia em frente a uma revendedora de automóveis em vista de que, a partir de certas horas da noite, uma 

bela mulher levava pânico aos motoristas que por lá ousassem passar. 
 
 
 
 
 
 
 

Galega da Cadisa 
 

No final da década de 1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher que acabou levando pânico a 
todos aqueles que ousassem passar de carro, a partir de certas horas da noite, por um trecho de rua à época pouco 
movimentado, localizado nas proximidades do estádio do Central, na época o principal time de futebol da cidade. 

Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio de uma revendedora de automóveis denominada Caruaru 
Diesel S.A (Cadisa), em frente ao qual tudo acontecia. Durante o dia, não havia nada de estranho, até crianças 
passavam por ali sem nenhum problema. O perigo era trafegar pela área depois das dez horas da noite. 

Veja como tudo acontecia: quando um carro apontava na esquina, uma bela mulher, loura de olhos azuis, 
surgia de repente, supostamente vinda do interior do prédio da Cadisa que, no entanto, permanecia com todas as 
portas fechadas. Se a pessoa que dirigisse o carro fosse uma outra mulher, a Galega deixava passar. Se fosse um 
homem, ela pedia carona. 

Perto dali ficava a zona de prostituição de Caruaru e, talvez por isso, a Galega da Cadisa sempre 
conseguia caronas. Ela pedia que a deixassem em sua residência, uma pequena casa no bairro do Salgado, e no 
caminho insinuava querer ter um caso amoroso com seus caroneiros. Mas, ao chegar, se despedia e, depressa, 
entrava em casa, dizendo que logo retomaria o contato. 

Os mais encantados com a Galega (a maioria deles motoristas de táxis) acabavam não resistindo e, no dia 
seguinte, iam procurá-la, em casa. Quem atendia, porém, era um senhor de idade, ferreiro de profissão, o verdadeiro 
morador da casa. Ele sabia, sim, que ali havia morado uma mulher loura e informava que ela morrera fazia vinte anos. 

As primeiras aparições da Galega da Cadisa não tiveram grande repercussão, até porque os casos eram 
comentados à boca pequena, apenas entre alguns motoristas que diziam já ter passado pela experiência, ou nas 
rodas-de-bar. Mas, depois que um radialista passou noticiar os causos no programa policial de uma emissora de rádio 
de grande audiência, a estória pipocou na cidade. 

Foram dois anos de muitos causos envolvendo a Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes. Depois, 
quando a revendedora de automóveis encerrou suas atividades, nunca mais se ouviu falar da encantadora loura. 
Ficaram apenas o mistério em torno daquelas aparições e a intrigante constatação de que a Galega só saía do prédio 
para pedir caronas enquanto ali funcionou uma revendedora de automóveis. 

Por que será que a Galega sumiu depois que o edifício passou a ter outro uso? Para essa pergunta, 
ninguém nunca teve resposta. 

                      (www.pe-az.com) 

http://www.pe-az.com/
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03. No que diz respeito ao Texto 1, analise cada uma das 
afirmações a seguir. 

1) Quando o autor diz que “até crianças passavam 
por ali sem nenhum problema”, ele acentua a 
ideia da falta de perigo, evocando a fragilidade 
daqueles que, em princípio, menos teriam chance 
de se defender. 

2) Pelas informações dadas no texto, é possível 
inferir que a Cadisa funcionou no mesmo 
endereço até o fim dos anos setenta. 

3) Há uma contradição entre o fato de uma mulher 
surgir de repente do interior do prédio da Cadisa 
e a informação de que todas as portas do prédio 
continuavam fechadas. Isso justifica o emprego 
do advérbio “supostamente”. 

 

Está(ão) correta(s): 

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

  

04. Não existe relação de concordância entre os verbos 
em destaque e as expressões sublinhadas apenas na 
letra: 

A) “No final da década de 1960, SURGIU em 
Caruaru uma bela e loura mulher...” 

