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PROVA TIPO Cargo de Nível Superior: 

CÓD. 06 – MÉDICO PSIQUIATRA 

 
Provas de Português, Raciocínio Lógico e 

Conhecimentos Específicos. 

 

CADERNO DE QUESTÕES 

 

1. Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal. 

2. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da 

etiqueta da banca e da Folha de Respostas de questões objetivas. 

3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação 

estão corretas. Verifique, também, se contém 40 (quarenta) questões objetivas com 5 

(cinco) alternativas cada. Caso contrário, comunique imediatamente ao Fiscal. 

4. O tempo disponível para esta prova é de 4 horas. Faça-a com tranquilidade, mas controle 

seu tempo. Esse tempo inclui a marcação da Folha de Respostas de questões objetivas.  

5. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas 2 (duas) 

horas do início da aplicação. 

6. Na Folha de Respostas de questões objetivas, confira seu nome, número do seu 

documento de identificação, tipo de prova e cargo escolhido. 

7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas de questões objetivas. 

8. Preencha a Folha de Respostas de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de 

tinta preta. Na Folha de Respostas de questões objetivas, preencha completamente o 

círculo correspondente à alternativa escolhida, conforme o modelo: 

  
9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões 

objetivas: dupla marcação, marcação rasurada, emendada ou com “X”, não preenchida 

totalmente ou que não tenha sido transcrita. 

10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o 

conteúdo da Folha de Respostas de questões objetivas. 

11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos 

os candidatos. 

12. Não será permitida qualquer espécie de consulta. 

13. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente 

com a Folha de Respostas de questões objetivas, e assine a Lista de Presença. 

14. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente 

poderão ausentar-se da sala juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas. 

15. Assine este Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação 

(RG, CNH, outros). 

Boa Prova! 
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Nº do documento de identificação (RG, CNH, outros): Assinatura do(a) candidato(a): 
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Prova Tipo 1 27.Outubro.2019 

Município de Pilar – Alagoas 

Concurso Público do Município de Pilar - 2019 

PORTUGUÊS 

QUESTÃO 01_____________________________________ 

Assinale a opção em que não há erro de concordância 
(nominal ou verbal) nem de regência (nominal ou verbal). 

A) A pressão e a ansiedade para esses jovens se adequar é 
muito grande. Isso muitas vezes dá origem em estresses, 
mal-estar e tensão. 
B) Aulas bem preparadas e bem ministradas tem impacto no 
desempenho da turma e, por consequência, afeta nas 
satisfações pessoal e familiar. 
C) Os atletas vencedores desfrutaram não só o jantar 
comemorativo, mas também a oportunidade de dialogar com 
os dirigentes sobre programas aos quais poderão ter acesso 
devido às medalhas conquistadas. 
D) Segundo uma pesquisa, um terço dos professores 
brasileiros sentem que o apoio da sociedade pelos 
educadores estão diminuindo. 
E) Profissional reconhecido é aquele que dispõe de boas 
condições de exercer sua função no dia a dia, salários 
compatível com o que esperam dele e políticas públicas que 
cuidem de sua formação e saúde. 

QUESTÃO 02_____________________________________ 

As frases abaixo contêm orações coordenadas e 
subordinadas, com uso de conjunções (grafadas em 
maiúsculo). 

Assinale a opção em que a conjunção não corresponde ao 
sentido indicado. 

A) Estudamos bastante PORQUE queremos um futuro 
melhor – COMPARAÇÃO (conjunção causal) 
B) CASO não possam vir, me avisem – CONDIÇÃO 

(conjunção condicional) 
C) Faremos tudo PARA QUE os alunos aprendam – 
FINALIDADE (locução conjuntiva final) 
D) ASSIM QUE acordou, saiu para trabalhar – TEMPO 

(locução conjuntiva temporal) 
E) QUANTO MAIS eu estudava, MAIS aprendia – 
PROPORÇÃO (locução conjuntiva proporcional) 

QUESTÃO 03_____________________________________ 

“Macunaíma dava uma grande gargalhada e coçava a 
cabeça cheia de pixilinga que é piolho de galinha” 
(do livro Macunaíma, de Mário de Andrade, escritor modernista). 

Marque a afirmativa VERDADEIRA sobre as orações do 
período composto da frase acima. 

A) A frase contém apenas um período por conter apenas um 
verbo principal 
B) Contém três orações, sendo a segunda iniciada com a 
conjunção aditiva “e”, chamando-se subordinada 
C) “Macunaíma dava uma grande gargalhada e coçava a 
cabeça” é a oração principal 
D) A oração “e coçava a cabeça cheia de pixilinga” tem 
como sujeito “cabeça” 

E) A frase contém três orações, pois apresenta três verbos 

QUESTÃO 04_____________________________________ 

Assinale a opção em que a sintaxe do período está dentro da 

norma padrão da Língua normativa no tocante ao uso e 

colocação do pronome. 

