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Antes de começar a fazer as provas:
Verifique se este caderno contém •	
proVas de: Língua portuguesa/ 
Legislação, com 15 questões; e  Específica 
do Cargo, com 30 questões, com  
4 (quatro) alternativas, cada uma dessas 
questões, sequencialmente numeradas de 
1 a 45.

Caso haja algum problema, solicite a 
substituição do seu caderno de provas.

Na Folha de Respostas:
Confira seu nome e número de inscrição.•	
assine, a TINTa, no espaço indicado.•	

ao transferir as respostas para a Folha de 
respostas:

UsE somENTE CaNETa azUL •	 ou prETa 
e aplique traços firmes dentro da área 
reservada à letra correspondente a cada 
resposta, conforme o modelo:

            a       B       C       D
00 -         

sua resposta NÃO será computada, se houver 
marcação de mais de uma alternativa.

NÃo DEIXE NENHUma QUEsTÃo sEm 
rEsposTa.

a FoLHa DE rEsposTas não deve ser 
dobrada, amassada ou rasurada. 

sua prova somENTE poDErá sEr 
ENTrEgUE após o TÉrmINo Do pEríoDo 
DE sIgILo. Levante o braço, para que o fiscal 
possa recolhê-la.

Você deverá aguardar o fiscal se aproximar 
para, então, entregar o CaDErNo DE proVas 
e a FoLHa DE rEsposTas.

Você NÃo poderá levar consigo o Caderno de 
provas.

o rascunho de gabarito, localizado ao final 
do Caderno de provas, só poDErá sEr 

DEsTaCaDo pELo FIsCaL.

recolha seus objetos, deixe a sala e, em 
seguida, o prédio. a partir do momento em que 
sair da sala e até a saída do prédio, continuam 
válidas as proibições ao uso de aparelhos 
eletrônicos e celulares, bem como não lhe é 
mais permitido o uso dos sanitários.

Duração total das provas,  
incluindo transcrição da  
FOLHA DE RESPOSTAS:

QUATRO HORAS

UNIVErsIDaDE FEDEraL DE mINas gEraIs
pró-rEITorIa DE rECUrsos HUmaNos

DEparTamENTo DE DEsENVoLVImENTo DE rECUrsos HUmaNos
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO

INSTRUÇÃO: as QUEsTÕEs de 01 a 07 referem-se ao TEXTo 1. Leia-o atentamente antes de 
respondê-las. 

TEXTO 1

Vivemos uma geração em que “tomar um porre” é sinônimo de status. Vi, durante os três últimos 
anos, amigos que eram totalmente contrários ao exagero etílico tornarem-se verdadeiros bebuns. Uma 
pena. Eles acreditam que a bebida é a desculpa para se tornarem quem eles não têm coragem de 
ser sóbrios. Ficam mais “alegres”, sentem-se poderosos, sem limites, porém se esquecem de metade 
das coisas que ocorreram na noite anterior. pergunto-me qual seria o grande trunfo de viver dessa 
maneira.

será que a influência vem da mídia? Comerciais mostram que consumir cerveja atrai mulheres 
lindas e momentos agradáveis. somos manipulados por propagandas? Em parte. De certa forma, 
a ideia daquela felicidade que nos é vendida gera a ansiedade de conquistá-la por meio da bebida. 
mas todos nós sabemos que felicidade não se compra. a impressão que tenho é a de um hábito 
intrínseco à passagem para a maturidade, como se a bebida fosse um passaporte à vida adulta. [...]  a 
responsabilidade é o que diferencia as fases da vida, e ser independente é muito mais do que comprar 
uma garrafa de vodka sem precisar mostrar a identidade.

Cada vez mais novos, somos postos em um mundo de loucura e repressão. as algemas atadas 
são falsamente libertadas quando o álcool passa a atuar na mente. É tudo mera ilusão. os problemas 
continuam, a vida permanece a mesma. a diferença é que, por algumas horas, você é que se aliena. 
Você é que perde a percepção da realidade. Você é que deixa de vivenciar o que existe de fato para 
fantasiar.