B)  “Na esquina desse pedaço de rua FICAVA o 
prédio de uma revendedora de automóveis 
denominada Caruaru Diesel S.A (Cadisa), em 
frente ao qual tudo acontecia.” 

C) “Os mais encantados com a Galega (a maioria 
deles motoristas de táxis) ACABAVAM não 
resistindo e, no dia seguinte, iam procurá-la, em 
casa.” 

D) “FICARAM apenas o mistério em torno daquelas 
aparições e a intrigante constatação.” 

E) “... a Galega só saía do prédio para pedir caronas 
enquanto ali FUNCIONOU uma revendedora de 
automóveis.” 

 
 

 
 

05. O motivo que levou o autor do Texto 1 a empregar 
corretamente a vírgula em “No final da década de 
1960, surgiu em Caruaru uma bela e loura mulher...” 
não foi levado em conta no seguinte segmento de 
texto: 

A) “Na esquina desse pedaço de rua ficava o prédio 
de uma revendedora de automóveis denominada 
Caruaru Diesel S.A (Cadisa)...” 

B) “...até crianças passavam por ali sem nenhum 
problema...” 

C) “Ela pedia que a deixassem em sua residência...” 
D) “As primeiras aparições da Galega da Cadisa não 

tiveram grande repercussão...” 
E) “Foram dois anos de muitos causos envolvendo a 

Galega da Cadisa e seus pobres pretendentes.” 
 

 
Leia o Texto 2 abaixo e responda as questões de 06 a 11: 
 
TEXTO 2  

 

 

Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro ritmo. 
Era uma cidade pequena, ainda não chegara aos 100 mil 
habitantes. Desempenhava um papel importante na região 
agreste do Estado de Pernambuco devido à sua posição 
geográfica. Apesar de movimentar a economia local em 
suas feiras e no beneficiamento de algodão, não recebia 
investimentos suficientes do governo para alavancar o 
desenvolvimento econômico, tão pouco o desenvolvimento 
socioambiental. 

José Condé e Nelson Barbalho retrataram bem a 
Caruaru do início do século XX. Embora essas obras sejam 
difícieis de localizar, percebe-se que nas poucas que tive 
acesso uma riqueza nas observações dos costumes locais. 
Apesar de muitas serem obras de ficção, a imagem daquele 
povo está ali fielmente representada, seja no linguajar, seja 
nos hábitos. 

Percebe-se como o coronelismo era forte na cidade, 
chegando até meados da 2ª metade do século XX. 
Responsáveis pela ocupação dessas terras agrestinas, os 
primeiros coroneis expulsaram os índios cariris, não sem 
antes haver muito derramamento de sangue. 

 
(http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru de 

antigamente...)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://skmribeiro.wordpress.com/2010/10/.../caruaru
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06. O sistema linguístico nos oferece a possibilidade de 
articular de diferentes formas as ideias veiculadas em 
um texto, sem que isso contrarie os sentidos originais. 
A única letra em que não se exemplifica corretamente 
essa afirmação é: 

A) “Há menos de 100 anos, Caruaru tinha outro 
ritmo. Era uma cidade pequena, ainda não 
chegara aos 100 mil habitantes. Desempenhava 
um papel importante na região agreste do Estado 
de Pernambuco devido à sua posição 
geográfica.”  
 Caruaru, há menos de cem anos, devido à 

sua posição geográfica, desempenhava 

um papel importante na região agreste do 

Estado de Pernambuco, mesmo sendo 

uma cidade pequena, que tinha outro ritmo 

e ainda não chegara aos cem mil 

habitantes. 

B) “Apesar de movimentar a economia local em 
suas feiras e no beneficiamento de algodão, não 
recebia investimentos suficientes do governo 
para alavancar o desenvolvimento econômico, 
tão pouco o desenvolvimento socioambiental.” 
 Não recebia investimentos suficientes do 

governo para alavancar os 

desenvolvimentos econômico e 

socioambienteal, embora movimentasse a 

economia local em suas feiras e no 

beneficiamento de algodão. 