A) Acabei de ler um artigo muito bom de um sociólogo 
professor da UFRJ, que esqueci o nome agora, sobre os 
conflitos da sociedade moderna. Esse professor, ele tem 
vários livros publicados. 
B) Eu lhes alerto: não percam tempo em enviar trabalhos 
copiados da internet para mim corrigir. Não dou nota a este 
tipo de atividade e, consequentemente, terão problemas no 
final do ano. 
C) A garota pediu à mãe para cortar e doar os seus cabelos 
para uma causa beneficente. Ela ficou comovida com a 
campanha de uma ONG onde cuida de crianças com câncer. 
D) Não conhecedores a fundo dos pronomes, muitos 
locutores de rádio e televisão os utilizam confundindo os 
pessoais do caso reto com os oblíquos, os demonstrativos 
com os possessivos, misturando vocês com lhes, V.Sa. com 
Dr., onde com aonde. 
E) O Banco já deve ter lhes enviado os comprovantes das 
transações do período, solicitados por nós para vossa 
verificação. Ainda assim, não se eximimos de apresentar 
outras provas. 

QUESTÃO 05_____________________________________ 

Aponte a frase em que o verbo está corretamente usado na 

forma do futuro do subjuntivo como exige a construção 

frasal. 

A) Se esses funcionários se manterem nos cargos diante 
das denúncias, a imprensa vai criticar muito. 
B) Enquanto haver injustiça social, não há como a 
humanidade superar os conflitos e guerras. 
C) Quando o cidadão querer tirar o documento do carro, 
basta ir a um posto do DETRAN. 
D) Assim que vierem do interior, vão providenciar a 
documentação. 
E) Se o Brasil não conter os incêndios na Amazônia, o país 
ficará com a imagem ainda mais comprometida. 

QUESTÃO 06_____________________________________ 

“Além de causar o empobrecimento da biodiversidade e 

contribuir para a concentração de gás carbônico na 

atmosfera, o fim das florestas naturais destrói o habitat de 

insetos e outros animais que se tornam vetores de doenças”. 

Indique a opção incorreta em relação às situações 

linguísticas observadas no período acima. 

A) BIO (em “biodiversidade”) é um radical com origem do 
Grego e significa “vida” 
B) QUE é um pronome relativo que tem como referente “o 
fim das florestas” 
C) HABITAT significa “ambiente de moradia” 
D) ALÉM DE é uma locução adverbial que apresenta ideia 
de adição/acréscimo 
E) ”Vetores de doenças” quer dizer “ transmissores de 
doenças” 
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QUESTÃO 07_____________________________________ 

Assinale a opção em que as frases não correspondem ao 

caso linguístico indicado em destaque: 

A) POLISSEMIA - 1. Achei um fio de cabelo na comida. 

2. Achei que a prova seria bem fácil. 
B) HIPERONÍMIA - 1. Adoro rosas. São flores especiais. 

2. Passa muito jogo de futebol na TV, pois é um esporte 
popular. 
C) PARONÍMIA - 1 a. O tráfego estava intenso nas rodovias. 

1 b. O tráfico de animais silvestres é muito grande no 
Pantanal. 
2 a. A descriminação das drogas é debatida em muitos 
fóruns mundiais. 
2 b. A discriminação racial é crime no Brasil. 
D) DENOTAÇÃO – 1. O juiz adentrou ao campo de futebol 

para apitar a partida. 
2. É bastante comum no Brasil a prática do nepotismo. 
E) AMBIGUIDADE – 1. Fui ao cabelereiro que cortou os 

cabelos. 
2. O policial deteve o suspeito em sua casa. 

QUESTÃO 08_____________________________________ 

Em cada item de 1 a 5 constam vocábulos (substantivos ou 
adjetivos), sendo três de sentido sinônimo e um de sentido 
antônimo. 

Verifique os significados e escolha abaixo a opção em que 
aparecem os antônimos, na ordem de 1 a 5. 

1. Azáfama, labuta, desídia, lida. 
2. Exausto, extenuado, extasiado, esgotado. 
3. Sorumbático, macambúzio, entristecido, hilário. 
4. Eclético, universal, múltiplo, individual. 
5. Efêmero, permanente, transitório, fugaz. 

A) Desídia, extasiado, hilário, individual, permanente 
B) Labuta, extenuado, hilário, individual, efêmero 
C) Azáfama, exausto, sorumbático, eclético, permanente 
D) Desídia, extasiado, entristecido, eclético, fugaz 
E) Lida, extenuado, macambúzio, universal, permanente 

QUESTÃO 09_____________________________________ 

Assinale a opção em que a concordância verbal está correta. 

A) Desde que foi confirmado pelo Governo Federal os cortes 
nas verbas destinadas à educação, tem havido muitos 
protestos. 
B) Além do Presidente do Conselho, também compõe o 
colegiado integrantes indicados pelo Ministério Público 
Federal. 
C) Nem o Governo nem a oposição possuem votos 
suficientes para aprovar ou rejeitar a matéria. Convém 
lembrar que são necessários 2/3 dos congressistas para 
alterar dispositivo constitucional. 
D) Queremos que seja dado, na nova fábrica, as mesmas 
vagas de emprego, ou até mais, que haviam na antiga, na 
outra cidade. 
E) O período de inscrições serão de 7 a 23 de agosto e será 
realizada presencialmente na Capitania dos Portos. 