Vale a pena? Embriaguez, alienação, ou sobriedade... Você pode viver da maneira que quiser, 
é só uma questão de escolha. No entanto, não se esqueça de que para cada escolha haverá uma 
consequência, uma renúncia e talvez o arrependimento.

SHIMABUKURO, Márcia. Disponível em: <http://blogdofolhateen.folha.blog.uol.com.br> Acesso em 15 fev. 2015 [Adaptado]

QUESTÃO 01

a autora defende a ideia de que a

a) decisão entre estar ébrio ou estar sóbrio é opção de cada indivíduo.
B) aquisição de bebida sem identificação será uma importante conquista.
C) bebida liberta a nova geração de repressões socialmente impostas.
D) ingestão de bebida alcoólica é um modo de conquistar a maturidade.

QUESTÃO 02 

De acordo com o texto, os jovens bebem porque

a) acreditam na desculpa da bebida como forma de os transformar em alguém mais audacioso.
B) decidem deixar de ser arrogantes e apelam para o exagero etílico que os conduz a novo status 

social.
C) são convencidos, pela mídia, de que a bebida resgata sentimentos que geram ansiedade e 

tristeza.
D) vivem em um mundo insano e repressor, e sentem-se libertos pela ilusão que o álcool lhes 

oferece.
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QUESTÃO 03

são temas abordados nesse texto, EXCETo

a) renúncia e sobriedade.
B) independência e responsabilidade.
C) etilismo e remorso.
D) solidariedade e constrangimento.

QUESTÃO 04 

Leia este trecho:

Ficam mais “alegres”, sentem-se poderosos, sem limites, porém se esquecem de metade das coisas 
que ocorreram na noite anterior. 

Em relação ao emprego de sinais de pontuação, estão corretas as afirmativas, EXCETo:

a) o uso das aspas em “alegres” realça esse termo, sinalizando que, no contexto, seu sentido é digno 
de destaque.

B) o emprego de vírgula no fragmento “Ficam mais “alegres”, sentem-se poderosos” separa duas 
orações coordenadas.

C) o emprego de vírgula em “, porém” separa essa palavra de natureza corretiva, explicativa, em um 
período composto.

D) o uso de vírgula no fragmento “sentem-se poderosos, sem limites” separa termos de uma mesma 
função sintática.

QUESTÃO 05 

observe a função do elemento coesivo destacado neste trecho:

Vi, durante os três últimos anos, amigos que eram totalmente contrários ao exagero etílico tornarem-se 
verdadeiros bebuns.

assinale a alternativa em que, no trecho, o elemento destacado apresenta a mesma função sintática do 
termo destacado acima.

a) Eles acreditam que a bebida é a desculpa para se tornarem quem eles não têm coragem de ser 
sóbrios.

B) Você pode viver da maneira que quiser, é só uma questão de escolha.
C) a diferença é que, por algumas horas, você é que se aliena.
D) Comerciais mostram que consumir cerveja atrai mulheres lindas e momentos agradáveis.

QUESTÃO 06

No trecho “mas todos nós sabemos que felicidade não se compra.”, o termo sublinhado pode ser 
substituído, sem alteração de sentido do texto, por:

a) aliás.
B) Contudo.
C) Enfim.
D) portanto.
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QUESTÃO 07

assinale a alternativa em que o termo sublinhado foi classificado corretamente nos parênteses.

a) somos manipulados por propagandas? (agENTE Da passIVa)
B) pergunto-me qual seria o grande trunfo de viver dessa maneira. (CompLEmENTo NomINaL)
C) Vi, durante os três últimos anos, amigos [...] (oBJETo INDIrETo)
D) as algemas atadas são falsamente libertadas [...] (prEDICaDo VErBo-NomINaL)

INSTRUÇÃO: as QUEsTÕEs de 8 a 10 referem-se ao TEXTo 2, produzido pela agência de publicidade 
Famiglia, expressa uma resposta à campanha realizada, em 2007, pela prefeitura de 
são paulo para “limpar a cidade” da poluição visual causada pelos outdoors. Leia-o 
atentamente antes de responder às questões. 