C) “Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais.” 

 Nas poucas obras a que tive acesso, 

apesar da dificuldade em localizá-las, 

percebe-se uma riqueza nas observações 

dos costumes locais. 

D) Apesar de muitas serem obras de ficção, a 
imagem daquele povo está ali fielmente 
representada, seja no linguajar, seja nos hábitos. 
 Seja no linguajar, seja nos hábitos, a 

imagem daquele povo está ali fielmente 

representada, ainda que muitas sejam 

obras de ficção. 

E) Percebe-se como o coronelismo era forte na 
cidade, chegando até meados da 2ª metade do 
século XX. 
 Mesmo que o coronelismo tenha sido forte 

na cidade, percebe-se que ele chegou até 

meados da 2ª metade do século XX. 

 

07. governo para alavancar o desenvolvimento econômico, 
tão pouco o desenvolvimento socioambiental”, há um 
equívoco no emprego da expressão sublinhada, que 
está sendo empregada no lugar do advérbio 
“tampouco”. O mesmo equívoco encontra-se em: 

A) Caruaru tinha tão pouco investimento do governo 
que não conseguia alavancar seu 
desenvolvimento econômico. 

B) A cidade era tão pouco movimentada quanto 
qualquer outra do seu porte. 

C) O coronelismo local não se empenhava pelo 
desenvolvimento da cidade, tão pouco o governo 
estadual. 

D) Muitas vezes, os escritores são tão pouco fiéis à 
imagem do seu povo! Não foi o que aconteceu 
com José Condé e Nelson Barbalho. 

E) Caruaru alavancou tão pouco o desenvolvimento 
econômico por conta da falta de apoio do 
governo estadual. 

08. Analise as observações feitas em relação ao período: 
“Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais”. 

1) A conjunção “que” depois da forma verbal 
“percebe-se”, cria a expectativa de um 
complemento em forma de oração, o que não 
acontece. 

2) O autor infringe uma regra da gramática 
normativa quando não coloca uma preposição 
antes do pronome relativo “que” para atender à 
regência da palavra acesso. 

3) A informação adverbial deveria ficar entre 
vírgulas por estar deslocada na oração. 

4) Há um erro na flexão da palavra difícil no plural. 

 
As observações pertinentes são:  

A) 1, 2 e 3, apenas. 
B) 1, 3 e 4, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
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09. Fazendo as correções necessárias ao período citado 
na questão 08, encontramos: 

A) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que, nas poucas que tive acesso, 
uma riqueza nas observações dos costumes 
locais. 

B) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se que há, nas poucas que tive acesso, 
uma riqueza nas observações dos costumes 
locais. 

C) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, 
percebe-se que há, nas poucas a que tive 
acesso, uma riqueza nas observações dos 
costumes locais. 

D) Embora essas obras sejam difícieis de localizar, 
percebe-se nas poucas a que tive acesso, uma 
riqueza nas observasões dos costumes locais. 

E) Embora essas obras sejam difíceis de localizar, 
percebe-se, nas poucas que tive acesso uma 
riqueza nas observações dos costumes locais. 

10. De acordo com as novas regras ortográficas, a palavra 
“coronéis” deve ser acentuada pelo mesmo motivo que 
decide a acentuação de: 

A) idéias 
B) heróico 
C) herói 
D) têxteis 
E) difícil 

11. O emprego da crase é facultativo na situação em que 
ocorre no texto: “devido à sua posição geográfica”, 
mas é obrigatória em: 

A) devido à seu posicionamento 
B) devido às suas posições políticas  
C) devido à questões variadas 
D) devido à minha luta 
E) devido à ela 

 

 
 
 
 

Leia o Texto 3 abaixo e responda as questões de 12 a 14: 

