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Língua Portuguesa 

01. Marque o grupo de palavras, grafadas corretamente, 
quanto ao emprego de X e CH: 

 
A) Xarque, xuxu, chícara, chumaço, chumbada. 
B) Trouxa, recauchutar, mexerica, mexerico, 

enxerido. 
C) Charque, xoque, chorar, xícara, chuleta. 
D) Xumaço, chuteira, xeque, chepa, xilofone. 
E) Cherém, xepa, xampu, chiita, chilofone. 
 

02. Marque a alternativa, cujo grupo de palavras está 
corretamente acentuada, de acordo com o Novo 
Acordo Ortográfico da língua portuguesa: 

 
A) Rústico, Sofá, Harém, Assembleia, Ideia, Papéis, 

Balaústre. 
B) Assembléia, Heroi, Vestuário, Inevitavel, Pestífero, 

Rotulo, Elétrico. 
C) Idéia, Herói, Inevitável, Media, Rótulo, Egregio, 

Egoísta. 
D) Heróico, Vestuario, Indivíduo, Egrégio, Hidraulico, 

Inúmero. 
E) Individuo, Média, Pestifero, Eletrico, Egoista, 

Hidrelétrica, Número. 

03. Podemos classificar os numerais grifados nas frases 
abaixo como: 

 
1) Arnóbio foi o noningentésimo oitavo colocado no 

concurso. 
2) Mariana respondeu a um quinto da prova oral. 
3) Albertina deu à luz a filhos sêxtuplos.  
4) Francisco tem um rebanho com mais de cem mil 

cabeças de gado. 
 

A) Ordinal, multiplicativo, fracionário, cardinal 
B) Cardinal, ordinal, fracionário, multiplicativo 
C) Ordinal, fracionário, multiplicativo, cardinal 
D) Multiplicativo, ordinal fracionário, cardinal 
E) Nenhuma das respostas 
 

04. Preencha os espaços, em aberto, craseando 
corretamente. 

 
_____ (A, À) tarde, iremos ao cinema com 
_____(AS,ÀS) crianças, voltaremos _____(AS, ÀS) 17 
horas e aguardaremos Fernanda _____(A, À) qualquer 
hora para o jantar. A refeição está pronta desde 
_____(AS, ÀS) duas horas. 

 
A) À, ÀS, AS, À, AS 
B) A, ÀS, ÀS, À, ÀS 
C) A, AS, ÀS, A, ÀS 
D) À, AS, ÀS, A, AS 
E) A, AS, ÀS, A, AS 

05. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à 
concordância nominal: 

 
1) Será muito cara a comemoração dos 15 anos de 

formatura. 
2) Custou muito caro a festa do meu aniversário. 
3) É bom ficar a sós com meus pensamentos. 
4) Maria entregou as correspondências em mão. 
5) A cirurgia demorou, eu mesma fiquei apreensiva. 

 
A) 1\3\5 
B) 1\3\4\5 
C) 1\4\5 
D) 1\2\4\5 
E) 1\2\3\4\5 
 

06. Quais das frases abaixo estão corretas quanto à 
concordância verbal: 

 
1) Mais de um professor participou das assembleias. 
2) Mais de um professor participaram das 

assembleias. 
3) Ia dar oito horas quando Maria chegou do trabalho. 
4) Ana, José e Francisca festejou o São João na 

roça. 
5) Procura-se costureiras experientes. 

 
A) 1\3\5 
B) 1\5 
C) 1\4 
D) 2\5 
E) 3\4\5 

 

07. Classifique as orações coordenadas sindéticas com 
conjunções: 

 
1) O jogador faz o gol e corre para o abraço. 
2) O professor é profundo conhecedor do tema, 

entretanto está afastado de suas funções. 
3) Fale agora, ou se cale para sempre. 
4) Preencheu todos os requisitos para o cargo, 

portanto foi admitido hoje. 
5) Dizia meu avô: saia cedo de casa, pois o trem se 

espera  na estação. 
 

