
CONCURSO PÚBLICO UFMG / 2016
MÉDICO/PSIQUIATRA

LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO
ESPECÍFICA

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO

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 
01 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 FoLHas DE rEsposTa.

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:

TRÊS 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: Leia o TEXTo 1, a seguir, para responder as QUEsTÕEs de 01 a 02.

TEXTO 1

Por que criança e consumismo não combinam?

“Um dos maiores desafios da contemporaneidade é reverter o cenário atual: antes de sermos 
formados para a cidadania, somos treinados a consumir de forma desenfreada”. Esse é um dos trechos 
da cartilha “Consumismo Infantil: na contramão da sustentabilidade”, lançada no dia 31 de outubro pelo 
ministério do meio ambiente. 

Um dos pontos de destaque da cartilha é sobre a publicidade voltada para o público infantil – 
alvo preferencial de apelos comerciais e ações de marketing. “Como explicar a um pequeno que a 
embalagem de plástico daquele bolo que traz a divertida figura de seu personagem favorito da TV, 
somada às embalagens consumidas por seus coleguinhas e todas as crianças do mundo, gera um 
impacto acumulado no meio ambiente? Como levá-lo a compreender que seu brinquedo pode ter sido 
produzido em condições de desrespeito ao meio ambiente e à saúde dos trabalhadores?”. são muitos 
pontos envolvidos na produção de bens de consumo que formam a lógica da sociedade em que vivemos 
– capitalista e, portanto, materialista – e que estão fora do alcance do entendimento infantil.

aumento exacerbado do consumo, aumento da geração de resíduos, obesidade infantil, “adultização” 
da infância e erotização precoce, consumo precoce de álcool e tabaco, diminuição das brincadeiras 
criativas, violência e estresse familiar são alguns dos problemas citados na cartilha que são potencializados 
“em decorrência da alta exposição de crianças a mensagens mercadológicas”.

algumas dessas consequências são facilmente identificáveis em uma sociedade como a brasileira, 
em que as crianças assistem, em média, mais de 5 horas de televisão por dia, segundo dados do Ibope 
2011 – um dos maiores índices do mundo. “Essa exposição excessiva contribui para o consumismo, já 
que a televisão é o principal canal de veiculação de campanhas comerciais que falam diretamente com 
as crianças” argumenta a cartilha.

(Disponível em: http://super.abril.com.br/blogs/ideias-verdes/por-que-crianca-e-consumismo-nao-combinam/. 
acesso em: 22 jul. 2016. adaptado.)

QUESTÃO 01

segundo o texto, a influência do consumismo na vida da população precede o seguinte fator

a) o acesso à televisão.

B) a lógica capitalista.

C) a publicidade infantil.

D) a formação cidadã.

QUESTÃO 02

o impacto ambiental e a exploração do trabalhador são decorrentes

a) de problemas que decorrem da lógica do sistema capitalista.

B) das exceções que são criadas no cenário social contemporâneo.

C) do foco do marketing que é direcionado especificamente às crianças.

D) das consequências que são fulcrais para o progresso.
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QUESTÃO 03

Na construção do texto, foram utilizadas as seguintes formas de ordenação de parágrafo, EXCETo:

a) ordenação por condicionamento.

B) ordenação por enumeração.

C) ordenação por explicação.

D) ordenação por tempo e espaço.

QUESTÃO 04

assinale a alternativa em que o termo grifado é uma palavra substantivada

a) “Um dos maiores desafios da contemporaneidade é reverter o cenário atual...”.

B) “algumas dessas consequências são facilmente identificáveis...”.

C) “Um dos pontos de destaque da cartilha é sobre a publicidade.”.

D) “Como explicar a um pequeno que a embalagem de plástico daquele bolo...”“..”.

QUESTÃO 05

No trecho: “Essa exposição excessiva contribui para o consumismo, já que a televisão é o principal 
canal de veiculação de campanhas comerciais que falam diretamente com as crianças”, o conectivo 
grifado acrescenta ao período uma ideia de

a) explicação. 

B) conclusão.

C) adversidade.

D) simultaneidade.

QUESTÃO 06

No parágrafo: aumento exacerbado do consumo, aumento da geração de resíduos, obesidade infantil, 
“adultização” da infância e erotização precoce, consumo precoce de álcool e tabaco, diminuição das 
brincadeiras criativas, violência e estresse familiar são alguns dos problemas citados na cartilha que 
são potencializados “em decorrência da alta exposição de crianças a mensagens mercadológicas”, a 
expressão “aumento exacerbado do consumo” indica

a) um avanço desnecessário do consumo.