 
TEXTO 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Na letra de sua canção, o compositor Zé Dantas 
registra formas de uma variante popular oral. Fazendo 
a correspondência entre essas formas e suas 
variantes dicionarizadas, encontramos apenas um 
erro: 

A) Sá – sinhá  
B) Cumpade – compadre 
C) Causo – causa 
D) Forgansa – folgansa 
E) Vêi – veio  

13. O fenômeno fonético que ocorre em “forgansa” é o 
mesmo que ocorre em: 

A) cumpade 
B) sordado 
C) vêi 
D) doi 
E) quato 

 

 
 
 

Forró em Caruaru 
 

No forró de Sá Joaninha em Caruaru 
Cumpade Mané Bento só faltava tu  
Eu nunca vi, meu cumpade  
Forgansa tão boa  
Tão cheia de brinquedo e de animação  
Bebemo na função, dançamo sem parar  
Num galope de matar  
Nas alta madrugada  
Por causo de uma danada que vêi de 
Tacaratu 
Matemo doi sordado, quato cabo e um 
sargento  
Cumpade Mané Bento só faltava tu  

                           (Zé Dantas) 
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14. Considerando o Texto 3, analise as afirmações: 

1) Se o autor registrou as formas “forgansa” e “sordado”, seria coerente registrar fartava e arta. 
2) Se ele registrou “bebemo” e “matemo”, seria coerente registrar dancemo. 
3) Nenhuma das flexões verbais foi registrada no texto de acordo com os preceitos da gramática normativa. 

 

Está(ão) correta(s): 

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

 
 
TEXTO 4  
 

 

 
 

(amarildo.com.br) 

15. Na charge do Texto 4, 

1) imagem e texto se complementam na criação do sentido. 
2) o erro na articulação do sujeito com o verbo é inadmissível e não se justifica nesse tipo de texto. 
3) nesse caso, a gramática é sacrificada em prol da riqueza expressiva.  

 

Está(ão) correta(s): 

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

 

“MORREM” CHICO ANYSIO 
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Conhecimentos Específicos 

16. Paciente de 27 anos vem usando há duas semanas 
risperidona na dose de 8 mg dia e apresentando há 48 
horas quadro de distonia, rigidez muscular, acinesia, 
mutismo, obnubilação, hipertermia, sudorese, aumento 
da pressão arterial e da frequência cardíaca, além de 
leucocitose e mioglobinemia. Qual dos diagnósticos 
abaixo deve ser inicialmente considerado?      

A) Parkinsonismo secundário. 
B) Distonia tardia. 
C) Síndrome neuroléptica maligna. 
D) Síndrome de Munchausen. 
E) Síndrome de Ganser. 

17. Dentre os distúrbios abaixo, em qual deles não há 
indicação de uso de benzodiazepínicos?     

A) Síndrome de abstinência alcoólica. 
B) Depressão ansiosa. 
C) Fobia social. 
D) Acatisia induzida por antipsicóticos. 
E) Síndrome da apneia obstrutiva do sono. 

18. Em todos os casos abaixo a clozapina pode ser bem 
indicada, EXCETO:      

A) esquizofrenia refratária. 
B) psicose na doença de Parkinson induzida pela 

L-dopa. 
C) pacientes que não toleram os efeitos 

extrapiramidais provocados por outros 
antipsicóticos em doses usuais. 

D) paciente esquizofrênico com tendências 
suicidas. 

E) psicose alcoólica e delirium tremens. 

19. Senhora de 59 anos apresentando nos últimos dois 
meses crises recorrentes caracterizadas por intenso 
medo associado a palpitações, dor pré-cordial, 
tremores, sensação de formigamento em 
extremidades, sensação de tontura e sufocação. As 
crises são inesperadas e duram cerca de 20 minutos. 
Mostra-se bastante preocupada com a possibilidade 
de vir a ter outras crises semelhantes. Os exames 
físico, cardiológicos e laboratoriais não mostraram 
anormalidades que explicassem as crises. A hipótese 
diagnóstica mais provável é que tenha:      

A) transtorno do pânico. 
B) transtorno de ansiedade generalizada. 
C) hipocondria. 
D) transtorno de somatização. 
E) transtorno factício. 

