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1 
PROVA TIPO Cargo de Nível Superior: 

COD 08 – MÉDICO PSIQUIATRA 

Provas de Português, Raciocínio Lógico, Noções de 
Administração Pública 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 60 (sessenta) 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 2h30min 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 azul ou 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! 

 INSTRUÇÕES GERAIS 

Nº do documento de identificação (RG, CNH, outros): Assinatura do(a) candidato(a): 
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PORTUGUÊS 

QUESTÃO 01_____________________________________ 

“Muita saúva e pouca saúde, os males do Brasil são” 
  
Com relação a essa famosa frase dita pelo personagem 
Macunaíma, do livro homônimo, de Mário de Andrade, 
escolha a opção correta:       
 
A)  “saúva” e ”saúde” não mais devem conter acento agudo 

de acordo com o recente Acordo Ortográfico 
B) “males” é plural tanto de “mal” quanto de “mau” 
C) O verbo poderia ficar no singular porque os predicativos 

estão no singular 
D) Se estivesse na ordem direta, a frase não poderia conter 

vírgula 
E) É indiferente usar vírgula ou dois pontos após “saúde” 

 

QUESTÃO 02_____________________________________ 

Vício na Fala 

Para dizerem milho dizem mio 
Para melhor dizem mió 
Para pior pió 
Para telha dizem teia 
Para telhado dizem teiado 
E vão fazendo telhados 
(Oswald de Andrade, Pau Brasil, Ed.Globo,) 
 
Aponte a afirmativa CORRETA sobre esse poema em que o 
sujeito está indeterminado. 
 
A) Trata-se de cidadãos que certamente conhecem a norma 

culta, mas que usam conforme seu interesse, 
evidenciado pelo verso final “E vão fazendo telhados” 

B) Esse linguajar utiliza gírias típicas da zona rural 
C) Existe uma parte da população excluída do uso do 

padrão culto da Língua, mas que se comunica através de 
outros níveis de linguagem 

D) Esses falantes preferem não utilizar a linguagem 
normativa para se comunicar melhor em suas profissões 

E) Essa é linguagem oral dos analfabetos, normalmente 
agricultores do interior dos pequenos municípios 

QUESTÃO 03_____________________________________ 

Escolha a opção em que a frase NÃO usa palavras ou 
expressões em sentido conotativo: 
 
A) O público espumava xingamentos e vaias ao árbitro da 

partida 
B) O atleta mais importante do time foi perseguido por 

muitas lesões nesta temporada 
C) A torcida do Flamengo abraçou a equipe na busca pelo 

título 
D) Saiu barato para o jogador a punição com suspensão por 

apenas dois jogos 
E) A multidão nas ruas aplaudia a passagem dos 

maratonistas 
 

 
 

QUESTÃO 04_____________________________________ 

Ao invés de serem jogadores de futebol somente, quer dizer, 
craques da bola, alguns boleiros aparecem antes de mais 
nada como craques da mídia, faturando alto tanto nos 
gramados como diante das câmeras. 
 
Escolha a opção em que as expressões podem substituir, na 
mesma sequência, as locuções grifadas, sem ferir o sentido 
da frase. 
 
A) Apesar de – ou seja – assim – seja... seja 
B) Ao contrário de – isto é – sobretudo – não só...como 

também 
C) Além de – aliás – ao menos – portanto 
D) A fim de – bem como – principalmente – ou... ou 
E) Em vez de – afinal – até mesmo – bem como 

QUESTÃO 05_____________________________________ 

Uso da CRASE: Assinale a alternativa em que o uso da 
Crase é facultativo. 
 
A) O Diretor se opôs a nossa pretensão de utilizar o 

laboratório em qualquer horário 
B) Consegui a minha certificação em Inglês com nota nove 
C) A vítima foi submetida a tortura e a maus tratos 
D) É de boa educação ceder lugar nos ônibus às pessoas 

mais velhas 
E) Os defensores do meio ambiente estão sempre atentos a 

novidades  nas pesquisas  sobre o clima 

QUESTÃO 06_____________________________________ 

Assinale a alternativa em que a pontuação está de  acordo 
com as normas gramaticais. 
 
A) “Cavernas instigantes, planícies douradas, o cerrado 

bruto em meio ao cânion profundo: o Piauí é uma terra de 
encontros contraditórios e complementares. Tem, por 
exemplo, o único delta em mar aberto das Américas, 
mesmo sendo o Estado com o menor litoral do Brasil.” 

B) Veta Governador! Esse,  foi o tema da campanha de uma 
ONG ambientalista para a autoridade vetar a liberação da 
pesca naquela baía. Enquanto  a Justiça examina a 
questão. 

C) De lá 30 minutos de caminhada em  trilhas, levam o 
turista ao topo do morro de onde se avista a vila antiga. 

D) A orla marítima de Maceió, em dias de sol se transforma 
numa passarela de turistas. Encantados com a cor do 
mar verde esmeralda. 

E) Pronto! Cumprida a promessa. Cada atleta, medalhista, 
terá direito, ainda que com restrições a um dia de folga 
para visitar os pontos turísticos da cidade. 

QUESTÃO 07_____________________________________ 

Assinale a alternativa correta no tocante à concordância 
verbal das frases abaixo: 
 
A) Deverão haver muitas oportunidades de emprego com a 

abertura de novas lojas 
B) Não houve condições climáticas para o avião decolar 
C) Fazem 5 anos que houve a implantação do Programa 

Mais Médicos 
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D) Existe ainda muitas crianças que faz muito sacrifício para 
chegar à escola 

E) Deve existir condições para que todos tenha acesso ao 
programa 

QUESTÃO 08_____________________________________ 

Assinale a opção em que o advérbio empregado apresenta 
sentido inadequado ao sentido da frase. 
 
A) A saída de todas as turmas se dará concomitantemente 
B) O médico atenderá primordialmente as crianças 
C) Independentemente da situação do trânsito, temos que 

viajar 
D) Havia muita água na pista, por isso o carro 

deliberadamente derrapou 
E) Sempre há problemas no atendimento, mormente quando 

faltam funcionários. 

QUESTÃO 09_____________________________________ 

“Mesmo com todos os defeitos, a instituição escola é ainda 
um lugar em que as novas gerações convivem com o 
respeito e a orientação, é ainda o lugar em que o saber é 
valorizado e no qual, apesar dos erros e problemas, o ser 
humano se socializa, aprende a conviver, torna-se cidadão” 
(Tânia Zagury). 
 
Assinale a opção na qual a substituição da expressão 
sublinhada por outra que está sendo proposta não está 
correta: 
 
A) Mesmo com – a despeito de 
B) Ainda – mesmo assim 
C) Em que – aonde 
D) No qual – onde 
E) Apesar de – não obstante 

QUESTÃO 10_____________________________________ 

Marque a alternativa correta em relação à concordância 
verbal e à ortografia nas frases abaixo: 
 
A) Há alguns anos atrás existia máquinas de datilografia 
B) Fazem muitas semanas que os alunos estão em greve 
C) A muitos anos a cidade enfrenta essa onda de violência 
D) Desde a muitos anos que esse programa não existe mais 

no País 
E) Há muitos anos não chove naquela região 

QUESTÃO 11_____________________________________ 

“Ela não deixa por pouco. Na estreia, arrebatou um prêmio 
Jabuti. Com este segundo livro, o arrebatado é o público, 
que se rende de vez ao encantamento do texto de Christiane 
Gribel. 
Crítica, engraçada, inteligente, a história de um menino que 
retorna às aulas bota na berlinda o sistema de ensino 
convencional. 
Uma redação. Trinta linhas sobre as férias. 
É o que basta para que todo o prazer vivido por Guilherme 
se transforme em tortura. Afinal, onde botar o adjunto 
adnominal da emoção? Como espremer em uma folha de 
caderno dois meses de risadas? Quem será o sujeito da 

despreocupação? Será que a análise sintática pode dar 
conta dos predicados de um golaço? 
Um livro especial para quem não tem medo de pensar. E 
mais especial ainda para quem gosta de pensar com 
alegria”. 
(Rosa Amanda Strauz) 
 
Assinale a alternativa que NÃO corresponde ao texto acima: 
 