TEXTO 2

BARROS, Kelly Jornal Propaganda e Marketing. 25 mar.2010. Disponível em <http://k-barros-olhospublicitarios.
blogspot.com.br/>. Acesso em: 5 fev. de 2015.
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QUESTÃO 08

Com base no texto 2, é CorrETo inferir que o produtor do texto

I. lamenta que haja pessoas em situação de rua.

II. é preconceituoso em relação aos moradores de rua.

III. está de acordo com a campanha da prefeitura para “limpar a cidade”.

IV. abre uma discussão sobre o número de outdoors espalhados em são paulo.

Estão CorrETas apenas as assertivas

a) I e III.

B) III e IV.

C) I e II.

D) II e IV.

QUESTÃO 09

o efeito da frase de encerramento do texto 2 evidencia a voz de um locutor 

a) contestador, que é desfavorável ao início de uma discussão relativa ao problema da poluição 
visual.

B) ingênuo, que desconhece a dimensão do problema social a ser enfrentado pelas autoridades.

C) polêmico, que despreza outdoors e valoriza a quantidade de pessoas em situação de rua.

D) provocador, que instiga as autoridades a pensar sobre um relevante problema social.

QUESTÃO 10

a função de linguagem predominante no TEXTo 2 é a

a) apelativa.

B) emotiva.

C) metalinguística.

D) referencial.
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INSTRUÇÃO: as QUEsTÕEs 11 e 12 referem-se ao TEXTo 3. Leia-o atentamente antes de respondê-las.

TEXTO 3

Folha de S.Paulo, 26 abr.2008 - Opinião.

QUESTÃO 11

o autor desse texto critica

a) o avanço das vendas do setor de padaria.

B) a nova forma de empreendedorismo das padarias.

C) o aumento dos preços dos pães nas padarias.

D) o crescimento dos consórcios nos serviços das padarias.

QUESTÃO 12

Com base nas noções de texto e de leitura apresentadas por Koch e Elias no livro Ler e compreender: 
os sentidos do texto (2008), para a leitura do texto 3, é necessário considerar que o sentido

I. preexiste à interação entre os interlocutores, não deriva de uma atividade interativa entre sujeitos 
ativos.

II. resulta de um processo dialógico entre sujeitos ativos que se constroem e são construídos no 
texto.

III. procede não só do conhecimento do código linguístico mas também das experiências e outros 
conhecimentos ativados.

Estão CorrETas as assertivas

a) I e II, apenas.

B) II e III, apenas.

C) I e III, apenas.

D) I, II e III.
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analise e responda as questões abaixo, de acordo com Lei nº 8.112, de 11/12/1990, e suas 
alterações.

QUESTÃO 13

Todas as alternativas estão corretas, EXCETo:

a) Exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança.

B) a posse só se dará nos casos de provimento de cargo por nomeação.

C) a posse em cargo público dependerá de prévia inspeção médica oficial.

D) a posse não poderá dar-se mediante procuração específica.

QUESTÃO 14

redistribuição é o deslocamento de cargo de provimento efetivo, ocupado ou vago no âmbito do quadro 
geral de pessoal, para outro órgão ou entidade do mesmo poder, com prévia apreciação do órgão 
central do sIpEC, observados, dentre outros, os seguintes preceitos, EXCETo:

a) Distância entre as localidades de origem e destino.

B) Interesse da administração.

C) Equivalência de vencimentos.

D) mesmo nível de escolaridade, especialidade ou habilitação profissional.

QUESTÃO 15

Constituem indenizações ao servidor, EXCETo:

a) Transporte.

B) ajuda de custo.

C) Diárias.

D) auxílio alimentação.
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PROVA ESPECÍFICA - MÉDICO/PSIQUIATRA

QUESTÃO 16

o Código de processo Civil, de 1973, em seu artigo 134, relaciona os impedimentos dos juízes, 
estendendendo-os, por meio do artigo 138, Inciso III, aos peritos. 