B) uma disputa acirrada pelo consumo.

C) um progresso acentuado do consumo.

D) uma confiança excessiva no consumo.
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INSTRUÇÃO: Leia o TEXTo 2, a seguir, para responder as QUEsTÕEs 07 e 08.

TEXTO 2
acorda, amigo,
liberta-te dessa paz podre de milagre
que existe apenas na tua imaginação.
abre os olhos e olha abre os braços e luta!
amigo,
antes da morte vir
nasce de vez para a vida.

(FoNsECa, manuel da. Poemas Completos. Lisboa: portugália, 1969.)

QUESTÃO 07

o trecho do poema de manuel da Fonseca faz parte do movimento literário que via a literatura como 
uma arte engajada. assim sendo, o papel desempenhado pelo chamamento amigo no poema é

a) chamar a atenção do leitor para o valor da poesia, já que a descreve como o fruto da paz e da 
imaginação.

B) fazer um alerta aos poetas descompromissados, pois procura atrair o olhar desse grupo para as 
questões sociais.

C) referir-se ao texto como um amigo exilado, visto que personifica o fazer poético e se reporta a ele.

D) prevenir uma pessoa querida sobre a morte, porquanto destaca que a certeza de que ela virá para 
todos.

QUESTÃO 08

o verbo presente no primeiro verso do poema foi utilizado de forma

a) conotativa, porque o eu-lírico espera que o amigo perceba algo.

B) denotativa, pois o poeta refere-se à ação humana de despertar.

C) literal, visto ser necessário despertar para buscar as mudanças.

D) figurada, pois a palavra “acordar” é usada em oposição à morte.

INSTRUÇÃO: Leia o TEXTo 3, a seguir, para responder as QUEsTÕEs 09 e 10.

TEXTO 3

Smartphones alteram a forma como cérebro conversa com seus dedos

Quantas vezes por dia você pega o telefone, dá uma olhadinha no Facebook, no Twitter, nas 
mensagens, no tempo, na agenda, nas fotos, nas músicas... ufa… E tudo isso de uma só vez!

Quando vai escrever e-mails, então, acaba passando uns bons minutos movimentando sem parar 
os polegares. pois bem, esse movimento não era comum antigamente, e foi exatamente isso que levou 
neurocientistas da Universidade de zurich a estudar a relação entre os dedos das mãos e o cérebro.

o estudo, publicado na revista científica CurrentBiology, aponta resultados curiosos sobre a 
plasticidade do órgão que controla o corpo humano, e revela que o tempo que você passa usando o 
smarphone afeta diretamente a forma como seu cérebro se adapta às necessidades diárias dos seus 
dedos. Quanto mais complicada a tecnologia, mais o cérebro se vira pra dar conta da tarefa. E você aí, 
achando que não ia conseguir acompanhar a evolução tecnológica…

(Disponível em: http://super.abril.com.br/blogs/supernovas/2014/12/25/smartphones-alteram-a-forma-como-o-cerebro-
conversa-com-seus-dedos/. acesso em: 21 jul. 2016.)
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QUESTÃO 09

o artigo, ao retratar a relação entre tecnologia e a mente humana, tem como objetivo

a) criticar o uso excessivo das tecnologias cujos malefícios já podem ser sentidos.

B) despertar o gosto do leitor pela ciência por meio de um atrativo tecnológico.

C) debater consequências de avanços da ciência que podem auxiliar a vida do homem.

D) divulgar dados de uma pesquisa científica que pode ser de quem utiliza tecnologia.

QUESTÃO 10

Indique a alternativa em que há uso da linguagem figurada.

a) “E você aí,”.

B) “nas músicas… ufa…”.

C) “órgão que controla o corpo humano,”.

D) “o cérebro se vira pra dar conta da tarefa.”.

QUESTÃO 11

assinale a alternativa que preenche adequadamente, de acordo com a norma culta, as lacunas da frase, 
na sequência.

regina estava _____ indecisa quanto _____ mandar _____ faturas _____  ___notas fiscais.

a) meio; a; as; anexas; às.

B) meia; à; as; anexo; às.

C) meia; à; as; anexas; as.

D) meio; a; às; anexo; às.