 

20. Dentre os fármacos abaixo usados para tratamento de 
distúrbios cognitivos na demência de Alzheimer, qual 
tem como seu principal mecanismo de ação a ligação 
a receptores NMDA?        

A) Memantina. 
B) Galantamina. 
C) Tacrina. 
D) Rivastigmina. 
E) Donepezil. 

21. Demonstração de frieza emocional, distância ou 
afetividade limitada; aparente indiferença às críticas ou 
elogios; preferência marcante por atividades solitárias; 
falta de amigos íntimos ou confidentes e falta de 
desejo de os ter são características de qual transtorno 
de personalidade abaixo?       

A) Transtorno de personalidade esquizoide. 
B) Transtorno de personalidade antissocial. 
C) Transtorno de personalidade borderline. 
D) Trantorno de personalidade esquiva ou 

evitativa. 
E) Transtorno de personalidade anancástica. 

22. Dentre os psicofármacos abaixo, qual deles está mais 
associado a maior taxa de malformações congênitas 
em recém-nascidos quando do seu uso na gravidez?     

A) Ácido valproico/valproato. 
B) Oxcarbazepina. 
C) Lítio. 
D) Fluoxetina. 
E) Clonazepam. 

23. Quanto ao Delirium, assinale a alternativa incorreta.       

A) O Delirium hiperativo é caracterizado por 
delírios, inquietação, fala rápida e irritabilidade. 

B) O Delirium hipoativo é caracterizado por 
discurso lentificado, lentificação psicomotora e 
apatia. 

C) O Delirium hipoativo acomete mais idosos. 
D) O Delirium hipoativo tem melhor prognóstico. 
E) Os distúrbios cognitivos tendem a ser mais 

intensos no Delirium hipoativo. 

24. Paciente sabidamente usuário de drogas ilícitas chega 
à emergência com aumento da pressão arterial, das 
frequências cardíaca e respiratória, da temperatura 
corporal, dilatação pupilar, estado de alerta elevado e 
aumento da atividade motora, além de certa 
hostilidade e agressividade, mais provavelmente está 
sob intoxicação aguda por:   

A) maconha. 
B) cocaína. 
C) solventes. 
D) opioides. 
E) álcool. 
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25. No Retardo Mental ocorre parada do desenvolvimento 
ou o desenvolvimento incompleto do funcionamento 
intelectual, caracterizados essencialmente por um 
comprometimento, durante o período de 
desenvolvimento, das faculdades que determinam o 
nível global de inteligência, isto é, das funções 
cognitivas, de linguagem, da motricidade e do 
comportamento social. Por definição, observa-se o 
início nos primeiros anos de vida, incapacidade para 
se adaptar às demandas comuns, além do 
comprometimento cognitivo que pode ser medido pelo 
QI. No caso do Retardo Mental Leve, normalmente o 
QI se encontra entre:      

A) 70-89. 
B) 50-69. 
C) 35-49. 
D) 20-40. 
E) Abaixo de 20. 

26. Paciente alcoolista é trazido pela família ao CAPS 
mostrando-se consciente das suas dificuldades em 
controlar o uso de álcool. Parece também reconhecer os 
problemas ocupacionais e familiares que têm aparecido 
em sua vida em decorrência do uso da substância. No 
entanto, mostra-se ambivalente quanto ao desejo de 
fazer tratamento para dependência ou de suspender ou 
diminuir o uso do álcool. De acordo com a classificação 
proposta por Prochaska e DiClemente, ele 
provavelmente se encontra no estágio de mudança:       

A) preparação. 
B) pré-contemplação. 
C) contemplação. 
D) ação. 
E) manutenção. 

27. Dentre os antidepressivos abaixo, qual tem ação 
farmacodinâmica predominante nos sistemas 
dopaminérgico e noradrenérgico?      