A) No terceiro parágrafo  as frases interrogativas contém 

expressões de sentido conotativo, figurado 
B) O texto é escrito em linguagem coloquial, leve, 

jornalística, com vocabulário facilmente compreensível 
C) A autora faz uma  resenha literária de um livro da 

escritora Christiane Gribel 
D) A crítica positiva de um livro pode despertar 

imediatamente  o interesse do leitor pela obra 
E) O texto é uma narrativa crítica de um livro infanto-juvenil 

QUESTÃO 12_____________________________________ 

Não são antônimos os adjetivos da letra: 
 
A) 1 – Insignificante – importante 

2– Unívoco – heterogêneo 
B) 1 – Atarantado – centrado 

2– Contraditório – compatível               
C) 1 – Pródigo – magnânimo  

2 – Efêmero – passageiro 
D) 1 – Resiliente – inflexível 

2 – Concomitante – alternado 
E) 1 – Condescendente – intransigente 

2 – Grandiloquente – tímido 

QUESTÃO 13_____________________________________ 

Com relação à palavra bullying, podemos afirmar que é 
um(a): 

 
A) Modismo linguístico 
B) Empréstimo linguístico 
C) Vocábulo criado pela mídia 
D) Estrangeirismo 
E) Invasão linguística 

QUESTÃO 14_____________________________________ 

Em qual das frases a conjunção ou locução conjuntiva não 
está utilizada no conceito indicado entre parênteses: 
 
A) TANTO os alunos QUANTO  as alunas participaram do 

torneio de futebol (Comparação) 
B) SE tivessem sido seguidas as recomendações de 

segurança, não teria acontecido a tragédia (Certeza) 
C) CONQUANTO estivéssemos cansados, assistimos à 

palestra até o final. (Oposição) 
D) A Universidade encaminhou o pedido ao MEC, HAJA 

VISTA não mais haver verba disponível no orçamento. 
(Causa) 

E) PARA  o Diretor,  participação de professores e alunos 
fez o sucesso da jornada pedagógica. (Conformidade) 
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QUESTÃO 15_____________________________________ 

Escolha a opção abaixo em que a figura de linguagem não 
está identificando corretamente o texto correspondente. 
 
A) Metáfora 
 

A lua foi ao cinema 
Passava um filme engraçado 
A história de uma estrela 
Que não tinha namorado 
(Paulo Leminski) 
 

B) Antítese              Onde queres revólver, sou coqueiro 
E onde queres dinheiro, sou paixão 
Onde queres descanso, sou desejo 
E onde sou só desejo, queres não 
E onde não queres nada, nada falta 
E onde voas bem alto, eu sou o chão 
E onde pisas o chão, minha alma salta 
E ganha liberdade na amplidão 
(Caetano Veloso) 
 

C) Hipérbole           Gastou rios de dinheiro com o intercâmbio 
na Austrália 
 

D) Eufemismo          Coitado do Daniel, não foi feliz na prova da 
OAB 
 

E) Metáfora Eu acredito é na rapaziada 
Que segue em frente e segura o rojão 
Eu ponho fé é na fé da moçada 
Que não foge da fera e enfrenta o leão. 
(Gonzaguinha) 

 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

QUESTÃO 16_____________________________________ 

Um padeiro que produz bolos de festa na sua padaria, deve 
fazer a cobertura de um bolo de formato cilíndrico com pasta 
americana. O bolo tem base circular de 15cm de raio e altura 
de 50cm, como mostra a figura abaixo: 

Sabendo que 200 gramas de pasta americana cobre 100 cm² 
de área do bolo, qual a quantidade de pasta americana, em 
quilogramas, será necessária pra cobrir todo o bolo? Adote π=3. 
 
A) 3,35. 
B) 3350. 
C) 67,5. 
D) 67.500. 
E) 6,75. 
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QUESTÃO 17_____________________________________ 

Uma piscina precisa ser revestida com um azulejo especial a 
fim de evitar infiltrações. A cisterna possui o formato 
retangular e suas especificações são dadas na figura abaixo: 

De acordo com as informações acima, quantos m² de azulejo 
serão necessários para revestir toda a piscina? 
 
A) 155,5. 
B) 77,75. 
C) 121,5. 
D) 119. 
E) 16. 

 
 

QUESTÃO 18_____________________________________ 

Num aniversário infantil, foram oferecidos pelos pais da 
criança, cachorro quente, bolo e brigadeiro. Considere as 
afirmações feitas pela mãe do aniversariante: 
 
• a quantidade de pessoas que comeram apenas 

brigadeiro é a mesma quantidade de pessoas que 
comeram apenas bolo; 

• 5 pessoas comeram apenas cachorro quente e 
brigadeiro; 

• 40 pessoas comeram os três pratos servidos no 
aniversário; 

• 5 pessoas comeram apenas cachorro quente e bolo; 
• 5 pessoas comeram apenas brigadeiro e bolo; 
• 4 pessoas comeram apenas brigadeiro; 
• 7 pessoas comeram cachorro quente. 
 
Baseado nas informações acima, é correto afirmar: 
 
A) A quantidade de convidados para o aniversário foi de 165 

pessoas 
B) A quantidade de convidados para o aniversário foi de 110 

pessoas 
C) 15 pessoas comeram os três pratos oferecidos no 

aniversário 
D) 55 pessoas comeram os três pratos oferecidos no 

aniversário 
E) Não é possível saber a quantidade exata de pessoas que 

foram ao aniversário 
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QUESTÃO 19_____________________________________ 

Uma fábrica deseja obter uma peça, enchendo a fôrma dada 
pela região entre os dois cilindros, conforme a figura abaixo. 
Precisa-se saber exatamente o volume de tal região afim de 
programar a máquina que enche a fôrma, de modo que ela 
não derrame material. Suponha, caso necessário, que π=3. 

Sabendo que o raio do cilindro maior é o dobro do raio do 
cilindro inscrito, qual o volume necessário de material para 
encher a fôrma de modo que ela fique totalmente cheia, sem 
transbordar? 
 
A) 288 m³. 
B) 72 m³. 
C) 360 m³. 
D) 6912 m³. 
E) 216 m³. 

 
 

QUESTÃO 20_____________________________________ 

Um número n inteiro é escrito na base 6 da seguinte forma 
n=(1235)6.  
 
A soma dos algarismos do número n na base 10 vale: 
 
A) 10 
B) 15 
C) 20 
D) 5 
E) 25 

 
 
 

QUESTÃO 21_____________________________________ 

O termo geral de uma sequência é dada por an=2n+(-1)n+1, 

onde n é um inteiro positivo maior que 1. 
 
Se 2 < an < 200, a soma a4+a7 é um número: 
 
A) Quadrado perfeito e múltiplo de 5 
B) Quadrado perfeito e múltiplo de 7 
C) Quadrado perfeito e múltiplo de 11 
D) Quadrado perfeito e múltiplo de 3 
E) Quadrado perfeito e múltiplo de 13 
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QUESTÃO 22_____________________________________ 

Uma fração é dita egípcia quando ela é soma de frações 
unitárias distintas, ou seja, frações da forma 1/n  com n 
inteiro positivo.   

Se P=2/3 e P+Q=1/2+1/4+1/6 é uma fração egípcia então 
podemos afirmar que:  

A) 1/4 
B) 1/6 
C) 1/8 
D) 1/10 
E) 1/12 
 

 

 

QUESTÃO 23_____________________________________ 

Sejam a e b dois números inteiros tais que ab =9900 e 
mmc(a,b)=330. 
 
É correto afirmar que a decomposição do mdc(a,b) em 
fatores primos é: 
 
A) 22 . 3 . 5 
B) 2 . 32 . 5 
C) 2 . 3 . 5 
D) 2 . 3 . 52 
E) 22 . 32 . 52    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 24_____________________________________ 

Considere dois números a e b inteiros tais que a deixa resto 
3 quando divido por 13 e b deixa resto 2 quando dividido por 
13.  
 