A) Explicativa, conclusiva, alternativa, adversativa, 
aditiva. 

B) Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, 
explicativa. 

C) Conclusiva, explicativa, alternativa, adversativa, 
aditiva. 

D) Alternativa, explicativa, conclusiva, adversativa, 
aditiva. 

E) Nenhuma das alternativas está correta. 
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08. As orações subordinadas adverbiais podem ser 
classificadas como: 

 
A) Apositivas, temporais, causais, comparativas, 

condicionais, consecutivas, conformativas. 
B) Temporais, causais, concessivas, comparativas, 

condicionais, consecutivas, conformativas, finais, 
proporcionais. 

C) Restritivas, explicativas, temporais, comparativas, 
condicionais, causais, consecutivas, finais. 

D) Predicativas, apositivas, concessivas, condicionais, 
conformativas, causais, consecutivas, finais. 

E) Objetivas diretas, predicativas, explicativas, 
condicionais, causais, consecutivas, proporcionais, 
finais. 

 

09. Assinale a frase corretamente pontuada: 
 

A) Cairá a diretoria de futebol, ou eu deixarei de ser 
sócia. 

B) Nunca nunca esquecerei! 
C) Não, não tenho certeza, disse ele, a mim. 
D) Londres, 20, de junho, de 1980. 
E) Você vai agora! Eu, parto, às 4 horas. 
 

10. Reproduzimos, abaixo, trecho do discurso do Papa 
Francisco, na Jornada Mundial da Juventude, dia 22 de 
julho de 2013, no Rio de Janeiro. 
Com base neste trecho do discurso papal, o que o 
Papa quis dizer ao afirmar: “Com essas atitudes, 
recebemos hoje o futuro” ?   
A juventude é a janela pela qual o futuro entra no 
mundo e, por isso, nos impõe grandes desafios. A 
nossa geração se demonstrará à altura da promessa 
contida em cada jovem quando souber abrir-lhe 
espaço; isso significa tutelar as condições materiais e 
imateriais para o seu pleno desenvolvimento; oferecer 
a ele fundamentos sólidos, sobre os quais construir a 
vida; garantir-lhe segurança e educação para que se 
torne aquilo que ele pode ser; transmitir-lhe valores 
duradouros pelos quais a vida mereça ser vivida, 
assegurar-lhe um horizonte transcendente que 
responda à sede de felicidade autentica, suscitando 
nele a criatividade do bem; entregar-lhe a herança de 
um mundo que corresponda à medida da vida humana; 
despertar nele as melhores potencialidade para que 
seja sujeito do próprio amanhã e corresponsável do 
destino de todos.Com essas atitudes recebemos hoje o 
futuro. 
 
A) Recebemos hoje a tecnologia 
B) Recebemos hoje o desenvolvimento 
C) Recebemos hoje Jesus Cristo 
D) Recebemos hoje a juventude 
E) Recebemos hoje o desafio de melhorar a 

sociedade 
 

11. Assinale a alternativa, cujo emprego do hífen, está 
correta, de acordo com o Novo Acordo Ortográfico. 

 
A) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro 

ministro, João-ninguém. 
B) Ano-luz, guardanoturno, tenente coronel, primeiro-

ministro, João ninguém. 
C) Ano-luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-

ministro, João-ninguém. 
D) Ano luz, guarda-noturno, tenente-coronel, primeiro-

ministro, João ninguém. 
E) Ano luz, guarda-noturno, tenente coronel, primeiro-

ministro, João- ninguém. 
 

12. Qual das alternativas abaixo reproduz Discurso Direto? 
 

A) Ouvimos o vaqueiro de uma fazenda próxima nos 
perguntar, quando estávamos numa estrada erma, 
o que fazíamos ali e eu pedi ajuda. 

B) Sinhá Chica é bordadeira de mão cheia. 
Amanhece e anoitece bordando, não sabe pedir 
ajuda: ordena. Difícil uma mulher tosca ser gentil 
para pedir. Critica as ajudantes. Ah! Duvido que 
não obedeçam? 