QUESTÃO 12

Leia as seguintes frases:

1. Veja bem estes morros ______ se tem ouvido falar.

2. Veja bem estes morros ______ se dedicou muito tempos.

3. Veja bem estes morros ______ brilho incomoda meus olhos.

4. Veja bem estes morros ______se extraem ferro e manganês.

assinale a alternativa que preenche CorrETamENTE,de acordo com as regras da norma culta, as 
lacunas nelas presentes.

a) dos quais; a quem; de cujo; aonde.

B) de que; aos quais; cujo; de onde.

C) do que; a que; cujo o; até onde.

D) de onde; aos que; em cujo; sobre onde.
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QUESTÃO 13

segundo a Lei 8.112/90, sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço, EXCETo:

a) por 10 (dez) dias consecutivos em razão de casamento.

B) por 1 (um) dia, para doação de sangue.

C) pelo período comprovadamente necessário para alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado, 
em qualquer caso, a 2 (dois) dias.

D) por 8 (oito) dias consecutivos em razão de falecimento do cônjuge.

QUESTÃO 14

segundo a Lei 8.112/90, são deveres do servidor público, EXCETo:

a) ser leal às instituições a que servir.

B) cumprir as ordens superiores, mesmo quando manifestamente ilegais.

C) ser assíduo e pontual ao serviço.

D) representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.

QUESTÃO 15

assinale a alternativa INCorrETa, segundo a Lei 8.112/90:

a) a demissão será aplicada, se o servidor opor resistência injustificada ao andamento de documento 
e processo ou execução de serviço.

B) a demissão será aplicada por abandono de cargo.

C) a demissão será aplicada por improbidade administrativa.

D) a demissão será aplicada por ofensa física, em serviço, a servidor ou a particular, salvo em legítima 
defesa própria ou de outrem.
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PROVA ESPECÍFICA - MÉDICO/PSIQUIATRA

QUESTÃO 16

Baseado na quinta edição do manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos mentais, assinale a 
alternativa INCorrETa quanto ao aos critérios diagnósticos adequados  do Transtorno Depressivo 
maior:

a) pensamentos ou recorrentes de morte (não somente medo de morrer), ideação suicida recorrente 
sem um plano específico, tentativa de suicídio ou plano específico para cometer suicídio.

B) a presença de luto determina a exclusão do diagnóstico de Transtorno Depressivo maior.

C) perda ou ganho de peso significativo, sem estar fazendo dieta; ou redução ou aumento do apetite 
quase todos os dias.

D) Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão, quase todos os dias.

QUESTÃO 17

a respeito das características associadas que apoiam o diagnóstico de Transtorno Depressivo maior, de 
acordo com quinta edição do manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos mentais, é INCorrETo 
afirmar que

a) nenhum teste laboratorial produziu resultados de sensibilidade e especificidade suficientes para 
serem usados como ferramentas diagnósticas para oTranstorno Depressivo maior. 

B) estudos moleculares também implicaram fatores periféricos, incluindo variantes genéticas em fatores 
neurotróficos e citocinas pró-inflamatórias no Transtorno Depressivo maior.

C) não há evidências de pesquisa que indiquem alterações neurobiológicas no Transtorno Depressivo 
maior.

D) estudos de ressonância magnética funcional fornecem evidências de anormalidades em sistemas 
neurais específicos envolvidos no processamento das emoções, na busca por recompensa e na 
regulação emocional em adultos com depressão maior.

QUESTÃO 18

são  critérios diagnósticos de provável Transtorno Neurocognitivo maior ,devido à Doença de alzheimer, 
pela  quinta edição o manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos mentais, EXCETo:

a) evidência de mutação genética causadora de Doença de alzheimer a partir de história familiar ou 
teste genético.

B) declínio constantemente progressivo e gradual na cognição, sem platôs prolongados.

C) ausência de evidências de etiologia mista, isto é, ausência de outra doença neurodegenerativa ou 
cerebrovascular ou e outra doença ou condição neurológia, mental ou sistêmica provavelmente 
contribuindo para o declínio cognitivo.

D) evidências claras de declínio exclusivo na memória, com base na história detalhada ou em testes 
neuropsicológicos em série.
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QUESTÃO 19

De acordo com a quinta edição do manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos mentais, a respeito 
de critérios diagnósticos de esquizofrenia, é INCorrETo afirmar que

a) pelo menos um dos sintomas devem ser delírios, alucinações ou discurso desorganizado.

B) na presença de delírios e alucinações e outros sintomas exigidos para o diagnóstico de esquizofrenia, 
pode haver diagnóstico adicional de esquizofrenia a autismo iniciado na infância.