O resto da divisão de a2-- b2  por 13 é:  

 
A) 4 
B) 5 
C) 3 
D) 2 
E) 1 
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QUESTÃO 25_____________________________________ 

Uma pessoa pretende descer um muro de um terreno em 
forma de um cubo cuja altura é de 8m utilizando uma corda 
de comprimento menor possível fixada no vértice A até o 
piso apoiando-se na diagonal BC conforme a figura dada.  

 
 
A razão do menor comprimento que a corda deverá ter com 
a diagonal do cubo é: 

 

A)  
 
 
 
 
 

B)  
 
 
 
 

C)  
 
 
 
 
 

D)  
 
 
 
 

E)  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

2 

6 

3 

15 

6 

6 

6 

5 

2 
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NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

QUESTÃO 26_____________________________________ 

Nos termos do art. 175, da Constituição Federal de 1988, 
incumbe ao poder público a prestação de serviços públicos. 
Tal prestação pode ser feita diretamente ou por meio de 
concessão ou permissão. A legislação federal em vigor, a Lei 
8.987/95, disciplinou a matéria estabelecendo as diferenças 
entre concessão e permissão. 
 
Quanto à concessão e à permissão de serviço público, 
assinale a alternativa correta: 
 
A) A concessão de serviço público pode ser realizada por 

prazo indeterminado enquanto a permissão não comporta 
prazo 

B) A concessão e a permissão de serviço público têm 
natureza de contrato de adesão; por esta razão deverão 
ser efetivadas por meio de contrato administrativo e 
exigem sempre licitação prévia 

C) A permissão de serviço público deve ser precedida de 
licitação, enquanto a concessão pode ser realizada por 
meio de ato administrativo precário 

D) A concessão de serviço público deve ser realizada por 
meio de contrato administrativo; enquanto a permissão 
pode ser efetuada por meio de ato administrativo 

E) A concessão é uma forma de delegação do serviço 
público enquanto a permissão é uma modalidade de 
autorização de serviço, ou seja, é destinada apenas a 
hipóteses temporárias e emergenciais 

QUESTÃO 27_____________________________________ 

Sobre a prática do ato de improbidade administrativa, o 
ordenamento jurídico prevê que: 
 
A) Os empregados públicos, regidos pela lei trabalhista, não 

se submetem à Lei de Improbidade Administrativa 
B) Quando o ato de improbidade causar dano ao patrimônio 

público, caberá à autoridade julgar pela conveniência de 
representar ao Ministério Público 

C) O sucessor daquele que causou dano ao patrimônio 
público ou enriqueceu ilicitamente não estará sujeito às 
cominações da Lei de Improbidade Administrativa 

D) A Lei de Improbidade Administrativa é aplicável aos 
agentes públicos, servidores ou não, abrangendo 
também terceiros que foram beneficiários direta ou 
indiretamente do ato de improbidade, quando agirem de 
maneira dolosa ou tiverem conhecimento da origem ilícita 
da vantagem 

E) Somente o funcionário público investido em cargo público 
pode ser sujeito ativo do ato de improbidade 
administrativa. O particular, ainda que induza ou concorra 
para o ato, não pode ser considerado sujeito ativo 

QUESTÃO 28_____________________________________ 

Quanto ao Processo Administrativo Disciplinar, regido pela 
Lei nº 8.112, de 1990, é correto afirmar que: 
 
A) A investigação preliminar ou a sindicância investigativa 

são fases necessárias à instauração de posterior 
processo administrativo disciplinar 

B) Segundo o STF, viola a garantia constitucional de ampla 
defesa a nomeação de defensor dativo que não seja 
advogado ou formado em curso de ciências jurídicas 
(Direito) 

C) A administração pública, quando for conveniente para o 
serviço, poderá converter a penalidade de suspensão em 
multa 

D) Apenas as penas de advertência e suspensão podem ser 
aplicadas ao servidor infrator. A pena de demissão 
apenas pode ser aplicada em razão e após sentença 
judicial transitada em julgado 

E) É vedada a aplicação da penalidade de cassação de 
aposentadoria ao servidor aposentado por ser 
considerada cruel e degradante 

QUESTÃO 29_____________________________________ 

Quanto ao controle da administração pública, é correto 
afirmar: 
 
A) O controle da administração pública pode ser exercido 

através da ação popular e da ação civil pública 
B) O controle externo é realizado exclusivamente pelo Poder 

Judiciário 
C) Não compete ao Tribunal de Contas da União exercer o 

controle externo em relação às empresas públicas e às 
sociedades de economia mista 

D) Não cabe aos Tribunais de Conta o controle prévio dos 
atos administrativos 

E) Os atos administrativos discricionários não são passíveis 
de controle pelo Poder Judiciário 

QUESTÃO 30_____________________________________ 

Sobre os modelos de administração pública, assinale V para 
as alternativas verdadeiras e F para as falsas: 
 
I – O modelo patrimonialista separa o público do privado, 
reduz a corrupção e o nepotismo, e tenta tornar o estado 
mais eficiente. Há uma desconfiança excessiva em relação 
aos servidores, por isso, o modelo promove um controle 
rígido dos processos, da seleção de servidores, contratações 
de serviços e produtos, inclusive das atividades de 
atendimento ao público 
 
II – O modelo burocrático tem como bases a utilização de 
ferramentas de gestão provenientes da administração 
privada e pensamentos neoliberais que defendem o estado 
mínimo e o preceito de que o mercado e a economia 
possuem regras próprias 
 
III – No modelo gerencial o administrador não diferencia o 
patrimônio particular do estatal, o clientelismo é muito 
comum, prevalecendo o interesse dos particulares e a troca 
de favores 
 
A sequência correta de cima para baixo é: 
 
A) F, V,V 
B) V, F, F 
C) F, F, V 
D) V, V, F 
E) F, F, F 
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QUESTÃO 31_____________________________________ 

A Constituição Federal do Brasil afirma que todos têm o 
direito fundamental ao acesso a informações de seu 
interesse registradas em órgão público, observadas 
determinadas peculiaridades (art. 5º, inc. XXXIII). A Lei nº 
12.527/2011 veio trazer eficácia a esse comando. 
 
Sobre esse tema, há um tratamento adequado conferido pela 
lei às informações pessoais, que são aquelas relacionadas à 
pessoa natural identificada ou identificável. Acerca do 
tratamento protetivo das informações pessoais, é correto 
afirmar: 
 
A) A divulgação de informações pessoais relativas a pessoa 

já falecida só pode ser feita após autorização judicial 
B) As informações pessoais poderão ser acessadas por 

terceiros mediante previsão legal ou consentimento 
expresso da pessoa a que elas se referirem 

C) Um processo administrativo que contenha dados com 
informações pessoais deve ficar sob total sigilo de 
pessoas não autorizadas, as quais não podem obter 
cópia de nenhum dado oriundo daquele processo 

D) As informações pessoais registradas em órgãos públicos 
não podem ser utilizadas em estatísticas ou pesquisas 
científicas, ainda que haja consentimento do titular 

E) As informações pessoais documentadas pelo órgão têm 
restrição de acesso mesmo num processo disciplinar em 
que o titular das informações esteja envolvido, ainda que 
com isso a apuração seja prejudicada 

QUESTÃO 32_____________________________________ 

Um dos princípios constitucionais da Administração Pública é 
a legalidade. Segundo este princípio, o agente público deve 
atuar sob os ditames da lei, ou seja, seus atos só podem ser 
realizados conforme a lei expressamente determine. 
 
Sob esse prisma, é correto afirmar: 
 
A) O agente público deve observar padrões éticos de 

moralidade, decoro e boa-fé, atuando de forma proba e 
com respeito à lei 

B) O agente público está hierarquicamente vinculado a 
cumprir uma norma da sua instituição que vá de encontro 
a determinado preceito legal 

C) O poder de autonomia dos órgãos públicos garante a 
liberdade de implementar novos padrões de atuação, 
com o objetivo de alcançar a sua finalidade institucional, 
ainda que não haja autorização em norma legal válida 

D) No intuito de atender ao dever de eficiência da 
Administração, o gestor público pode realizar tudo o que 
não for proibido em lei, sem risco de estar 
desrespeitando o princípio da legalidade 

E) Os órgãos públicos em geral podem editar normas sobre 
qualquer assunto dentro da instituição, segundo critérios 
de conveniência e oportunidade 

 QUESTÃO 33_____________________________________ 

Quando o servidor se desliga do cargo público, diz-se que o 
cargo está vago, o que caracteriza o instituto jurídico 
conceituado como vacância. 
 