A) Paroxetina. 
B) Trazodona. 
C) Bupropiona. 
D) Agomelatina. 
E) Fluvoxamina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

28. Algumas substâncias podem ser usadas para o 
tratamento do alcoolismo no sentido de evitar 
recaídas. Assinale a alternativa incorreta.         

A) A interação entre a naltrexona e o álcool leva a 
rubor, náuseas, vômitos e mal estar geral, além 
de depressão respiratória, arritmias cardíacas e 
convulsões. 

B) A naltrexona é um antagonista dos receptores 
opioides. 

C) O dissulfiram inibe a álcool-desidrogenase. 
D) O dissulfiram e a naltrexona não devem ser 

usados em casos de insuficiência hepática 
grave. 

E) O tratamento com a naltrexona não parece ser 
útil se não for associado a intervenções 
psicossociais. 

29. Quanto ao uso de cannabis, assinale a alternativa 
incorreta.      

A) Há associação entre uso precoce de maconha 
e esquizofrenia. 

B) Quando usada na gravidez, pode levar a 
crescimento fetal diminuído. 

C) Há indícios de alterações cognitivas e de 
comportamento em crianças que foram 
expostas intra-útero à maconha. 

D) É discutível se há síndrome de abstinência 
relacionada ao uso crônico da maconha, mas 
há relatos de craving, ansiedade, irritabilidade, 
alterações da memória e do apetite e enfado. 

E) O tratamento farmacológico que se mostra 
específico para o tratamento da intoxicação e 
da possível síndrome de abstinência é o 
acamprosato. 

30. Quanto ao tratamento farmacológico da dependência à 
nicotina, é incorreto afirmar que:  

A) são efeitos colaterais da bupropiona: insônia, 
boca seca e diminuição do limiar convulsivo. 

B) as gomas de nicotina podem provocar reação 
inflamatória na mucosa oral e dispepsia. 

C) o patch de nicotina está associado à insônia. 
D) a vareniclina mostra taxas de resposta de cerca 

de 40%-50%. 
E) a bupropiona tem taxas de resposta entre 40%-

50%. 
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31. O Programa Nacional de Avaliação do Sistema 
Hospitalar/Psiquiatria contempla todos os critérios 
abaixo, EXCETO: 

A) estrutura física do hospital. 
B) realização de “entrevistas de satisfação” com 

pacientes longamente internados. 
C) realização de “entrevistas de satisfação” com 

médicos assistentes e administradores do 
hospital. 

D) adequação e inserção dos hospitais à rede de 
atenção em saúde mental em seu território e às 
normas técnicas gerais do SUS. 

E) processos e recursos terapêuticos da 
instituição. 

32. É característica do CAPS III:        

A) ser um CAPS de porte médio. 
B) ter equipe mínima de nove profissionais. 
C) clientela composta de crianças e adolescentes. 
D) funcionar todos os dias da semana. 
E) ter capacidade de atendimento para 1.200 

pessoas por mês. 

33. Quanto aos Centros de Convivência e Cultura 
estimulados pelos programas de saúde mental do 
Governo Federal, é incorreto afirmar que: 

A) são espaços de sociabilidade, produção 
cultural e intervenção na cidade. 

B) a clientela é composta exclusivamente de 
pessoas com transtornos mentais persistentes. 

C) são equipamentos concebidos 
fundamentalmente no campo da cultura, e não 
exclusivamente no campo da saúde. 

D) não realizam atendimento médico. 
E) são dispositivos públicos que se oferecem para 

a pessoa com transtornos mentais e para o seu 
território como espaços de articulação com a 
vida cotidiana. 

34. Quanto às estratégias para redução de danos e risco 
em usuários de álcool e outras drogas, analise as 
afirmativas abaixo.    