Quanto aos processos, de acordo com a norma legal, o psiquiatra poderá atuar, se:

a) for primo do advogado da parte.
B) houver prestado depoimento como testemunha.
C) for membro da administração de pessoa jurídica que seja parte no feito.
D) for parte.

QUESTÃO 17

as razões da suspeição estão previstas no artigo 135 do Código Civil de 1973.

De acordo com a norma legal, quanto às suspeições, um perito psiquiatra poderá atuar, se

a) trabalhar em mesma cidade de qualquer das partes.
B) for credor ou devedor de qualquer das partes.
C) for herdeiro, donatário, ou empregador de qualquer das partes.
D) houver recebido presente de qualquer das partes.

QUESTÃO 18

para que um exame pericial seja levado a bom termo, é imprescindível que o examinador tenha clareza 
acerca da função de perito e de perícia. 

sob o ponto de vista judicial, assinale a alterantiva INCorrETa em que se apresentam descrições 
acerca de perito ou perícia.

a) perícia é o conjunto de procedimentos técnicos que têm como finalidade o esclarecimento de um 
fato de interesse da Justiça.

B) perito é o técnico incumbido pela autoridade de esclarecer o fato da causa, auxiliando, desse modo, 
na formação de convencimento do juiz.

C) Como meio de prova, a perícia deverá ser objeto de intenso escrutínio pelas partes, devendo 
apresentar uma clara descrição dos principais achados, a discussão de tais achados e o porquê 
das conclusões.

D) a palavra do perito reina de forma soberana e é incontestável, possibilitando que tal profissional não 
seja subordinado aos deveres de isenção e imparcialidade dos juízes e promotores do ministério 
público.

QUESTÃO 19

Quanto à estrutura do laudo pericial é exclusividade da perícia de responsabilidade penal ou 
imputabilidade

a) a síntese processual.
B) os elementos colhidos nos autos dos processos.
C) os comentários médico-legais.
D) as circunstâncias do exame pericial.
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QUESTÃO 20

Quanto à avaliação da capacidade civil, especificamente no Código Civil de 2002 é INCorrETo afirmar 
que

a) os ébrios habituais e os viciados em tóxicos são absolutamente incapazes de exercer pessoalmente 
os atos da vida civil.

B) aqueles que, mesmo por causa transitória, não puderem exprimir sua vontade, são absolutamente 
incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil.

C) os excepcionais, sem desenvolvimento mental completo, são incapazes, relativamente, a certos 
atos ou à maneira de os exercer.

D) os pródigos são incapazes, relativamente, a certos atos ou à maneira de os exercer.

QUESTÃO 21

para a verificação do grau de incapacidade e apoio à decisão médico-pericial do Instituto Nacional 
de seguro social, o transtorno mental descrito que se relaciona  à ausência de incapacidade para o 
trabalho perante o transtorno mental é

a) episódio maníaco com sintomas psicóticos.
B) transtorno afetivo bipolar.
C) episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos.
D) transtorno persistente do humor.

QUESTÃO 22

Quanto a quadros clínicos que necessariamente indiquem a alienação mental, segundo a portaria 
Normativa mD N. 1., 174, das Juntas de Inspeção de saúde das Forças armadas, de 6 de setembro de 
2006, é INCorrETo:

a) estados de demência.
B) psicoses esquizofrênicas nos quadros crônicos.
C) paranóia e parafrenia nos estados crônicos.
D) psicoses orgânicas transitórias.

QUESTÃO 23

são quadros clínicos que não indicam a alienação mental, segundo a portaria Normativa mD N. 1., 174, 
das Juntas de Inspeção de saúde das Forças armadas, de 6 de setembro de 2006, EXCETo:

a) Transtornos neuróticos da personalidade.
B) Transtornos de personalidade.
C) alcoolismo.
D) oligofrenia grave.
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QUESTÃO 24

Quanto à possível relação entre crime e doença psicótica, é INCorrETo afirmar que

a) os esquizofrênicos podem cometer todo tipo de delito, sendo mais comuns os delitos contra a 
pessoa, como lesões corporais e homicídios sem coautoria.