Sobre a vacância do cargo público, assinale a alternativa 
correta: 
 

A) Só pode haver vacância por posse em outro cargo 
inacumulável caso o servidor já tenha cumprido o estágio 
probatório. 

B) A aposentadoria é uma modalidade própria de 
desligamento do cargo, que não é configurada como uma 
vacância.  

C) Quando o servidor falece em atividade, o cargo é 
declarado extinto, já que não chegou a se concretizar o 
instituto da vacância e os eventuais dependentes irão 
receber o benefício de pensão por morte. 

D) A exoneração é uma das hipóteses de ocorrência da 
vacância.  

E) A posse em outro cargo público inacumulável gera ao 
servidor o dever ético de pedir exoneração. 

QUESTÃO 34_____________________________________ 

Serviço público é “toda atividade material que a lei atribui ao 
Estado para que a exerça diretamente ou por meio de seus 
delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente às 
necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou 
parcialmente público”. (Maria Sylvia Zanella Di Pietro). 
 
Isto posto, pode-se afirmar que: 
 
A) Serviços públicos indelegáveis: são aqueles que somente 

podem ser prestados pela Administração, em razão de 
estarem relacionados com as atividades inerentes do 
Poder Público, como por exemplo, o serviço de energia 
elétrica 

B) Serviços sociais: atividades que visam atender 
necessidades essenciais da coletividade em que há 
atuação não mais que da iniciativa privada 

C) Serviços administrativos: atividades que visam atender 
necessidades internas da Administração ou servir de 
base para outros serviços 

D) Serviços públicos gerais: são aqueles prestados a 
determinados usuários, como por exemplo, o serviço de 
iluminação pública 

E) Serviços comerciais ou industriais: são atividades que 
visam atender as necessidades individuais no aspecto 
econômico 

QUESTÃO 35_____________________________________ 

Sobre as modalidades de licitação descritas no artigo 22 da 
Lei 8.666/1993, é correto afirmar que: 
 
A) Leilão é a modalidade de licitação entre interessados pré-

selecionados para a venda de bens móveis inservíveis 
para a administração ou de produtos legalmente 
apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens 
imóveis, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior 
ao valor da avaliação 

B) Tomada de preços é a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados ou que 
atenderem a todas as condições exigidas para 
cadastramento com trinta dias de antecedência à data do 
recebimento das propostas, observada a necessária 
qualificação 

C) Concorrência é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados que, na fase final da habilitação preliminar, 
comprovem possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu objeto 

D) Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para escolha de trabalho técnico, científico 
ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou 



 
  

 

NS – MÉDICO PSIQUIATRA 
 

 

10 

 

Prova Tipo 1 11.Ago.2019 UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 
Concurso Público 2019 – Técnico Administrativo 

remuneração aos vencedores, conforme critérios 
constantes de edital publicado na imprensa oficial com 
antecedência mínima de 60 (sessenta) dias 

E) Convite é a modalidade de licitação entre interessados do 
ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, 
escolhidos e convidados em número mínimo de 3 
(três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local 
apropriado, cópia do instrumento convocatório e o 
estenderá aos demais cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu interesse com 
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentação das propostas 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 36_____________________________________ 

O abandono do tratamento é um problema frequente para 
profissionais que lidam com transtornos mentais. Ao 
utilizarem-se medicações para auxiliar no manejo desses 
transtornos deve-se estar atento aos efeitos adversos 
desses fármacos, o que poderia justificar e favorecer a 
descontinuidade do acompanhamento médico, permitindo a 
ocorrência de agudização do quadro. 

Sobre os de efeitos colaterais de psicotrópicos é correto 
afirmar:  

A) A acatisia é uma sensação subjetiva de inquietação, com 
impossibilidade de permanecer imóvel. É comum no uso 
de antipsicóticos típicos, podendo também ocorrer com 
os atípicos como risperidona e aripiprazol 

B) A acinesia consiste em redução expressiva dos 
movimentos, gestos, fala expressão e mímicas faciais. 
Ocorre por um bloqueio noradrenérgico no trato 
nigroestriatal, no uso principalmente de antipsicóticos de 
alta potência 

C) Discinesia caracteriza-se por movimentos estereotipados, 
repetitivos e involuntários frequentemente em grupos 
musculares orolinguais, membros e tronco. É comum que 
ocorra com o uso de olanzapina, quetiapina e ISRSs 

D) Distonia é uma contratura muscular, geralmente dos 
músculos do pescoço, região torácica posterior, língua e 
face. Encontra-se frequentemente associada aos 
antidepressivos tricíclicos 

E) Agranulocitose refere-se à redução dos glóbulos brancos 
para menos de 500/mm³. Visando seu diagnóstico e 
manejo precoces, no primeiro ano de tratamento com 
clozapina, devem ser solicitados hemogramas mensais 

QUESTÃO 37_____________________________________ 

O Sistema Único de Saúde (SUS) é tido como um modelo 
mundial de sistema de saúde pública em decorrência de 
seus princípios, que permitem a acessibilidade de todos os 
cidadãos aos seus serviços. Foi criado pela Constituição 
Federal de 1988, regulamentado pela lei 8080/90 e inspirado 
no sistema de saúde britânico, Nacional Health Service. 

 

De acordo com seus princípios pode-se afirmar: 

A) A equidade visa eliminar desigualdades, todas as 
pessoas devem receber o mesmo acesso ao sistema de 
saúde, independente de necessidades individuais ou 
diferenças regionais 

B) A complementariedade é um princípio organizacional que 
permite a contratação do setor privado na insuficiência do 
setor público, prevalecendo o interesse do particular 
sobre o setor público 

C) O princípio da participação social prevê que a população 
participe da formulação das políticas de saúde no nível 
local, por meio dos Conselhos, os quais possuem 
eleições anuais 

D) A partir da regionalização os níveis de saúde pública 
foram categorizados em: baixa (UBS), média 
(ambulatórios de especialidades) e alta complexidade 
(hospitais terciários) 

E) Através da integralidade o indivíduo deve ser assistido 
em todos os níveis de atenção à saúde, nos âmbitos da 
prevenção, cura e reabilitação, considerando a pessoa 
em sua complexidade 

QUESTÃO 38_____________________________________ 

As escalas de avaliação psiquiátricas permitem que 
informações coletadas ao longo do tempo por profissionais 
diferentes sejam padronizadas. Também são uteis em 
avaliar a melhora de um paciente ao longo do tempo, 
auxiliando no tratamento, definindo um diagnóstico e 
identificando condições comórbidas. 

Marque a alternativa que exibe conceitos corretos acerca 
das escalas psiquiátricas. 

A) A Escala Breve de Avaliação Psiquiátrica (BPRS) é 
utilizada para medir a gravidade da sintomatologia 
psiquiátrica. Foi aplicada durante décadas para avaliar o 
desfecho do tratamento do transtorno bipolar do humor e 
é fácil de ser empregada 

B) O Inventário de Depressão de Beck (BDI) avalia a 
gravidade da depressão com foco nas dimensões 
comportamentais e cognitivas. A versão atual, Beck-II, 
abrange as duas últimas semanas e amplia a cobertura 
de sintomas somáticos 

C) A Escala de Avaliação de Depressão de Hamilton (HAM-
D) foi desenvolvida para monitorar a gravidade da 
depressão maior. Sua confiabilidade e validade não são 
alteradas em idosos e pessoas com doenças clínicas, 
pois os sintomas somáticos são indicativos de depressão 

D) CAGE é um acrômio para quatro perguntas incluídas no 
instrumento de avaliação. Foi desenvolvida na década de 
70 para um rastreamento breve de indivíduos com 
problemas significativos com cocaína e crack 

E)  O Miniexame do Estado Mental (MEEM) é um teste 
cognitivo de 20 pontos que analisa funções mentais como 
linguagem, memória, orientação e atenção. Sua 
aplicabilidade exige profissionais treinados 
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QUESTÃO 39_____________________________________ 

O diagnóstico em psiquiatria é fundamentado em 
observações clínicas de sinais e sintomas agrupados em 
transtornos ou síndromes, com o objetivo final de aprimorar 
os esforços de tratamento e prevenção. O Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM) em 
sua 5º edição (2014) trouxe algumas mudanças na 
classificação dos transtornos mentais. 