 

QUESTÃO 10_____________________________________ 

Assinale a opção em que a pontuação não está de acordo 
com as convenções gramaticais. 

A) Parei, olhei. Meu Deus! Sabe quem estava no carro 
acidentado? Meu irmão. 
B) Segue o teu destino, 
Rega as tuas plantas, 
Ama as tuas rosas. 
O resto é a sombra 
De árvores alheias. 
(...) 
(Fernando Pessoa) 
C) Com menos postos de trabalho, menos pessoas ativas 
economicamente e, consequentemente, menos consumo, as 
pessoas tendem a priorizar o dinheiro que lhes resta em 
gastos essenciais. 
D) “Não há como atender a demanda de todos”, afirmou o 
Diretor, colocado em xeque pelos sindicalistas. 
E) Tenha paciência Anselmo, as coisas vão, em breve, se 
acalmar, e a paz voltará. 

QUESTÃO 11_____________________________________ 

Assinale a opção em que a substituição da conjunção ou 

advérbio sublinhado, pela expressão entre parênteses no 

final de cada frase não confere o mesmo sentido ao 

enunciado. 

A) O principal objetivo da educação é criar pessoas capazes 

de fazer coisas novas e não simplesmente repetir o que 

outras gerações fizeram. (MERAMENTE) (Jean Piaget) 

B) Educar é crescer.  E crescer é viver. Educação é, assim, 

vida no sentido mais autêntico da palavra. (POIS) (Anísio 

Teixeira) 

C) A educação é nosso passaporte para o futuro, pois o 

amanhã pertence às pessoas que se preparam hoje. 

(PORQUANTO) (Malcom X) 

D) A educação não pode ser delegada somente à escola. 

Aluno é transitório. Filho é para sempre. 

(EXCLUSIVAMENTE) (Içami Tiba) 

E) Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem 

ela tampouco a sociedade muda. (TODAVIA) (Paulo Freire) 

QUESTÃO 12_____________________________________ 

Palavras ou expressões de outras línguas são incorporadas 
ao nosso uso diário e usadas sem que sejam ou não 
aportuguesadas. 

Ex: show, shopping, delivery, charge, backup, pizza, on line, 
design. mezzanino, ballet, jeans, internet, tablet, etc. 

Palavras desse tipo são consideradas: 

A) Inovações linguísticas 
B) Anglicismos 
C) Neologismos 
D) Variações linguísticas 
E) Estrangeirismos 
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QUESTÃO 13_____________________________________ 

Marque D – Denotação ou C – Conotação para cada 

enunciado a seguir, no tocante a esses dois aspectos da 

semântica. Em seguida, escolha a opção correta na ordem 

das respostas de I a VII. 

(   ) I – Significação objetiva da palavra ou texto, com 
sentido comum, delimitado. 

(   ) II - Linguagem usual, palavras usadas de modo 
automatizado, com significação restrita constante 
nos dicionários básicos. 

(   ) III – Palavra ou texto cujos sentidos extrapolam o 
sentido comum. 

(   ) IV – Linguagem rica e criativa, usada de modo 
criativo e curioso. 

(   ) V - Palavra ou texto que evoca outras realidades, 
de forma subjetiva. 

(   ) VI – Contempla o aspecto metafórico da 
linguagem, que permite relacionar coisas 
análogas ou semelhantes. 

(   ) VII – Linguagem estruturada em expressões 
comuns, com sentido único, literal. 

A) D, C, C, C, D, D, D 
B) D, D, C, C, C, C, D 
C) C, D, D, C, D, C, C 
D) D, D, C, D, D, C, D 
E) C, C, D, D, C, D, C 

QUESTÃO 14_____________________________________ 

Identifique, observando-se os casos de concordância 
opcional (singular ou plural) como V (Verdadeiro-correta) ou 
F (Falso-errada) a concordância verbal de cada frase a 
seguir e, abaixo, assinale a alternativa correta que indica a 
sequência de 1 a 5. 

1. (   ) Um terço dos candidatos não compareceu/não 
compareceram às provas. 

2. (   ) Nem um nem outro optou/optaram pelo 
emprego na loja. 

3. (   ) Cada um dos alunos precisam prestar 
esclarecimentos ao Diretor. 

4. (   ) Cerca de 35% dos consumidores apresenta 
problemas de inadimplência. 

5. (   ) Somente 1% do eleitorado possuía curso 
superior nos anos 90 do século passado. 