C) episódios depressivos ocorrem durante sintomas da fase ativa, com duração intensa entre períodos 
ativo e residual.

D) não há especificadores de hebefrenia no diagnóstico de esquizofrenia.

QUESTÃO 20

são sintomas do quadro clínico da Catatonia associada a outro transtorno mental quinta edição do 
manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos mentais, EXCETo:

a) flexibilidade cérea.

B) catalepsia.

C) estupor.

D) agitação influenciada por estímulos externos.

QUESTÃO 21

Quanto à psicopatologia da memória nos principais transtornos mentais, é INCorrETo afirmar que

a) na mania, há hipomnésia de evocação, associada à hipermnésia de fixação, a qual está relacionada 
ao estado de hipotenacidade e hipermobilidade de atenção.

B) em função do desinteresse em relação ao mundo externo, a capacidade de fixação na depressão está 
reduzida. Quando a inibição psíquica é muito intensa, há também uma hipomnésia de evocação.

C) na esquizofrenia é possível surgir uma hipomnésia de fixação, em virtude de apatia e desinteresse 
quanto ao mundo externo ou devido a um quadro de grande ansiedade e agitação.

D) no delirium, o paciente, quanto à atenção, está hipotenaz, o que leva a uma hipomnésia de fixação. Em 
virtude disso, a posteriori, haverá uma hipomnésia lacunar, abrangendo o período do rebaixamento 
do nível de consciência.

QUESTÃO 22

Quanto à psicopatologia das alterações qualitativas da memória, assinale a alternativa CorrETa 
compatível com o quadro dissociativo de uma senhora de 60 anos, que, após a morte súbita do marido, 
passou a agir como criança, brincava o dia inteiro e ficava chamando pelos pais, falecidos há muito 
tempo.

a) Criptomnésia.

B) Ecmnésia.

C) paramnésia.

D) alomnésia.
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QUESTÃO 23

Em resposta a quadro de hipertiroidismo, uma paciente de 80 anos, passou a apresentar o quadro 
de delírio de infestação, com a sensação inabalável de estar sendo picada por pequenos insetos, 
microscópicos, que também eram vistos somente e intensamente, sem crítica,  pela paciente em sua 
pele, com resposta à risperidona e a tratamento do quadro endócrino. 

Quanto à psicopatologia das alterações qualitativas da sensopercepção, estão presentes nesta vinheta 
clínica:

a) alucinações cenestésicas e funcionais.

B) alucinações reflexas e sinestésicas.

C) alucinoses e alucinações cinestésicas.

D) alucinações cutâneas e visuais.

QUESTÃO 24

o psicopatólogo Elie Cheniaux descreveu, em 2015, a seguinte vinheta clínica: “Uma mulher de 42 anos 
foi contratada por uma fábrica e, logo nas primeiras semanas de trabalho, começou a suspeitar de que 
um dos diretores a assediava sexualmente. Contou, a princípio, duvidou de tal fato, pois não conseguira 
compreender como aquele homem, que estava tão acima dela em termos culturais e financeiros, 
poderia se interessar por ela. Todavia, segundo ela, ele sempre a procurava com os olhos, e ocorriam 
muitas aparentes coincidências que a toda hora o colocavam em seu caminho: com grande frequência 
chegavam ao local de trabalho ou saíam para ao almoço no mesmo tempo...Ela foi tendo uma convicção  
a cada dia maior com relação a ele estar apaixonado por ela, apesar de reconhecer que ele jamais fizera 
qualquer declaração de amor explícita...”.

Quanto à psicopatologia do delírio, esse quadro é compatível com:

a) delírio de autorreferência.

B) delírio erotomaníaco.

C) delírio de influência.

D) delírio de reivindicação.

QUESTÃO 25

ainda em 2015, Elie Cheniaux também descreveu a seguinte vinheta clínica: “Uma paciente internada 
em um hospital psiquiátrico era visitada diariamente pela mãe, mas afirmava que quem estava vindo 
eram irmãs gêmeas de sua mãe, que se faziam passar por ela.”

Quanto à psicopatologia do delírio, esse quadro é compatível com:

a) síndrome de Fregoli.

B) síndrome de Cotard.

C) síndrome de Ekbom.

D) síndrome de Capgras.

MEDICO-PSIQUIATRA.indd   10 12/09/2016   09:49:09



CoNCUrso pÚBLICo UFmg/2016 PROVA ESPECÍFICA 11

QUESTÃO 26

Quanto à classificação diagnóstica oficial exigida em perícias psiquiátricas no Brasil, deve-se 
consultar:

a) o manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos mentais-quinta edição.