Acerca dessas mudanças é correto afirmar: 

A) Os transtornos neurovegetativos são classificados em 
demência, delirium, transtornos amnésticos e outros 
transtornos cognitivos. Definem-se por alterações na 
estrutura e funções cerebrais, ocasionando 
comprometimento na aprendizagem, memória e outras 
funções mentais 

B) A disforia de gênero caracteriza-se por uma inquietação 
duradoura com o próprio sexo biológico ou pelo desejo 
de ter um sexo oposto ao seu, anteriormente era 
denominado transtorno de identidade de gênero 

C) O transtorno delirante persistente denota situações 
factíveis de ocorrer na vida real, como ser perseguido ou 
estar sendo traído. Não se inclui nessa classificação o 
transtorno delirante compartilhado, também conhecido 
como folie à deux 

D) O transtorno do espectro autista inclui padrões de 
comportamento repetitivos, dificuldades graves em 
interações sociais e comunicação. No nível 1 tem-se 
como protótipo o transtorno de Asperger e no nível 2 o 
transtorno de Rett 

E) Em transtornos alimentares figura o transtorno da 
alimentação da infância, que pode apresentar-se como 
regurgitações repetidas dos alimentos e ingestão de 
substâncias tidas como não nutricionais 

QUESTÃO 40_____________________________________ 

A esquizofrenia é composta por um grupo heterogêneo de 
pacientes, com apresentações clínicas, respostas ao 
tratamento e prognóstico variáveis. Denota um dos 
transtornos mentais mais graves, tendo sido estudada desde 
o século XIX, porém sua etiopatogenia ainda não foi 
completamente esclarecida. 

Sobre a história da esquizofrenia pode-se afirmar: 

A) A teoria de Menninger afirma que o suicídio representa 
agressividade voltada para dentro, contra um objeto de 
amor introjetado e catexizado de forma ambivalente 

B) A teoria de Freud refere ser um homicídio invertido, 
devido à raiva do paciente contra outra pessoa. Ele 
descreveu um instito de morte autodirecionada e outros 
componentes de hostilidade no suicídio: os desejos de 
matar, de ser morto e de morrer 

C) O parassuicídio é um termo criado para descrever 
pacientes que causam automutilação e desejam morrer, 
pode ser encontrada em 30% de todos os usuários que 
abusam de substâncias por via oral 

D) A teoria de Durkheim divide o suicídio em três categorias: 
egoísta, altruísta e anômica. O tipo egoísta refere-se 
àqueles que não estão fortemente integrados a nenhum 
grupo social. O altruísta a aqueles com integração 
excessiva com o grupo e o suicídio anômico se aplica a 
indivíduos cuja integração a sociedade é perturbada e 
não conseguem seguir as regras convencionais de 
comportamento 

E) Uma história familiar de suicídio não altera o risco de 
tentativa de suicídio, diferentemente de outros 
transtornos psiquiátricos 

QUESTÃO 41_____________________________________ 

O transtorno depressivo maior (TDM) configura-se como a 
doença mental mais prevalente do mundo ao longo da vida. 
O indivíduo com depressão provoca danos pessoais, 
familiares e sociais e potencializa o risco de suicídio. Fatores 
como sexo, idade, estado civil, condição socioeconômica e 
cultural pode influenciar para o aparecimento dessa afecção. 

Com relação ao TDM, qual alternativa está correta? 

A) A depressão em pessoas idosas tem a mesma 
prevalência do restante da população. Queixas somáticas 
raramente estão presentes, o que dificulta o diagnóstico 
nessa faixa etária, sendo pouco tratada principalmente 
por médicos gerais. 

B) Insônia e falta de apetite são aspectos atípicos da 
depressão. A depressão com sintomas atípicos tem início 
mais tardio, lentificação psicomotora menos grave e 
menos comorbidades em comparação aos pacientes com 
sintomas típicos.  

C) Os sintomas catatônicos podem estar presentes na 
depressão com manifestações psicóticas, porém é mais 
frequente na esquizofrenia catatônica e em doenças 
clinicas e neurológicas.  

D) O DSM-5 possibilita o diagnóstico de depressão pós-
parto se o início dos sintomas ocorrerem no período de 
até 2 semanas após o parto. Deve-se iniciar o uso de 
qualquer ISRS ao diagnóstico, devido ao risco de 
infanticídio. 

E) Anedonia grave, despertar matinal precoce, sentimentos 
profundos de culpa e perda de peso são características 
da melancolia. Podem ser encontradas alterações no 
sistema nervoso autônomo e nas funções endócrinas. 

QUESTÃO 42_____________________________________ 

O medo e a ansiedade são sinais de alerta, porém 
diferentemente deste a ansiedade representa uma resposta 
interpretada como ameaça a um objeto desconhecido, vago 
ou interno, podendo ser fisiológica ou não. Os transtornos de 
ansiedade frequentemente são associados a comorbidades, 
são crônicos e resistentes a tratamento. 

Com relação à epidemiologia dos transtornos de ansiedade 
marque a afirmativa correta. 
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A) As fobias específicas são mais comuns em homens. O 
medo é irracional e egossintônico, frequentemente 
possuem comorbidade com dependência de álcool e 
transtorno depressivo maior ao exame clínico 

B) Para o diagnóstico de transtorno de pânico pelo DSM-5 
ao menos 2 sintomas de uma lista de 11 devem estar 
presentes, além da necessidade de excluir uso de 
substâncias psicoativas ou outra condição médica 

C) As mulheres têm três vezes mais probabilidade de 
desenvolverem transtorno de pânico do que os homens, 
frequentemente há associação com história recente de 
divórcio ou separação. A idade média de início é de 25 
anos 

D) No transtorno de ansiedade generalizada os sintomas de 
ansiedade e preocupação excessivas devem estar 
presentes por no mínimo 3 meses, na maioria dos dias 
da semana, associadas a tremores, ou inquietação 
motora 

E) A buspirona é um agonista total dos receptores 5-HT2c e 
pode ser eficaz em 60-80% dos pacientes com transtorno 
de ansiedade generalizada. É indicada principalmente 
para pacientes que não responderam bem aos 
benzodiazepínicos 

QUESTÃO 43_____________________________________ 

Sísifo é um personagem da mitologia grega que foi 
condenado à tarefa de empurrar uma pedra até o topo de 
uma montanha de modo que chegando ao topo, a pedra 
rolava novamente montanha abaixo, fazendo-o reiniciar o 
árduo trabalho eternamente, a semelhança do que ocorre em 
um paciente com transtorno obsessivo compulsivo (TOC). 
Esse transtorno traz grande sofrimento à vida da pessoa, 
consome tempo e interfere em sua rotina. 

Acerca do TOC e transtornos relacionados pode-se afirmar: 

A) O transtorno de escoriação é caracterizado pelo 
comportamento compulsivo e repetitivo de beliscar a 
pele, sendo o abdome o local mais comum. Este 
transtorno apresenta boa resposta ao tratamento 
medicamentoso 

B) A droga padrão-ouro para o tratamento do TOC é a 
clomipramina, o ISRS mais serotoninérgico da classe, 
porém, devido a seus efeitos adversos como ansiedade e 
inquietação deve ser utilizado quando outro ISRS foi 
tentado sem melhora do quadro 

C) A tricotilomania envolve a compulsão de arrancar os 
cabelos em resposta a uma tensão para puxá-los. Entre 
35-45% desses pacientes engolem os cabelos 
arrancados e um terço destes formam bezoares, que 
podem obstruir o trato gastrintestinal 

D) No transtorno de acumulação a maioria dos pacientes 
possui insight em relação a seu problema, contudo 
demoram a buscar ajuda. É um transtorno crônico e de 
difícil tratamento, sendo uma indicação para 
eletroconvulsoterapia 

E) No TOC o padrão de comportamento mais comum são 
pensamentos obsessivos intrusivos sem atos 
compulsivos associados, podendo levar o paciente a 

confessar um pensamento de ato sexual a um padre ou a 
polícia 

QUESTÃO 44_____________________________________ 

O sono é regulado por diversos mecanismos, quando há 
uma desorganização de algum dos sistemas ocorrem os 
transtornos do sono. Atualmente já foi demonstrada a 
importância de um sono reparador não só para a saúde 
mental do paciente, como para as áreas cardíacas e 
endócrinas, por exemplo, sendo os transtornos do sono 
associados à ocorrência de AVC, hipertensão e insuficiência 
cardíaca. 