A) V, V, F, F, V 
B) V, F, F, F, V 
C) F, V, V, F, F 
D) F, F, V, V, V 
E) V, F, V, V, F 

QUESTÃO 15_____________________________________ 

Indique entre os períodos a seguir a opção em que o sujeito 
e o objeto (direto e/ou indireto) estão erroneamente 
identificados: 

A) Vai para toda essa gente ruim do Governo nosso 
desprezo. 
Sujeito: Nosso desprezo 
Objeto indireto: Toda essa gente ruim 

B) Pode a Prefeitura, através da Defesa Civil, atender a 
todos os desabrigados. 
Sujeito: A prefeitura 
Objeto indireto: Todos os desabrigados 
C) Atrasou arriscadamente a bola ao goleiro o zagueiro do 
CSA. 
Sujeito: O zagueiro do CSA 
Objeto direto e indireto: A bola ao goleiro 
D) Convergem em alguns pontos de vista personagens e 
personalidades tão antagônicas quanto Trump e Merkel. 
Sujeito: Trump e Merkel 
Objeto direto: Alguns pontos de vista 
E) Por que a tão duras penas o juiz os condenou? 
Sujeito: juiz 
Objeto direto e indireto: os (pronome) /tão duras penas 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

QUESTÃO 16_____________________________________ 

Uma população de bactérias dobra a cada semana. 
Considerando que em 01/01/2019 a referida população era 
constituída por 150 bactérias, em dezenove de março do 
mesmo ano, tal população possuía: 

A) 307.200 bactérias 
B) 76.800 bactérias 
C) 153.600 bactérias 
D) 1.024 bactérias 
E) 1.650 bactérias 

QUESTÃO 17_____________________________________ 

Quatro amigas, Júlia, Luiza, Maria e Sabrina, irão fazer uma 
viagem de carro. Considerando que duas sentarão nos dois 
bancos da frente (passageiro e motorista) e as demais no 
banco de trás, e que Sabrina não tem habilitação para dirigir, 
de quantas maneiras distintas elas podem se acomodar no 
veículo? 

A) 24. 

B) 30. 

C) 6. 

D) 18. 

E) 48. 

QUESTÃO 18_____________________________________ 

Um dado honesto com seis faces numeradas de 1 a 6 é 
lançado três vezes. A probabilidade de se obter três números 
iguais é: 

A) 1/2 

B) 1/36 

C) 1/216 

D) 1/120 

E) 37/60 
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QUESTÃO 19_____________________________________ 

Perguntados sobre sua cor e esporte de preferência, três 
irmãs apresentaram as seguintes respostas: azul, vermelho, 
verde, futebol, vôlei e tênis. Sabe-se que cada irmã indicou 
exatamente uma cor e um esporte, e que: 

I – A irmã cuja cor preferida é azul, não gosta de futebol. 
II – O esporte preferido de Fernanda não é tênis. 
III – A cor favorita de Marina é verde. 
IV – Vôlei é o esporte preferido de Lúcia. 

Assim, pode-se afirmar que: 

A) A cor preferida de Fernanda é vermelho 
B) Futebol é o esporte favorito de Marina 
C) Lúcia não gosta de vôlei 
D) O esporte preferido de Fernanda é vôlei 
E) A irmã cuja cor preferida é o vermelho não gosta de 
futebol 

QUESTÃO 20_____________________________________ 

Certo homem, traumatizado com o mercado financeiro, 
guarda seu dinheiro em um cofre em sua casa. 
Considerando que em 30/09/2019 ele tinha guardado 
R$7.200,00 e que no primeiro dia de cada mês ele guarda 
R$180,00, quanto ele terá no dia 31/12/2023? 

A) R$16.200,00. 

B) R$16.380,00. 

C) R$14.400,00. 

D) R$ 7.380,00. 

E) R$15.840,00. 

QUESTÃO 21_____________________________________ 

O professor Mente Brilhante ao fazer a média aritmética de 
11 números verificou que era igual a 36. Em seguida ele tirou 
um dos números e verificou agora que nova média passou a 
ser 30. 

O número que foi retirado é igual a: 

A) 94 

B) 96 

C) 95 

D) 97 

E) 98 

QUESTÃO 22_____________________________________ 

Em uma loja de roupas e calçados sabe-se que um par de 
tênis, duas bermudas e três camisetas custam juntos R$ 
150,00.  Por outro lado, dois pares de tênis, cinco bermudas 
e 8 camisetas custam juntos R$ 385,00.   

Nessas condições o valor a ser pago por um par de tênis, 
uma bermuda e uma camiseta é igual a: 

A) R$ 70,00 
B) R$ 60,00 

C) R$ 55,00 
D) R$ 65,00 
E) R$ 50,00 

QUESTÃO 23_____________________________________ 

Uma empresa A possui duas confeitarias Doce Sabor e Mais 
Que Sabor. Elas fabricam três tipos de bolo: B1, B2 e B3, os 

quais são feitos de farinha, açúcar, leite, manteiga e ovos. 
Em cada semana, as vendas dessas duas confeitarias são 
estimadas de acordo com a matriz M de venda semanal 
abaixo: 

CONFEITARIA B1 B2 B3 

Doce Sabor 
30 

unidades 
30 

unidades 
25 

unidades 

Mais Que 
Sabor 

20 
unidades 

20 
unidades 

40 
unidades 

Para a fabricação desses bolos, o material utilizado é dado 
pela seguinte matriz N: 

Bolo Farinha Açúcar Leite Manteiga Ovos 

B1 500g 200g 500ml 150g 4 

B2 400g 100g 300ml 250g 5 

B3 450g 150g 600ml 100g 6 

Afim de atender a demanda de bolos, a empresa que saber a 
quantidade de cada uma das cinco matérias-primas que 
deve destinar às suas duas confeitarias. Nessas condições a 
quantidade de leite destinado a confeitaria Mais Que Sabor 
em litros é igual a: 

A) 40l 

B) 30l 

C) 50l 

D) 60l 

E) 70l 

QUESTÃO 24_____________________________________ 

Admitindo como verdadeiras as seguintes premissas: 

I – O professor não erra. 
II – Lucas é distraído. 
III – Quem é distraído erra. 