B) a violência dos indivíduos com esquizofrenia associa-se a altos escores de sintomas negativos.
C) quando pacientes com esquizofrenia praticam furtos sozinhos, verifica-se a inutilidade da conduta, 

por poderem se apoderar de objetos sem valor comercial ou bizarros.
D) os pacientes com transtorno delirante persistente podem cometer um crime, diante da crença de 

estar sendo humilhados, perseguidos ou desprezados, representando o cumprimento de dever ou 
necessidade.

QUESTÃO 25

assinale a alternativa em que NÃo é apresentado sintoma identificador no grupo de simuladores.

a) adoção de sintomas induzidos.
B) Ideação suicida.
C) Embotamento afetivo.
D) alucinação visual.

QUESTÃO 26

Quanto a sintomas neuropsiquiátricos correlacionados à gravidade da demência NÃo corresponde a 
um sintoma leve

a) vocalizações aberrantes.
B) depressão.
C) ansiedade.
D) irritabilidade.

QUESTÃO 27

são questões prévias fundamentais ao tratamento psicofarmacológico do paciente idoso, EXCETo:

a) os distúrbios psiquiátricos estão associados à progressão da demência.
B) o paciente apresenta dor, febre, doença cardíaca descompensada.
C) o paciente apresenta delirium.
D) o medicamento ser referendado pela família.

QUESTÃO  28

são alterações comportamentais associadas às lesões da rede frontal-subcortical, EXCETo:

a) apatia.
B) Desinibição social.
C) aumento da flexibilidade mental.
D) alterações dos hábitos alimentares.
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QUESTÃO  29

Quanto às alterações neuro-oftalmológicas em doenças neuropsiquiátricas, assinale a alternativa 
CorrETa que se aplica à presença do anel de Kayser-Fleischer.

a) Doença de Wilson.
B) Doença de Huntington.
C) paralisia supranuclear progressiva.
D) Doença de alzheimer.

QUESTÃO  30

Constituem-se em exames laboratoriais bioquímicos básicos em psiquiatria, EXCETo:

a) TsH, T4 total e T4 livre.
B) glicemia de jejum.
C) anti-HIV.
D) Ureia e creatinina.

QUESTÃO 31

Quanto à monitoração ambulatorial da medicação lítio, é INCorrETo afirmar que

a) TsH e T4 são exames comumente necessários.
B) creatinina e ureia são exames comumente necessários.
C) o clearance de creatinina pode ser necessário.
D) a proteína C reativa é comumente necessária.

QUESTÃO 32

Quanto à monitoração ambulatorial da medicação carbamazepina, é INCorrETo afirmar que

a) pode haver elevação de enzimas hepáticas.
B) o exame de enzimas hepáticas é comumente necessário.
C) leucocitose é possibilidade comum.
D) o hemograma é comumente necessário.

QUESTÃO 33

são fatores de risco sugestivos para os transtornos do espectro autista, EXCETo:

a) sexo feminino do paciente.
B) Idade avançada dos pais do paciente.
C) Baixo peso do nascimento do paciente.
D) Exposição a rubéola.



CoNCUrso pÚBLICo UFmg/2015 PROVA ESPECÍFICA 13

QUESTÃO 34

Constituem-se  em manifestações comuns do Transtorno de Déficit de atenção e Hiperatividade no 
adulto, EXCETo:

a) andar correndo à frente das outras pessoas.
B) Tomar decisões de forma prematura.
C) Causar desconforto nos demais, devido à inquietude.
D) Não planejar as atividades a serem executadas.

QUESTÃO 35

são características da fase crônica da esquizofrenia, EXCETo:

a) perda de funções executivas.
B) Complicações clínicas.
C) possibilidade de residência nas ruas.
D) recusa a tomar antipsicóticos.

QUESTÃO 36

assinale a alternativa em que se indica substância passível de provocar propriedades antipsicóticas 
atípicas.

a) Flufenazina.
B) pipotiazina.
C) Trifluoperazina.
D) sulpirida.