Relativo à insônia é alegar: 

A) A percepção inadequada do sono, conhecida como 
insônia subjetiva, caracteriza-se por uma dissociação da 
experiência de dormir do paciente com as medidas 
poligráficas objetivas do sono, ocorre em indivíduos 
sadios e hipocondríacos 

B) A insônia está frequentemente associada à depressão, e 
afim de não ocultar os sintomas depressivos, esta deve 
ser tratada primeiro. Melhorando a depressão 
consequentemente haverá melhora da insônia 

C) O tratamento da insônia deve ser continuado por longos 
períodos com a finalidade de evitar novos episódios. Uma 
breve recorrência desta condição já é indicativa de 
retorno do tratamento 

D) A insônia psicofisiológica apresenta-se como uma 
reclamação primária da dificuldade em iniciar o sono. 
Esses indivíduos demonstram inadaptação no tempo 
diurno, dificuldades no trabalho e em relacionamentos, 
apesar de dormirem bem em laboratório 

E) Vários medicamentos estão disponíveis para o 
tratamento da insônia como benzodiazepínicos, 
zolpidem, eszopiclona, trazodona e ramelteon. Todos 
eles são aprovados para terapias de longo prazo 

QUESTÃO 45_____________________________________ 

Em 1884, Freud realizou um estudo sobre os efeitos 
farmacológicos da cocaína defendendo seu uso para cura de 
doenças e em 1903 esse estimulante passou a ser utilizado 
como princípio ativo da Coca-Cola®. Desde então a cocaína 
vem sendo consumida de todo desenfreado, tornando-se 
uma questão de saúde pública devido a problemas legais, 
psiquiátricos e sociais associados a esse uso. 

Qual alternativa está correta a respeito do transtorno por uso 
de estimulantes? 

A) A principal ação farmacocinética associada aos efeitos 
comportamentais da cocaína é o bloqueio competitivo da 
receptação de serotonina pelo transportador 
serotoninérgico. 

B) Os efeitos comportamentais da cocaína são sentidos 
quase de imediato e duram em média 10-120min, seus 
metabólicos podem estar presentes no sangue e na urina 
por até 5 dias.  
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C) Transtornos psicóticos induzidos por estimulantes são 
mais comuns em mulheres, é fundamental a presença de 
delírios de grandeza e alucinações táteis. 

D) Aumento da atividade metabólica em regiões como 
amígdala, giro para-hipocampal, e córtex pré-frontal 
dorsolateral estão correlacionados a relatos de fissura 
por cocaína.  

E) Devido a sua alta potência como reforçador positivo de 
comportamento após o primeiro uso de cocaína o usuário 
pode desenvolver dependência fisiológica com 
abstinência intensa. 

QUESTÃO 46_____________________________________ 

O diagnóstico em psiquiatria possui o mesmo valor e 
importância de outras especialidades médicas. Sem um 
diagnóstico psicopatológico realizado com excelência não se 
pode conhecer e nem compreender o paciente e seu 
sofrimento, tampouco definir a terapêutica apropriada. 

Sobre a anamnese e exame mental do paciente psiquiátrico, 
pode-se afirmar: 

A) A qualidade da atenção a qual permite a pessoa mudar o 
foco de um objeto para outro se denomina tenacidade, 
enquanto que a capacidade de fixar a atenção em 
determinado objeto define-se como vigilância 

B) As alucinações ocorrem em condições como 
rebaixamento do nível de consciência, fadiga grave, 
estados afetivos e esquizofrenia. Caracterizam-se por 
percepções alteradas de objetos reais 

C) A ecmnésia trata-se de falseamento da memória, de 
modo que lembranças aparecem como fatos novos e os 
pacientes vivenciam como se tivessem descoberto 
naquele momento 

D) Sopor é um estado de turvação da consciência, em que o 
paciente pode ser despertado somente por estimulação 
enérgica, principalmente de natureza dolorosa, este é 
incapaz de ações voluntárias 

E) Na indiferença afetiva ocorre uma incapacidade total ou 
parcial de obter e sentir prazer com atividades 
anteriormente prazerosas ou com novas experiências da 
vida, como sentir prazer sexual 

QUESTÃO 47_____________________________________ 

Nos setores de emergência psiquiátrica diagnósticos comuns 
são transtornos do humor, esquizofrenia e dependência de 
álcool. O principal objetivo é avaliar o mais rapidamente um 
paciente em crise, fazendo-se necessário fazer um 
diagnóstico inicial, identificar fatores precipitantes, 
necessidades imediatas e iniciar o tratamento adequado. 

A respeito das emergências psiquiátricas marque a 
alternativa correta. 

A) Em casos de explosões episódicas de agressividade 
podem ser utilizados haloperidol, antagonistas dos 
receptores β-adrenérgicos, carbamazepina e lítio. 

Também pode ser administrado diazepam ou lorazepam 
via intravenosa rapidamente (30s) 

B) O médico deve sempre documentar minuciosamente o 
motivo pelo qual o paciente está sob uso de contenção, o 
curso de tratamento e a reação do paciente ao 
tratamento durante o período de contenção 

C) O risco de suicídio deve ser ponderado somente quando 
o paciente refere ideação suicida. Caso o paciente prefira 
não se internar o médico deve manter sigilo e respeitar a 
autonomia do paciente 

D) Ideação suicida define-se como expectativa subjetiva e 
desejo de que o ato autodestrutivo cause a morte 
enquanto intenção suicida é o pensamento de servir 
como agente da própria morte 

E) Quando um paciente se sente mais à vontade em 
frequentar um serviço de emergência do que o CAPS ou 
ambulatórios especializados o médico deve resguardá-lo 
de que isto é um direito dele 

QUESTÃO 48_____________________________________ 

O uso de terapias convulsivas para o tratamento de 
transtornos psiquiátricos data do fim dos anos 1700. 
Inicialmente a cânfora era utilizada para induzir a convulsão 
e posteriormente foi introduzida a corrente elétrica com a 
mesma finalidade. Muito estigma se criou ao redor desse tipo 
de terapia, porém este é bastante eficaz quando 
corretamente indicado. 

Com relação às indicações e mecanismos de ação da 
eletroconvulsoterapia (ECT) pode-se afirmar: 

A) O fluxo sanguíneo cerebral e o uso de glicose diminuem 
durante as convulsões e aumentam após estas de modo 
acentuado principalmente nos lobos temporais, estando 
este metabolismo associado à melhor resposta 
terapêutica 

B) A principal indicação de ECT refere-se a casos de 
depressão, sendo mais efetiva no transtorno depressivo 
maior, particularmente se associado a transtornos de 
sintomas somáticos em pacientes idosos, também 
protegendo contra novos episódios 

C) Em episódios maníacos, a ECT equivale ao lítio, sendo 
tão eficaz quanto este em curto prazo. Essa terapia tem 
indicação em pacientes que não podem fazer uso ou não 
tem resposta ao tratamento com lítio.  

D) Outras indicações de ECT são transtornos de 
personalidade (histriônico, borderline, antissocial) e de 
ansiedade que não respondam a pelo menos três 
tentativas de tratamento com medicações otimizadas 

E) No decorrer do curso de uma série de tratamentos de 
ECT, o eletroencefalograma (EEG) interictal costuma se 
apresentar mais lento e de maior amplitude que o 
habitual, retornando a sua apresentação pré-tratamento 
entre um mês a um ano após a última sessão 
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QUESTÃO 49_____________________________________ 

A deficiência intelectual, anteriormente denominada retardo 
mental, pode ser causada por diversos fatores genéticos e 
ambientais, resultando assim em uma miscelânea de 
deficiências sociais e cognitivas. Para sua definição 
diagnóstica essas limitações devem estar presentes antes 
dos 18 anos de idade, envolvendo não só o desempenho 
intelectual como o comportamento adaptativo. 