Analisando as premissas acima, a alternativa correta é: 

A) Todo professor é distraído 
B) Lucas não é professor 
C) Lucas não erra 
D) Quem erra é distraído 
E) Lucas é professor 
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QUESTÃO 25_____________________________________ 

Rosa e Manoel brincam de formar números com três 
algarismos. Manoel desafia Rosa com o seguinte problema: 
Rosa quantos são os inteiros positivos de três algarismos 
nos quais figuram o algarismo 5? Após um tempo fazendo os 
cálculos Maria responde: – Já sei Manoel! 

Baseado na resposta de Rosa, o número de inteiros 
positivos de três algarismos que figuram o algarismo 5 é 
igual a: 

A) 252 

B) 171 

C) 333 

D) 352 

E) 271 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 26_____________________________________ 

O Lítio é um íon monovalente amplamente utilizado na 
prática psiquiátrica. Possui indicações bem estabelecidas no 
tratamento dos transtornos do humor e outras condições. No 
entanto, muitos dos seus mecanismos de ação ainda não 
foram elucidados. Sobre o lítio e suas características, 
assinale a alternativa correta. 

A) As alterações eletrocardiográficas produzidas pelo lítio se 
assemelham as da hipocalemia devido ao deslocamento do 
potássio intracelular 
B) O lítio se liga em grande parte a proteínas plasmáticas e 
sua metabolização é predominantemente hepática 
C) O lítio é excretado em grandes quantidades nas fezes, no 
leite materno e no suor, além de sua concentração nos rins 
ser menor do que no plasma 
D) A retenção urinária induzida pelo lítio é resultante do seu 
agonismo aos efeitos antidiuréticos 
E) A intoxicação por lítio é uma emergência e pode ser 
controlada com o uso de carvão ativado para a remoção do 
lítio não absorvido 

QUESTÃO 27_____________________________________ 

As obsessões e compulsões presentes no transtorno 
obsessivo-compulsivo (TOC) costumam ocasionar prejuízo 
social e ocupacional, causando sofrimento significativo ao 
indivíduo. Acerca dos transtornos relacionados a obsessões 
e/ou compulsões, assinale a alternativa correta. 

A) No transtorno de escoriação, as lesões de pele estão 
relacionadas à remoção ou minimalização de imperfeições 
que o indivíduo acredita ter em sua aparência, não 
estabelecendo relação com alívio ou gratificação 
B) A tricotilomania é mais comum em mulheres e apresenta 
comorbidade com transtornos da personalidade obsessivo-
compulsiva e da personalidade narcisista 
C) A síndrome de referência olfativa é um transtorno 
relacionado ao TOC, mais comum em mulheres solteiras e 
deve ser diagnóstico diferencial com condições somáticas 
D) Dentre os tricíclicos, a clomipramina foi um dos primeiros 
fármacos aprovado para o tratamento do TOC, sendo a mais 

seletiva na recaptação de serotonina e noradrenalina, sem 
efeitos anticolinérgicos significativos 
E) O transtorno de acumulação acomete mais mulheres do 
que homens e é associado à ansiedade social, recolhimento 
e com traços de personalidade histriônica 

QUESTÃO 28_____________________________________ 

Os transtornos psicóticos podem ocasionar situações graves 
como violência e suicídio, sendo de extrema importância seu 
diagnóstico e controle terapêutico. Com relação aos 
transtornos psicóticos e seus tratamentos, assinale a 
alternativa correta. 

A) A olanzapina é o antipsicótico com maior risco convulsivo 
dentre os antipsicóticos atípicos, sendo contraindicação 
absoluta seu uso em pacientes portadores de epilepsia 
B) Os efeitos extrapiramidais costumam ocorrer durante a 
administração do antipsicótico oral ou até quatro semanas 
após sua suspensão, não sendo observados após a 
suspensão de formulações de depósito 
C) No transtorno psicótico compartilhado, os indivíduos 
devem ser tratados de forma conjunta, mantendo o contato 
para melhor compreensão e resposta terapêutica 
D) Pacientes com psicose autoscópica não costumam 
apresentar boa resposta a medicamentos ansiolíticos 
E) Os antipsicóticos e os benzodiazepínicos são as duas 
classes medicamentosas de primeira escolha no tratamento 
do transtorno psicótico breve 

QUESTÃO 29_____________________________________ 

A Síndrome da Fadiga Crônica é uma condição clínica de 
interesse comum a diversas especialidades da medicina, 
sendo cada vez mais relevante na clínica psiquiátrica. 
Referente à SFC, assinale a alternativa correta. 