C) Estávamos numa estrada erma quando de repente 
ouvimos uma voz: - O que fazem aqui? Era o 
vaqueiro de uma fazenda próxima. Retruquei: - 
pode nos ajudar? 

D) Todas as alternativas. 
E) Nenhuma das alternativas. 
 

13. Passe do discurso indireto para o direto assinalando a 
resposta correta:    

 
Então perguntei se os médicos virão trabalhar esta 
semana.  

 
A) Então perguntei: - Os médicos virão trabalhar esta 

semana ? 
B) Então me foi perguntado se os médicos virão 

trabalhar esta semana. 
C) Então me perguntei se os médicos virão trabalhar 

esta semana. 
D) Então os médicos perguntaram se virão trabalhar 

esta semana. 
E) Então os médicos se perguntaram se virão 

trabalhar esta semana. 
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14. A Sociolinguística compreende  o fator regional das 
expressões na língua portuguesa. Indique o significado 
das 5 (cinco) expressões da coluna à esquerda: 

 
 
1) BAIXA DA ÉGUA

  
(  ) muita sorte (norte) 

2) ENSACAR (  ) engravidar alguém (nor-
deste) 

3) FEZ MAL (  ) Cemitério (sul) 
4) ÉGUA DE LAR-

GURA 
(  ) lugar muito longe (nor-

deste) 
5) CAMPO SANTO

  
(  ) colocar a blusa dentro da 

calça(nordeste) 
 

A) 1, 2, 3, 4, 5 
B) 4, 3, 5, 1, 2 
C) 3, 4, 5, 1, 2 
D) 5, 1, 3, 2, 4 
E) 4, 5, 3, 2, 1 

 

15. Podemos nos comunicar de duas formas distintas 
utilizando a linguagem oral e escrita. A língua falada 
caracteriza-se por: 

 
A) Representar um estágio posterior a língua. 
B) Não ter ligação com a comunicação linguística, é 

reconhecida pelo tom da voz do falante. 
C) Não ser espontânea, utilizar-se de caretas e sons 

diversos. 
D) Ser espontânea, compreender a comunicação 

linguística, incluir mímicas e fisionomias e é 
acompanhada pelo tom de voz do falante. 

E) Ser um sistema rígido e disciplinado, que conta 
com fisionomia e voz do falante. 
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Conhecimentos Específicos 

 

16. Assinale a alternativa em que obra de tema psiquiátrico 
e autor não estão associados corretamente: 

 
A) Tratado médico filosófico sobre a alienação mental 

– Philippe Pinel 
B) Tratado das degenerescências – Bénédict Morel 
C) As personalidades psicopáticas – Kurt Schneider 
D) Demência precoce ou o grupo das esquizofrenias 

– Emil Kraepelin   
E) O mito da doença mental – Thomas Szasz 

 

17. Os CAPS são dispositivos importantes na rede de 
assistência à saúde mental, sobretudo quando 
inseridos em uma rede articulada de serviços e 
organizações que se propõem a oferecer um 
continuum de cuidados. Para seu adequado 
funcionamento, carece preencher requisitos mínimos 
de composição da equipe multiprofissional. Em relação 
aos CAPS III, compõem estes requisitos a presença na 
equipe de: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) 2 médicos psiquiatras 
B) 1 enfermeiro com formação em saúde mental 
C) 5 técnicos de nível superior de outras categorias 

profissionais 
D) 8 profissionais de nível médio 
E) Todas as alternativas anteriores estão corretas  

 

18. Em relação aos registros profissionais na prática 
psiquiátrica, um “Documento firmado por médico em 
razão do exercício ou prática da medicina, afirmando 
um fato existente do qual tem conhecimento, a favor de 
uma pessoa, paciente ou não”, refere-se a: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
 

A) Atestado 
B) Declaração  
C) Laudo 
D) Parecer opinativo 
E) Relatório 

 