QUESTÃO 37

Quanto à ação convencional dos antipsicóticos típicos sobre os receptores dopaminérgicos D-2 é 
INCorrETo afirmar que

a) as  ações terapêuticas dos antipsicóticos convencionais, devem-se, talvez, ao bloqueio dos 
receptores D2, sobretudo na via mesocortical.

B) todos os antipsicóticos convencionais reduzem os sintomas psicóticos positivos, de modo 
aproximadamente igual nos pacientes com esquizofrenia.

C) postula-se que os receptores D2 no sistema dopaminérgico mesolímbico também medeiam o 
sistema de recompensa normal do cérebro, como o núcleo acumbente.

D) Existe uma janela estreita entre o limiar para a eficácia antipsicótica e para os efeitos colaterais em 
termos de ligação aos receptores D2.

QUESTÃO 38

Dos antipsicóticos listados abaixo, aquele que se ligaria menos aos receptores 5T2a é a

a) olanzapina.
B) clozapina.
C) quetiapina.
D) ziprasidona.



14 CoNCUrso pÚBLICo UFmg/2015 PROVA ESPECÍFICA

QUESTÃO 39

Dos antipsicóticos listados abaixo, aquele que se liga menos aos receptores 5-HT2C é a

a) asenapina.
B) aripiprazol.
C) quetiapina.
D) clozapina.

QUESTÃO 40

são ferramentas básicas e indispensáveis para o monitoramento metabólico de pacientes sob uso de 
antipsicóticos, EXCETo:

a) peso/índice de massa corporal.
B) Triglicerídeos em jejum.
C) glicose em jejum.
D) TsH e T4.

QUESTÃO  41

Quanto  às características das apresentações e da dosagem de quetiapina, é INCorrETo afirmar que

a) a dose de 300 mg/dia seria provavelmente a dose antipsicótica mais baixa efetiva; a quetiapina de 
liberação imediata ocupa rapidamente mais de 60 % dos receptores D2, o suficiente para que ocorra 
ação antipsicótica.

B) na dose de 300 mg/dia,  a formulação de quetiapina de liberação prolongada alcança mais lentamente 
seu pico, sem o mesmo grau de sedação da quetiapina de liberação imediata.

C) a liberação prolongada de quetiapina não é a ideal para ser hipnótica, pois o pico é mais tardio, 
retardando o início do sono e podendo causar ressaca.

D) a quetiapina é um fármaco com ações diferentes,conforme a dosagem; e a dose de 800 mg/dia 
seria a dose minimamente eficiente para exercer ação antidepressiva.

QUESTÃO 42

são sintomas mais comuns que persistem (residuais) após o tratamento antidepressivo, EXCETo:

a) retardo psicomotor.
B) Fadiga.
C) Concentração/interesse.
D) Insônia.

QUESTÃO  43

Constituem-se em manifestações da toxicidade serotonérgica, EXCETo:

a) Hipotermia.
B) mioclonia.
C) Calafrios.
D) ataxia/incoordenação.
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QUESTÃO 44

Quanto aos anticonvulsivantes que apresentam efeitos estabilizadores de humor, assinale a alternativa 
em que se indica substância que possui eficácia mais incerta ou mais  duvidosa no tratamento dos 
pacientes com transtorno bipolar, em níveis de evidência científica.

a) Valproato.
B) Lamotrigina.
C) Carbamazepina.
D) oxcarbazepina.

QUESTÃO 45

são indicados para tratamento psicofarmacológico de primeira linha do  Transtorno  do  pânico, sem 
co-morbidades, EXCETo:

a) antipsicóticos atípicos.
B) Benzodiazepínicos.
C) Inibidores seletivos de receptação se serotonina e noradrenalina.
D) Inibidores seletivos de receptação de serotonina.
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CONCURSO PÚBLICO UFMG / 2015

RASCUNHO DO GABARITO

LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
1     4     7     10     13     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
2     5     8     11     14     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
3 6 9 12 15     

ESPECÍFICA DO CARGO 

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
16     22     28     34     40     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
17     23     29     35     41     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
18     24     30     36     42     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
19     25     31     37     43     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
20     26     32     38     44     

A B C D A B C D A B C D A B C D A B C D
21     27     33     39     45     
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