A) A STC pode ser caracterizada por fadiga debilitante, 
mialgia e cefaleia por no mínimo seis semanas, na ausência 
de comprometimento cognitivo, febre e alterações 
gastrointestinais 
B) A SFC é mais prevalente em indivíduos acima de 60 
anos, sendo menos observada em adultos jovens, 
acometendo mais mulheres do que homens 
C) Na SFC, o início insidioso da fadiga é patognomônico, 
sendo o início abrupto critério de exclusão, sugerindo se 
tratar de outra condição clínica 
D) Apesar da conhecida relação comorbidade entre SFC e 
depressão maior, poucos pacientes com SFC referem 
ideação suicida, anedonia e perda de peso 
E) O principal pilar terapêutico na SFC é baseado no apoio 
e psicoterapia, não havendo resposta clínica à  terapêutica 
farmacológica 

QUESTÃO 30_____________________________________ 

Os transtornos de personalidade são condições crônicas e 
bastante prevalentes, além de predisporem outros 
transtornos psiquiátricos. A respeito dos transtornos de 
personalidade, assinale a alternativa correta. 

A) Ideias de referência, noções peculiares, pensamento 
mágico e desrealização são características da personalidade 
paranoide 
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B) Teimosia, indecisão, constrição emocional, 
perfeccionismo e inflexibilidade são características da 
personalidade narcisista 
C) A incapacidade de se adequar às regras sociais na 
adolescência e vida adulta é uma marcante característica da 
personalidade borderline 
D) Timidez não associal, aceitação não crítica, sensibilidade 
extrema à rejeição e complexo de inferioridade são 
características da personalidade evitativa 
E) Ausência de empatia, senso de autoimportância, imagem 
de grandiosidade e vulnerabilidade às menores críticas são 
características da personalidade antissocial 

QUESTÃO 31_____________________________________ 

As parafilias podem ser definidas como desvios dos 
comportamentos sexuais normais necessários para o 
alcance da excitação e prazer em alguns indivíduos. Acerca 
dos transtornos parafílicos, assinale a alternativa correta. 

A) O frotteurismo corresponde ao ato de esfregar o pênis 
contra as nádegas ou outras partes de uma mulher 
totalmente vestida com o objetivo de atingir o orgasmo, 
podendo também utilizar as mãos para tocar a vítima sem 
consentimento, geralmente em locais públicos e cheios, 
praticado por indivíduos passivos e isolados 
B) O voyerismo corresponde ao comportamento de expor os 
próprios genitais a uma pessoa estranha ou surpreender 
pessoa que não esperam o fato, sendo praticado geralmente 
por homens que se sentem inconscientemente castrados ou 
impotentes e com histórico de apego excessivo ou rejeição 
pela mãe na infância 
C) O exibicionismo corresponde à preocupação recorrente 
com fantasias e atos envolvendo a observação de pessoas 
as quais ignoram o fato de estarem sendo observadas em 
situações de nudez ou atividade sexual, causando excitação 
e orgasmo subsequentes, sendo a parafilia mais comuns em 
homens 
D) O masoquismo corresponde à excitação sexual 
recorrente e intensa relacionada ao sofrimento físico e 
psicológico de outro indivíduo, geralmente iniciado na 
adolescência, correspondendo à defesa contra o medo de 
castração e a necessidade de fazer com outros o que temem 
que lhes aconteça 
E) A pedofilia corresponde aos impulsos sexuais ou 
excitação recorrentes direcionados a menores de até 13 
anos por um período mínimo de doze semanas, geralmente 
praticado por indivíduos homossexuais, relacionados a 
escolha de um objeto sexual imaturo como elemento 

QUESTÃO 32_____________________________________ 

Os transtornos disruptivos, de controle de impulsos e de 
conduta envolvem a incapacidade de resistir a impulso, 
ímpeto ou tentação de realizar atos específicos prejudiciais. 
Assinale a alternativa correta referente a esses transtornos. 

A) O transtorno explosivo intermitente se apresenta como 
episódios de perda de controle de impulsos agressivos, 
podendo resultar em destruição de propriedades ou graves 
ataques, expressando uma agressividade proporcional ao 
fator estressor 
B) O transtorno de conduta se apresenta como agressões e 
violação dos direitos dos outros indivíduos, geralmente por 
indivíduos com baixo nível econômico e histórico de maus-
tratos na infância, criação punitiva ou rigorosa e desarmonia 
familiar 

C) A cleptomania se apresenta como furto de objetos 
desnecessários para uso pessoal ou pelo valor monetário, 
geralmente por indivíduos com condições de pagar pelo 
objeto furtado impulsivamente, de forma premeditada e sem 
relação com culpa ou gratificação 
D) A piromania se apresenta pela provocação de incêndios 
de forma proposital, deliberada e recorrente, associadas a 
fascínio, curiosidade ou atração por fogo, ocasionando culpa 
extrema e sem prazer ou alívio após o ato 
E) O transtorno de oposição desafiante se apresenta como 
padrões duradouros de comportamento desobediente, hostil 
e negativo em relação a indivíduos com autoridade e com 
recusa a seguir regras, com subsequente admissão de culpa 
e responsabilidade pelo comportamento impulsivo 

QUESTÃO 33_____________________________________ 

A deficiência intelectual é uma condição frequente na 
vivência psiquiátrica, a qual envolve diversos fatores 
genéticos e ambientais que podem ocasionar prejuízo 
cognitivo, social e comportamental. Sobre os transtornos que 
envolvem deficiência intelectual, assinale a alternativa 
correta. 