19. Constituem-se fatores sócio-demográficos de risco de 
suicídio, exceto: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Sexo masculino 
B) Idosos, adolescentes e adultos jovens 
C) Áreas rurais  
D) Ateus, protestantes>católicos, judeus 
E) Separados>solteiros>viúvos>casados 

 
 

20. Sobre a psicofarmacoterapia na gestação e puerpério, 
assinale a alternativa falsa: 

 
A) Deve-se, em casos mais leves de acometimento 

mental, preferir psicoterapia 
B) A categoria de risco do psicofármaco não é o único 

elemento da árvore decisória do clínico 
C) Atentar para mudanças da farmacodinâmica das 

medicações durante a gravidez  
D) ECT é uma opção em alguns casos 
E) Na mesma categoria de risco, deve-se dar 

preferência para fármacos mais estudados 
 

21. A Psicopatologia continua a ser área de grande 
importância na Psiquiatria atual, tanto quanto ciência 
básica quanto área de investigação semiológica. 
Quando estudamos a psicopatologia que “Visa centrar 
a atenção da pesquisa psicopatológica sobre os 
fundamentos de cada conceito psicopatológico, dando 
ênfase à noção de doença mental como pathos 
(sofrimento, paixão e passividade), proposta por Pierre 
Fedida”, referimo-nos à psicopatologia: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Operacional-pragmática 
B) Patográfica 
C) Fundamental  
D) Sócio-cultural 
E) Existencial 

 

22. Caracterizam o delírio, alteração do juízo da realidade 
e tema central da psicopatologia, exceto: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Irrefutabilidade 
B) Certeza subjetiva 
C) Produção social  
D) Impossibilidade de modificação pela experiência 
E) Impenetrabilidade psicológica 

 

23. Homem de 52 anos, com longo histórico de uso de 
álcool, é trazido por familiares à sala de emergência. 
Segundo relato dos acompanhantes, há vários meses o 
paciente apresenta tremores matinais e queixas de 
“cãibras nas pernas”. No momento do exame, o clínico 
constatou desorientação alopsíquica, rebaixamento do 
nível de consciência, ataxia e oftalmoplegia. A hipótese 
diagnóstica para o caso em questão é: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Delirium tremens 
B) Alucinose alcoólica 
C) Encefalopatia hepática 
D) Acidente vascular cerebral 
E) Encefalopatia de Wernicke  
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24. O quadro psiquiátrico mais frequente no puerpério é: 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) Depressão 
B) Psicose 
C) Delirium 
D) Disforia (blues)  
E) Mania 
 

25. Homem solteiro de 70 anos, residente em uma pensão, 
foi levado por vizinhos ao psiquiatra. Nos últimos 
meses, ele”cismou” que a dona da pensão estava 
envenenando sua comida, passando a ingerir apenas 
comida congelada ou enlatada. Negava humor 
deprimido, alterações do sono e apetite, dificuldades de 
memória e concentração, bem como alucinações de 
qualquer espécie. Cuidava de suas finanças e realizava 
suas atividades diárias sem dificuldades. Exceto pela 
grave perda auditiva, os exames físico e neurológico 
foram normais. O mini-exame do estado mental foi de 
29/30. O diagnóstico mais provável é de: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Transtorno delirante  
B) Esquizofrenia paranoide 
C) Demência com sintomas psicóticos 
D) Parafrenia 
E) Paranóia 

 

26 É uma diferença significativa na farmacocinética de 
crianças: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) A proporção de gordura corporal geralmente é 

maior em crianças e adolescentes que em adultos 
B) A capacidade metabólica hepática é maior em 

crianças do que em adultos  
C) O volume relativo de água extra-celular é menor 

em crianças do que em adultos 
D) A taxa de filtração glomerular é menor em crianças 

do que em adultos 
E) O conteúdo estomacal é mais ácido em crianças 

do que em adultos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. Sobre a psicoterapia de orientação analítica, assinale a 
alternativa falsa: 