Quanto à deficiência intelectual é correto afirmar: 

A) Na quinta edição do Manual diagnóstico e estatístico de 
transtornos mentais (DSM-5) são descritos diversos 
níveis de gravidade de deficiência intelectual 
determinados com base nas pontuações do QI 

B) Na deficiência intelectual leve os adolescentes 
apresentam dificuldade de socialização, mantendo-os 
isolados, o QI varia de 35 a 50, sendo necessário grande 
suporte social e vocacional 

C) A deficiência intelectual não especificada engloba 
pessoas maiores de 5 anos com fortes suspeitas de 
deficiência intelectual em que a avaliação é 
extremamente difícil, como portadores de cegueira e ou 
surdez 

D) A sífilis é a principal causa de deficiência intelectual e de 
malformações congênitas produzidas por infecções 
maternas. Uma causa genética é a Síndrome de Prader-
Willi decorrente de uma deleção envolvendo o 
cromossomo 5 

E) Epidemiologicamente esse distúrbio é mais comum no 
sexo feminino, com incidência mais elevada nas crianças 
em idade pré-escolar e prevalência entre 1 e 3% da 
população 

QUESTÃO 50_____________________________________ 

Personalidade caracteriza-se por padrões de adaptação 
únicos em exposição a ambientes internos e externos os 
quais estão em constante transformação. Os transtornos de 
personalidade definem padrões contínuos de experiência 
interna associados a comportamentos que se desviam 
intensamente das expectativas da cultura da pessoa. 

Marque a alternativa correta em relação aos transtornos de 
personalidade. 

A) Indivíduos com transtorno de personalidade esquizoide 
muitas vezes buscam conforto e satisfação dentro de si 
mesmas, criando vidas e amigos imaginários e costumam 
apresentar indiferença à interação social 

B) Dissociação é a substituição de afetos desagradáveis por 
agradáveis. Pacientes que exibem esse sintoma são 
vistos como teatrais e superficiais classificados por isso 
com personalidade borderline 

C) No transtorno de personalidade evitativa os pacientes 
suspeitam, sem embasamento, de outras pessoas em 
geral, costumam ser hostis, mal-humorados e cônjuges 
patologicamente ciumentos 

D) Pacientes com transtorno de personalidade histriônica 
com frequência permitem que outras pessoas tomem 

decisões importantes sobre sua vida e preocupam-se em 
serem abandonados 

E) Características do transtorno de personalidade narcisista 
incluem perfeccionismo que interfere na execução de 
tarefas, preocupação com detalhes, regras ou listas, além 
de inflexibilidade em assuntos de moralidade 

QUESTÃO 51_____________________________________ 

Até a década de 80 as crianças com sintomas do transtorno 
do espectro autista geralmente eram diagnosticadas como 
esquizofrenia infantil até que se tornou evidente que se 
tratavam de enfermidades psiquiátricas distintas. O 
transtorno do espectro autista engloba crianças com 
problemas na comunicação social e padrões de 
comportamento repetitivos e restritos. 

Sobre o autismo assinale a afirmativa verdadeira.  

A) O retardo no desenvolvimento da linguagem e uso de 
comunicação aberrante são características básicas 
fundamentais para o diagnóstico deste transtorno 

B) Transtorno desintegrativo da infância acomete 
principalmente meninas com desenvolvimento normal 
pelo menos nos primeiros 6 meses com deterioração 
evolutiva 

C) A Síndrome de Rett caracteriza-se geralmente por 
meninos com regressão acentuada em várias áreas de 
desempenho após 2 anos de desenvolvimento 
aparentemente normal 

D) O autismo tem como diagnóstico diferencial a surdez 
congênita, porém nesta os lactentes não balbuciam 
enquanto no autismo eles o fazem, cessando os 
balbucios entre 6 meses e 1 ano 

E) A risperidona, aripiprazol e olanzapina são antipsicóticos 
indicados para controle da irritabilidade em crianças com 
autismo 

QUESTÃO 52_____________________________________ 

O transtorno de déficit de atenção/hiperatividade (TDAH) tem 
como particularidade um padrão de redução acentuada no 
nível de atenção e uma amplificação na hiperatividade ou 
impulsividade. O DSM-5 trouxe algumas mudanças para 
realizar o diagnóstico desse transtorno. 

Qual a afirmativa está correta a respeito do TDAH? 

A) Para diagnóstico de TDAH em pessoas com 17 anos ou 
mais pelo menos 4 sintomas são necessários por no 
mínimo 4 meses com impacto negativo direto nas 
atividades sociais e profissionais/acadêmicas. 

B) Em crianças, para definição diagnóstica, diversos 
sintomas de desatenção e hiperatividade e impulsividade 
devem estar presentes antes dos 7 anos, em pelo menos 
dois contextos. 

C) Epidemiologicamente o TDAH é mais comum em 
meninos e os pais de crianças com este agravo 
apresentam grande prevalência de transtorno por abuso 
de substância. 
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D) Estudos mostram que corantes de alimentos e açúcar 
podem ser causas de TDAH, assim como os ácidos 
graxos ricos em ômega 3 oferecem benefícios no 
tratamento. 

E) Os estimulantes do sistema nervoso central são a 
primeira linha no tratamento dessa doença, sendo 
atomoxetina indicada para controle de comportamento ou 
pensamentos suicidas. 

QUESTÃO 53_____________________________________ 

A expectativa de vida aumentou consideravelmente no 
mundo inteiro nas últimas décadas e com isso, houve um 
crescimento importante da população idosa. Há uma clara 
relação entre boa saúde física e boa saúde mental nessa 
parcela da população, estando os problemas crônicos 
correlacionados a questões emocionais. 

Acerca da psiquiatria geriátrica pode-se afirmar: 

A) A causa mais comum de prejuízo cognitivo em idade 
avançada é a Doença de Parkinson 

B) A depressão em idosos é constantemente acompanhada 
por sintomas físicos ou alterações cognitivas que podem 
aparentar um quadro de demência 

C) Entre indivíduos idosos as taxas de suicídio são 
semelhantes àquelas encontradas na população geral. 

D) Pessoas idosas com sintomas de esquizofrenia 
respondem mal as medicações antipsicóticas 

E) O transtorno de ansiedade mais comum na faixa etária 
acima de 60 anos é o transtorno de pânico 

QUESTÃO 54_____________________________________ 

A bupropiona foi sintetizada em 1969 nos Estados Unidos é 
uma medicação relativamente nova, com diversas indicações 
clínicas e um perfil de efeitos adversos suficientemente 
seguro. Pode ser utilizada no tratamento da depressão, 
interrupção do tabagismo, transtorno bipolar, dentre outros. 

Com relação a essa medicação é correto alegar:  

A) A ação desse medicamento no tratamento do tabagismo 
pode ser relacionada à sua atuação nas vias 
dopaminérgicas de recompensa ou a inibição de 
receptores nicotínicos de dopamina 

B) É utilizada como medicação de primeira linha no 
tratamento do TDAH junto aos simpaticomiméticos, 
sendo contraindicada em transtornos de conduta 

C) Este fármaco tem indicação em pacientes que 
apresentam ejaculação precoce, principalmente em 
pacientes que apresentam depressão ou transtornos de 
ansiedade 

D) A bupropiona pode prevenir os episódios depressivos em 
pacientes com história de transtorno depressivo maior 
sazonal e tem a mesma resposta e remissão que os 
ISRSs 

E) Sua interrupção abrupta pode causar síndrome de 
abstinência. Efeitos adversos associados a seu uso são 
moderado ganho de peso, insônia, boca seca e náuseas. 

QUESTÃO 55_____________________________________ 

Você está no acolhimento do serviço 24 horas do CAPS AD 
e recebe para tal procedimento um paciente de 35 anos, 
sexo masculino, em situação de rua, o qual faz uso de crack, 
com relato de tosse produtiva, sudorese noturna e febre há 
mais de 3 semanas. Este paciente convive com uma mulher 
com as mesmas características de uso de drogas, porém 
assintomática. 

