
MÉDICO-PSIQUIATRIA 
 
PORTUGUÊS. 
 
Interpretação de texto. Noções de linguagem, língua e fala. Denotação e conotação: funções da 
linguagem. Texto e discurso. Intertextualidade e polifonia. Textualidade: coesão e coerência. Variação 
linguística. Tipos de variação: dialetos e registros. Formalidade e informalidade. Tipos e gêneros 
textuais. Conhecimentos gramaticais. Norma padrão escrita da língua portuguesa. Grupos vocálicos, 
divisão silábica, ortografia. Estrutura de palavras. Flexões do substantivo e do adjetivo. Verbos: 
classificação, conjugação, predicação; Emprego dos tempos e modos verbais. Pronomes: classificação e 
seu emprego. Palavras homônimas, parônimas, cognatas e sinônimas. Propriedade vocabular. Estrutura 
da oração e do período. Concordância verbal e nominal. Regência verbal e nominal. Sintaxe de 
colocação. Pontuação.  
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LEGISLAÇÃO 
 
Regime jurídico dos servidores públicos civis da União – Lei 8.112 de 1990 e suas alterações. Ética no 
Serviço Público – Decreto 1.171 de 22 de junho de 1994. 
 
 
PROVA ESPECÍFICA  
 
1. Abordagens psicoterápicas: psicanálise, terapia cognitivo-comportamental, psicoterapia de grupo; 

psicoterapia dinâmica breve. 

2. Avaliação da capacidade civil e perícias correlatas. 

3. Diagnóstico, prevalência, incidência, quadro clínico, prognóstico, diagnose diferencial e tratamento 

dos transtornos psiquiátricos: transtornos mentais orgânicos agudos; transtornos mentais 

orgânicos crônicos; transtornos mentais associados à epilepsia; transtornos mentais relacionados 

ao uso de substâncias psicoativas;transtornos do humor;esquizofrenia;transtornos esquizotípico, 

esquizofreniformes, esquizoafetivos e delirantes; transtornos somatoformes; transtornos 

dissociativos (ou conversivos) transtornos de ansiedade;transtornos de personalidade; transtornos 

da alimentação. 

4. Eletroconvulsoterapia. 

5. Entrevista psiquiátrica. 

6. Estratégias de potencialização para transtornos resistentes ao tratamento: estratégias de 

potencialização para a depressão;estratégias de potencialização para o transtorno bipolar; 

estratégias de potencialização para a esquizofrenia. 

7. Exame pericial psiquiátrico. 

8. Exame psíquico. 

9. Exames complementares em psiquiatria. 

10. Farmacocinética, farmacodinâmica, indicações, efeitos colaterais, mecanismo de ação, interações 

medicamentosa de antidepressivos, antipsicóticos, hipnóticos, ansiolíticos, estabilizadores de 



humor, anticolinesterásicos, medicamentos antiepiléticos não estabilizadores de humor, 

anticolinérgicos, anti-histamínicos, betabloqueadores, antagonistas de receptores N-metil-D-

aspartato. 

11. Interações medicamentosas. 

12. Perícias de responsabilidade penal e de dependência química. 

13. Psicofarmacoterapia em situações especiais: gravidez; psicofarmacologia pediátrica. 

14. Psicofarmacologia geriátrica; condições médicas. 

15. Psicogeriatria. 

16. Simulação aplicada à psiquiatria forense. 

17. Temas especiais aplicados à psiquiatria forense: transtornos psicóticos, 

18. Transtornos de humor e violência, transtornos mentais agudos, transtornos da personalidade. 

19. Tratamento nas salas de emergência: agitação e violência; depressão e suicídio ; 

20. Ansiedade grave; estupor e catatonia. 
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