A) A síndrome de Lesch-Nyhan é um distúrbio raro causado 
por uma deficiência enzimática no metabolismo da purina, 
ocasionando deficiência intelectual e comportamento de 
automutilação compulsiva grave, com preservação do 
controle motor 
B) A síndrome do alcoolismo fetal ocorre em crianças 
expostas ao álcool no período pré-natal, ocasionando 
deficiência intelectual com prejuízo de aprendizagem, sem 
perturbação comportamental importante 
C) A fenilcetonúria é um erro inato de metabolismo que 
ocasiona deficiência intelectual grave, com inteligência 
limítrofe ou normal, envolvendo ataques de birra e 
movimentos corporais bizarros e nas extremidades 
superiores, incluindo o maneirismo de torcer as mãos 
D) A síndrome do X frágil é uma importante alteração 
comportamental como TDAH, transtornos de aprendizagem 
e transtorno do espectro autista, com incomum 
comprometimento intelectual de surgimento na puberdade 
E) A síndrome de Rett é uma forma do transtorno do 
espectro autista que ocasiona movimentos estereotípicos 
das mãos, perturbações progressivas na marcha, escoliose e 
convulsões, com preservação da habilidade social 

QUESTÃO 34_____________________________________ 

Os transtornos dissociativos podem ser definidos como 
mecanismos de defesa inconscientes que envolvem a 
interrupção de uma ou mais funções mentais. No que se 
refere a tais transtornos, assinale a alternativa correta. 

A) A amnésia dissociativa corresponde a uma alteração 
temporária e marcante no estado de consciência ou pela 
perda do senso costumeiro de identidade pessoal, sem 
substituição por um senso alternado de identidade, 
ocorrendo amnésia parcial ou total no evento 
B) A despersonalização corresponde a uma viagem súbita e 
repentina para longe de casa ou lugar em que vive, com 
incapacidade de lembrar parte ou todo o passado, associado 
à confusão sobre a própria personalidade ou apropriação de 
uma nova identidade 
C) A fuga dissociativa corresponde à incapacidade de 
recordar informações pessoais importantes, de natureza 
traumática ou estressante, em situações de intenso conflito, 
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ocasionando intolerável vergonha, culpa, desespero, raiva e 
depressão 
D) O transtorno dissociativo de transe corresponde ao 
sentimento persistente ou recorrente de desapego ou de 
estranhamento do próprio eu, com relato de estar se 
assistindo em um filme 
E) O transtorno dissociativo de identidade se caracteriza 
pela presença de duas ou mais identidades distintas ou 
estados de personalidade que diferem entre si na forma 
como se apresentam, com padrão próprio de percepção, 
relacionamento e pensamento sobre o ambiente 

QUESTÃO 35_____________________________________ 

O abuso de substâncias estimulantes é crescente e acarreta 
prejuízo social e laboral importantes. Acerca desse tema, 
assinale a alternativa correta. 

A) A dependência de anfetamina pode resultar em um 
declínio das habilidades do indivíduo, ocasionando tolerância 
e necessidade de doses cada vez mais menores para 
obtenção dos mesmos efeitos 
B) Os sintomas de abstinência geralmente se agravam em 2 
a 4 dias e tendem à resolução em uma semana, sendo o 
sintoma mais grave a ansiedade patológica associada a 
comportamento suicida 
C) Os sintomas de abstinência incluem agitação, 
irritabilidade, julgamento prejudicado, comportamento sexual 
impulsivo, agressividade, aumento generalizado da atividade 
psicomotora e sintomas maniformes 
D) O transtorno psicótico induzido por estimulantes é 
caracterizado por alucinações auditivas, visuais e 
predominantemente alucinações táteis, sem alterações do 
juízo de realidade 
E) O uso prolongado ou de doses elevadas de estimulantes 
pode ocasionar delirium, cuja apresentação clínica pode ser 
prejudicada pela privação de sono 

QUESTÃO 36_____________________________________ 

Dentre as funções avaliadas pelo psiquiatra durante o exame 
mental, a vontade ou volição corresponde a uma complexa 
função intimamente relacionado ao aspecto instintivo, 
intelectual e afetivo. Acerca da vontade e suas alterações, 
assinale a alternativa correta. 

A) O córtex parietal é a estrutura encefálica onde são 
processadas as funções executivas envolvidas no processo 
volitivo 
B) O processo volitivo ocorre em quatro etapas, sendo elas 
respectivamente a fase de intenção, fase de deliberação, 
fase de decisão propriamente dita e fase de execução 
C) A abulia é um estado de indiferença volitiva e afetiva 
desejado e buscado ativamente pelo indivíduo em condições 
patológicas 
D) A impulsividade corresponde a uma predisposição para 
agir e reagir de forma rápida em resposta a estímulos 
internos ou externos, respeitando a sequência do processo 
volitivo 
E) A compulsividade corresponde à realização voluntária de 
comportamentos repetitivos motores ou mentais, 
egossintônicos, podendo ter o intuito de evitar 
consequências negativas 

 

QUESTÃO 37_____________________________________ 

A longevidade com qualidade de vida é uma crescente 
preocupação na prática médica, especialmente em relação à 
saúde mental. Referente às particularidades da saúde 
mental da população idosa, assinale a alternativa correta. 