 
A) Busca-se intervir em áreas circunscritas ou 

problemas delimitados (foco) 
B) O paciente é estimulado a explorar seus 

sentimentos, ideias e atitudes 
C) São interpretadas as defesas mas as 

interpretações transferenciais são menos 
frequentes que na psicanálise 

D) Sugestão, reforço e esclarecimento, por se 
identificarem com outro modelo teórico, são 
descartados como técnica  

E) Um efeito do tratamento é o aumento da 
capacidade de refletir sobre si mesmo e de 
identificar sentimentos ligados a pessoas do 
passado e deslocados para pessoas da vida 
presente 

 

28 Experiências espirituais e sintomas psicopatológicos 
podem ser, por vezes, de difícil diferenciação, em 
razão de semelhanças em suas manifestações. Qual 
das características abaixo mais se aproxima de uma 
manifestação psicopatológica, em comparação com um 
fenômeno espiritual: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
 

A) Ter um sentido de auto-realização, de alargamento 
da vida 

B) Ser isolada, não se articulando com outros 
sintomas de transtornos mentais 

C) Possuir elementos sensoriais de conteúdo mais 
intelectual 

D) Se formar com a possibilidade da dúvida 
E) Ser uma experiência vivenciada sem controle por 

parte do sujeito  
 

29. No tocante ao tratamento farmacológico da 
esquizofrenia refratária, as seguintes estratégias 
podem ser utilizadas, exceto: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Inicialmente, deve-se revisar todos os fatores que 

podem estar envolvidos em má resposta 
B) A associação de antipsicóticos é comum embora 

haja pouca evidência para seu uso 
C) A adição de lítio ao tratamento antipsicótico pode 

levar a uma melhora dos sintomas psicóticos em 
esquizofrênicos, sobretudo naqueles com sintomas 
afetivos proeminentes 

D) A associação da carbamazepina à clozapina 
mostrou-se eficaz em tratar sintomas como 
conduta violenta e deve ser recomendada  

E) Constam como terapias alternativas, ainda sem 
definitiva comprovação, propranolol, donepezil e 
memantina 
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30. Homem de 70 anos com relato de piora progressiva do 
desempenho ocupacional, flutuação dos níveis de 
atenção e alerta, e alucinações visuais recorrentes. O 
exame físico constatou leve tremor de mãos, 
bradicinesia e rigidez. Havia um leve comprometimento 
da memória, de início recente. O diagnóstico mais 
provável é: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Demência de Alzheimer com sintomas psicóticos 
B) Delirium 
C) Demência vascular 
D) Demência de corpos de Lewy  
E) Demência frontotemporal 

 

31. O carbonato de lítio é uma importante medicação em 
psiquiatria, principalmente para o tratamento da mania 
e a profilaxia dos transtornos bipolares. Seu uso em 
idosos deve ser feito com doses menores do que 
aquelas empregadas em adultos, a com monitoramento 
regular. Esses cuidados são motivados principalmente 
pela seguinte ação farmacocinética no idoso: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Transporte 
B) Absorção 
C) Metabolização 
D) Distribuição 
E) Excreção  
 

32. Não se observa no transtorno de transe dissociativo: 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) Rebaixamento do nível da consciência  
B) Teatralidade 
C) Ecmnésia 
D) Exaltalção afetiva 
E) Amnésia lacunar a posterirori 

 

33. Sobre o hospital-dia, é correto afirmar: 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) Está associado a menos estigma social que a 
hospitalização em unidade fechada  

B) Torna mais difícil para o paciente abandonar o 
tratamento, em comparação com a unidade 
fechada 

C) Não tem objetivos diagnósticos mas sim 
terapêuticos 

D) É indicado para pacientes com nível muito baixo 
de controle de impulsos 

E) Estudos mostram que a participação da família 
não melhora os resultados 

 
 
 
 

34. Acerca da depressão na esquizofrenia, assinale a 
alternativa incorreta: 

 
A) Sintomas depressivos podem estar presentes em 

todas as fases do processo esquizofrênico, desde 
a fase prodrômica até a fase de remissão 