1) Ampliação do acesso aos serviços de saúde. 
2) Distribuição de insumos (seringas, agulhas, 

cachimbos). 
3) Elaboração e distribuição de materiais 

educativos. 
4) Programas de prevenção de acidentes e violência 

associados ao consumo. 
 

            Estão corretas: 

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

35. Na avaliação do risco de suicídio na emergência, 
alguns parâmetros relacionados a fatores 
predisponentes e fatores de proteção podem ser 
utilizados. Dentre os fatores listados abaixo, qual deles 
não faz parte dos fatores de proteção?      

A) Estar grávida. 
B) Religiosidade. 
C) Teste de realidade intacto. 
D) Ausência de transtorno mental. 
E) Ser idoso. 

36. Todas as alterações abaixo podem ser achados de 
neuroimagem no transtorno bipolar do humor, 
EXCETO:    

A) aumento dos ventrículos laterais. 
B) maior frequência de aparecimento de sinais 

hiperintensos em substância branca. 
C) discreta redução do volume do hipocampo 

esquerdo em adolescentes. 
D) diminuição bilateral no volume da amígdala em 

adultos. 
E) redução do volume da região subgenual do 

córtex pré-frontal. 

37. Quanto aos aspectos relacionados à psicoimunologia, 
está incorreta a alternativa.      

A) Taxas particularmente altas de depressão são 
encontradas em pessoas com esclerose 
múltipla e lúpus eritematoso sistêmico. 

B) Frequentemente a depressão e/ou o estresse 
intenso precedem episódios de manifestação 
clínica de infecção por herpes.  

C) Tratamento com interferon-α pode levar a 
depressão em até 40% dos pacientes. 

D) A depressão está associada à diminuição de 
interleucina-6 e de fator de necrose tumoral-α. 

E) Dentre os efeitos das citocinas no SNC, um 
deles é a indução da indolamina dioxigenase, 
que levará à diminuição da produção de 
serotonina. 

38. Dentre os possíveis eventos adversos abaixo, qual 
ocorre mais frequentemente com a oxcarbazepina do 
que com a carbamazepina?       

A) Hiponatremia. 
B) Indução de enzimas hepáticas. 
C) Rash cutâneo. 
D) Elevação de AST e ALT (TGO e TGP). 
E) Diminuição dos leucócitos. 
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39. A associação entre clozapina e fluvoxamina não é 
recomendada porque:    

A) a fluvoxamina inibe CYP 1A2, principal via de 
metabolismo da clozapina, levando a risco 
aumentado de convulsão pela elevação dos 
níveis plasmáticos da clozapina. 

B) a fluvoxamina inibe CYP 2D6, principal via de 
metabolismo da clozapina, levando a risco 
aumentado de convulsão pela elevação dos 
níveis plasmáticos da clozapina. 

C) a clozapina induz a CYP 2D6, principal via de 
metabolismo da fluvoxamina, levando à 
inativação precoce do antidepressivo. 

D) a clozapina induz a CYP 1A2, principal via de 
metabolismo da fluvoxamina, levando à 
inativação precoce do antidepressivo. 

E) a clozapina inibe a 2D6, principal via de 
metabolismo da fluvoxamina, levando a risco 
bastante aumentado de síndrome 
serotonérgica. 

40. Quanto às alterações da linguagem, está incorreto 
afirmar que: 

A) a afasia de expressão ou de broca é uma 
afasia não fluente. 

B) palilalia é a produção de palavras inteiramente 
novas criadas pelo paciente ou palavras já 
existentes que recebem uma acepção 
totalmente nova.  

C) alexia é a perda da capacidade previamente 
adquirida de leitura. 

D) disartria é a incapacidade de articular 
corretamente as palavras devido a alterações 
neuronais referentes ao aparelho fonador que 
levam a paresias, paralisias ou ataxias da 
musculatura da fonação. 

E) ecolalia é a repetição estereotipada da última 
ou das últimas palavras que o entrevistador (ou 
alguém do ambiente) falou ou dirigiu ao 
paciente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 