A) A depressão de início tardio apresenta baixas taxas de 
recorrência, apesar de fatores de vulnerabilidade para o 
transtorno serem bastante prevalentes, como a viuvez 
B) Pacientes geriátricos deprimidos podem apresentar a 
síndrome de demência da depressão ou pseudodemência, 
na qual o desempenho intelectual costuma ser global 
C) Idosos têm um risco maior de suicídio em relação à 
população geral, sendo solidão, problemas financeiros, 
saúde frágil ou depressão; razões de ideação suicida; 
D) Os homens têm maior probabilidade de ter esquizofrenia 
de início tardio do que as mulheres, sendo a esquizofrenia 
hebefrênica o transtorno de início tardio mais prevalente 
E) Entre os distúrbios do sono primários em idosos, as 
dissonias são as menos frequentes, especialmente insônia 
primária, mioclonia noturna, síndrome das pernas inquietas e 
apneia do sono 

QUESTÃO 38_____________________________________ 

Os anticonvulsivantes são fármacos utilizados com 
frequência em psiquiatria, especialmente como 
estabilizadores do humor. Assinale a alternativa correta 
sobre os anticonvulsivantes. 

A) A gabapentina é indicada como primeira linha no 
tratamento da mania, além de sua indicação em transtornos 
de ansiedade 
B) A pregabalina é amplamente indicada e utilizada 
rotineiramente para o tratamento de transtorno de pânico e 
ansiedade, além de sua indicação na fibromialgia 
C) A carbamazepina é utilizada no controle da abstinência 
aguda de álcool, sendo mais eficaz do que os 
benzodiazepínicos para essa população, além de controlar 
agitação aguda em pacientes com esquizofrenia 
D) O topiramato é indicado no tratamento de obesidade, 
bulimia, compulsão alimentar e dependência de álcool, 
atualmente em desuso para profilaxia de enxaquecas 
E) A fenitoína é indicada para o tratamento de mania aguda 
no transtorno bipolar, adicionalmente à sua ação 
anticonvulsivante importante 

QUESTÃO 39_____________________________________ 

O suicídio é uma das situações mais prevalentes na 
emergência psiquiátrica, sendo sua ocorrência cada vez 
mais frequente. Em relação ao suicídio, assinale a alternativa 
correta. 

A) Alterações nos sistemas serotoninérgico e 
noradrenérgico estão envolvidos no comportamento suicida 
B) Apenas uma minoria dos indivíduos que fazem tentativas 
suicidas, com ou sem sucesso, são diagnosticadas com 
algum transtorno mental como depressão e esquizofrenia 
C) O comportamento suicida apresenta componente familiar, 
que atua como fator protetor, sendo menor o risco de 
tentativa suicida em indivíduos com história familiar de 
suicídio 
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D) Mulheres adolescentes dependentes químicas, 
particularmente usuárias de drogas injetáveis, têm menor 
propensão a comportamento suicida 
E) Indivíduos com transtorno de pânico e fobia social 
apresentam comportamento de esquiva, atuando como 
proteção ao suicídio 

QUESTÃO 40_____________________________________ 

A violência persiste numa questão de extrema relevância na 
saúde pública, gerando grande impacto negativo na saúde 
física e mental dos indivíduos. Referente a este tema, 
assinale a alternativa correta. 

A) A violência entre parceiros casados não pode ser 

considerada estupro, visto que há o consentimento legal 

prévio conferido através do casamento 

B) O estuprador apresenta sempre o mesmo perfil de um 

indivíduo para quem o estupro é uma expressão deslocada 

de raiva e fúria 

C) O ato abusivo é reforçador negativo, considerando que 

uma vez que um homem bateu em sua esposa, ele 

dificilmente repetirá o ato 

D) Homens entre 15 e 34 anos estão mais propensos a 

sofrerem agressão do que mulheres e mais chances de 

serem agredidos por estranhos do que conhecidos 

E) A violência no local de trabalho costuma ser praticada por 

indivíduos conhecidos, semelhante à violência doméstica 
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ATENÇÃO! 
 

O candidato está proibido de destacar esta folha com o gabarito, sob pena de 

eliminação do processo. Somente o Fiscal de Sala está autorizado a fazer isso 

no momento da saída do candidato em definitivo do Local de Prova. 

EDITAL Nº 01/2019 – Município de Pilar 
 

8.1 - A FUNDEPES e a COPEVE/UFAL divulgarão o gabarito preliminar, 

juntamente com as Provas Objetivas, nos endereços eletrônicos www.fundepes.br 

e www.copeve.ufal.br, na data provável de 29/10/2019, a partir das 21h00. 
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