B) Estudos brasileiros mostram prevalência de 25 a 
30% da assim chamada depressão pós-
esquizofrênica em pacientes com esquizofrenia 

C) Não se deve tratar esquizofrênicos com 
medicações anti-depressivas em virtude de 
possível piora do quadro esquizofrênico de base  

D) Desesperança, ideias de culpa e referência e 
comportamento suicida são sintomas típicos 

E) Efeitos colaterais dos antipsicóticos e sintomas 
negativos da esquizofrenia são diagnósticos 
diferenciais 

 

35. Homem de 25 anos, heterossexual, relata que desde a 
adolescência apresenta fantasias sexuais envolvendo o 
uso de roupas femininas. Para obter excitação sexual, 
tanto na masturbação quanto no intercurso sexual, 
veste-se de mulher, mas após o orgasmo sente um 
forte desejo de tirar as roupas femininas. Segundo a 
CID-10, esse quadro é característico de: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Fetichismo 
B) Transexualismo 
C) Transvestismo fetichista  
D) Orientação sexual egodistônica 
E) Transvestismo de duplo papel 

 

36. O delirium é uma ocorrência comum em ambientes 
hospitalares, sobretudo em populações idosas que 
desenvolvem o quadro depois da hospitalização. Com 
relação ao desenvolvimento desse quadro, pode-se 
afirmar que: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
 

A) O metabolismo da noradrenalina está 
consistentemente comprometido 

B) No traçado do EEG, observa-se aceleração global 
do ritmo alfa 

C) Dados de neuroimagem e potencial evocado 
mostram um envolvimento dominante das 
estruturas corticais 

D) A mortalidade associada à condição médica é alta 
E) A permeabilidade da barreira hematoencefálica é 

diminuída 
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37. Criança do sexo feminino com 3 anos de idade 
começa a apresentar deterioração nas habilidades de 
comunicação e no comportamento motor. Posterior 
exame médico revela padrão respiratório 
desorganizado e hiperventilação intermitente. Na 
metade da infância o quadro evolui com alterações 
progressivas na marcha, escoliose, espasticidade e 
convulsões. A hipótese diagnóstica para o caso é: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Transtorno de Rett  
B) Doença de Wilson 
C) Esclerose tuberosa 
D) Síndrome do X frágil 
E) Fenilcetonúria 

 

38. A motivação, a produção de sintomas e a 
imputabilidade de um periciado considerado simulador 
são, respectivamente: 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
A) Inconsciente, inconsciente e inimputável 
B) Consciente, consciente e imputável  
C) Inconsciente, consciente e imputável 
D) Consciente, inconsciente e imputável 
E) Consciente, inconsciente e inimputável 

 

39. A respeito do curso e evolução dos transtornos do 
humor, assinale a alternativa falsa: 

 

A) A depressão unipolar tem natureza recorrente, a 
probabilidade de novos episódios após o primeiro 
é de cerca de 50% 

B) O tratamento de escolha para o transtorno afetivo 
bipolar são substâncias chamadas estabilizadores 
de humor, sendo, atualmente, os antipsicóticos 
atípicos os principais  

C) A utilização de psicofármacos altera sensivelmente 
a evolução do transtorno afetivo bipolar e sua 
apresentação clínica 

D) Os episódios depressivos bipolares tendem a durar 
mais que os maníacos e menos que depressões 
unipolares 

E) A potencialização do tratamento antidepressivo 
com o lítio em depressões recorrentes é bem 
estudada, apresentando eficácia em torno de 50% 
dos ensaios 

 

40. Mecanismo de defesa bastante observado na clínica, 
apóia-se na negação e no isolamento de sentimentos 
penosos. O paciente poderá querer conversar, às 
vezes até animadamente, sobre os aspectos técnicos 
de seu diagnóstico e tratamento. Trata-se de: 

 

Assinale a alternativa correta: 
 

A) Racionalização  
B) Negação 
C) Deslocamento 
D) Regressão 
E) Sublimação 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 