Acerca do caso clínico acima marque a alternativa correta: 

A) O caso acima é compatível com suspeita de pneumonia 
atípica e por isso faz-se necessário solicitar um RX de 
tórax e iniciar amoxicilina de 8/8 horas por 14 dias 

B) Se disponível deve-se solicitar um teste rápido molecular 
para tuberculose (TRM-TB), caso esse teste seja 
positivo, solicita-se cultura. Se o TRM-TB estiver 
indisponível parte-se para a baciloscopia 

C) Se o paciente iniciar o esquema RIPE (Rifampicina + 
Isoniazida + Pirazinamida + Etambutol) e evoluir com 
redução do sono, euforia e sintomas de grandeza deve-
se retirar a pirazinamida 

D) A companheira do paciente deve realizar o teste 
tuberculínico (PPD) para determinar se é portadora 
assintomática. O PPD será sugestivo de infecção se 
maior ou igual a 5mm 

E) Para a definição se o tratamento foi observado o doente 
deverá ter tido no mínimo 18 tomadas observadas na 
fase de ataque e 24 na fase de manutenção 

QUESTÃO 56_____________________________________ 

As fêmeas do mosquito Aedes aegypti transmitem diversas 
doenças infecciosas como dengue, febre amarela, zika e 
chikungunya, apresentando maior incidência nos meses de 
verão. A gravidade e o quadro clínico dessas patologias são 
variáveis, necessitando sempre da atenção e cuidado no 
manejo clínico de tais pacientes. 

Com relação às doenças febris pode-se afirmar: 

A) Medicações como AAS e anti-inflamatórios não 
esteroides (AINEs) são contraindicados em caso de 
suspeita de dengue, pois aumentam o risco de 
hemorragia. Casos suspeitos devem ser notificados à 
vigilância epidemiológica 

B) Dengue grave é todo caso de dengue que no período de 
declínio da febre apresenta sintomas como dor 
abdominal, vômitos persistentes, sangramento de 
mucosas, letargia ou hipotensão 

C) Deve-se suspeitar de Chikungunya quando o paciente 
apresenta febre baixa intermitente, hiperemia conjuntival 
não purulenta e rash maculopapular pruriginoso que 
aparece no período da febre 

D) Doentes com febre alta, dissociação pulso-temperatura 
(Sinal de Faget), mialgia, prostração, calafrios, vômitos e 
cefaleia intensa são suspeitos de infecção pelo Zika vírus 

E) Febre amarela urbana é a forma transmitida pelo 
mosquito Aedes aegypti sendo o principal modo de 
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transmissão desta doença, que deve ter os casos 
confirmados notificados à vigilância epidemiológica 

QUESTÃO 57_____________________________________ 

Paciente, 27 anos, sexo feminino, admitida no setor de 
emergência psiquiátrica por quadro de redução da 
necessidade de sono, logorreia e hiperssexualização, 
encontrada por familiares sem vestimentas na praça da 
cidade, os sintomas iniciaram há aproximadamente 1 ano. 
Relatam também que a paciente manteve relações sexuais 
desprotegidas com vários vizinhos, apresentando há 4 
meses emagrecimento, diarreia crônica e ao exame físico 
pode-se notar candidíase oral. 

Acerca da infecção por HIV marque a alternativa correta: 

A) Nos últimos anos ocorreram mudanças no perfil de 
pacientes HIV+ como feminização, pauperização, 
interiorização, heterossexualização e aumento de 
infecção em maiores de 50 anos 

B) A terapia antirretroviral deve ser iniciada em pessoas 
com contagem de linfócitos CD4 abaixo de 350 
células/mm³ após genotipagem 

C) É considerado falha terapêutica quando pacientes com 
imunodeficiência apresentam doenças subclínicas 
(tuberculose, herpes-zóster) após início de antirretrovirais 

D) Materiais biológicos com risco de transmissão incluem 
sangue, líquido amniótico, saliva, vômitos e secreções 
nasais 

E) Os principais sítios acometidos pelo vírus HIV em 
pessoas infectadas sem tratamento incluem o sistema 
nervoso central, os olhos, e a pele 

QUESTÃO 58_____________________________________ 

Transtornos psiquiátricos são comuns na gestação e quando 
não tratados estão associados a complicações maternas e 
fetais, como suicídio, parto prematuro, menor crescimento 
intrauterino, dentre outros. Além disso, o contato do feto com 
psicofármacos também associa-se a riscos de 
malformações, síndromes perinatais e alterações 
neurocomportamentais de  surgimento tardio. Desse modo, 
faz-se necessário ponderar a necessidade do tratamento 
psiquiátrico de gestantes e nutrizes. 

A respeito dos transtornos psiquiátricos em gestantes pode-
se afirmar: 

A) O citalopram é o ISRS com maior risco de malformações 
fetais, principalmente do sistema cardiovascular 

B) Devido ao seu perfil de melhor tolerabilidade e menos 
efeitos adversos a amitriptilina é o ADT de primeira 
escolha na gestação 

C) Dentre os estabilizadores de humor o carbonato de lítio 
ainda é considerado a medicação mais segura na 
gestação 

D) Dos antipsicóticos, a clozapina e risperidona apresentam 
menores taxas de excreção no leito materno 

E) Os benzodiazepínicos não são encontrados no leite 
materno, sendo medicações liberadas durante a fase de 
lactação 

QUESTÃO 59_____________________________________ 

A declaração de óbito (DO) é um documento que serve para 
coleta de informações sobre mortalidade, as quais podem 
subsidiar políticas públicas em saúde direcionadas para tais 
agravos e também para que legalmente os corpos possam 
ser sepultados. Os médicos são responsáveis ética e 
juridicamente pelo preenchimento da DO. 

Assinale a alternativa correta em relação à declaração de 
óbito. 

A) Cartórios de registro Civil e empresas funerárias também 
são unidades notificadoras que recebem formulários de 
DO das Secretarias Municipais de Saúde 

B) Em gestações abaixo de 20 semanas ou feto com peso 
corporal abaixo de 500g a DO não deve ser emitida, 
mesmo que o feto tenha respirado 

C) Membros amputados em atos cirúrgicos que serão 
sepultados devem ter declaração de óbito emitida pelo 
médico que realizou a cirurgia 

D) Em caso de morte natural para que o cadáver seja 
cremado é necessário que dois médicos assinem a DO 

E) Em casos de morte por acidente de trânsito o médico do 
SAMU que prestou o primeiro atendimento deve 
preencher a DO 

QUESTÃO 60_____________________________________ 

O primeiro código de ética médica reconhecido foi o 
juramento de Hipócrates e muitas mudanças ocorreram 
desde então. O atual código de ética sofreu atualização em 
2018, advindo principalmente do avanço da mídia e redes 
sociais, visando orientar médicos e pacientes acerca dos 
princípios que devem reger o bom exercício da medicina. 

A respeito do código de ética médica é correto afirmar: 

A) O médico não pode negar-se a realizar aborto em 
paciente que foi abusada sexualmente, a menos que a 
mesma não tenha realizado o boletim de ocorrência 

B) É direito do médico definir o tempo dedicado a cada 
paciente sem permitir que o acúmulo de encargos ou 
consultas prejudique seu trabalho 

C) O médico guardará sigilo a respeito de informações que 
tenha conhecimento no desempenho de sua função, 
exceto em casos de crimes 

D) O médico não limitará suas escolhas para estabelecer 
diagnóstico ou executar tratamento fundamentado por 
meio cientificamente reconhecido, salvo quando o 
hospital não dispuser destas medicações ou exames 

E) É direito do médico internar e assistir seus pacientes em 
hospitais privados e públicos, exceto quando não fizer 
parte do corpo clínico 
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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 044/2019 – Ufal 
 
8.1 A COPEVE/UFAL divulgará o gabarito preliminar, juntamente com as Provas 

Objetivas, no endereço eletrônico www.copeve.ufal.br, na data provável de 
13/08/2019, a partir das 21h00. 

 
 

GABARITO OFICIAL 
 

www.copeve.ufal.br 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REALIZAÇÃO 