B) a Classificação de Transtornos mentais e de Comportamento da CID-10.

C) o manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos mentais-quarta edição.

D) o manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos mentais-quarta edição revisada.

QUESTÃO 27

Embora sob certa polêmica quanto a empregos de exames complementares em avaliações periciais 
psiquiátricas, sobretudo em curatelas em quadros neuropsiquiátricos com prejuízo cognitivo, o médico 
psiquiatra, na condição de perito, pode se deparar com a avaliação de funções executivas em pacientes 
com Doença de alzheimer. para tanto, a academia Brasileira de Neurologia preconizou exame que se 
correlaciona inversamente com a capacidade de desempenho de funções relacionadas à administração 
financeira e à direção de veículos em pacientes com Doença de alzheimer, descrito CorrETamENTE 
como

a) mini-mental.

B) Teste moCa.

C) Teste de Trilhas a e B.

D) Teste Figuras Complexas de rey.

QUESTÃO 28

Quanto aos exames, às escalas e às avaliações complementares em psiquiatria forense, a escala 
paNss, que avalia sintomas psicóticos positivos e negativos, qual alternativa abaixo está CorrETa 
quanto à possibilidade de relação de sintomas psicóticos e fatores de risco para violência em pacientes 
com esquizofrenia?

a) atitude alucinatória.

B) Isolamento social.

C) afeto pobre.

D) perda de espontaneidade.

QUESTÃO 29

a psiquiatria forense aplicada à infância e à adolescência requer o respeito à ética forense.

assinale a alternativa INCorrETa quanto aos cuidados éticos na psiquiatria forense de crianças e 
adolescentes:

a) o exame pericial na criança dispensa o consentimento para gravações em vídeo.

B) o psiquiatra forense precisa ouvir todas as partes(pais e crianças) envolvidas em caso de litígio por 
guarda dos filhos.

C) o psiquiatra forense deve ter o cuidado de respeitar a capacidade de compreensão da criança, o 
objetivo e a natureza dos encontros de avaliação.

D) Documentos trazidos pelas partes, mesmo que não venham a ser utilizados, devem ser recebidos e 
lidos, para não se criar a impressão de desinteresse ou parcialidade.
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QUESTÃO 30

De acordo com o Código Civil de 2002, quanto à avaliação de capacidade civil, assinale a alternativa 
INCorrETa quanto à possibilidade de incapacidade relativa a certos atos ou à maneira de os 
exercer:

a) os pródigos.

B) os excepcionais, sem desenvolvimento completo.

C) Indivíduos com deficiência mental, sem redução do discernimento.

D) os ébrios habituais e viciados em tóxicos.

QUESTÃO 31

o INss, em suas Diretrizes de apoio à decisão médica à decisão médico-pericial em transtornos mentais 
orienta seus peritos quanto ao grau de incapacidade e ao tempo de afastamento para os quadros 
psiquiátricos que considera de maior relevância.

Quanto à distimia (transtorno de humor persistente) e ao grau e à incapacidade nessa diretriz, é 
CorrETo afirmar que

a) há grau de incapacidade variável, conforme a intensidade dos sintomas.

B) haverá incapacidade.

C) o grau de incapacidade dependerá da atividade laboral.

D) não há incapacidade.

QUESTÃO 32

a portaria Normativa n. 1.174/2006, oriunda do ministério da Defesa , foi o único texto legal encontrado 
com enfoque no conceito de alienação mental. Trata-se, evidentemente, de norma administrativa restrita 
ao âmbito federal. Entretanto, por ser única, pode ser invocada por analogia para disciplinar outros 
contextos jurídicos e/ou administrativos. são quadros clínicos que cursam com alienação mental:

a) psicoses reativas e reação de ajustamento.

B) psicoses esquizofrênicas em estado crônico.

C) transtornos da personalidade.

D) oligofrenia leve.

QUESTÃO 33

Necessariamente, a esquizofrenia não é associada a crimes violentos. alguns autores denominam o 
homicídio cometido pelo indivíduo com transtorno mental grave como homicídio anormal, descrevendo-o 
como bizarro e incompreensível, perpetrado contra familiares ou conhecidos.

Em relação à esquizofrenia e à presença de violência, é fator determinante, EXCETo:

a) Comorbidade com uso de álcool.

B) presença de traços de personalidade antissociais.

C) adesão a tratamento.

D) Estados psicóticos agudos.
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QUESTÃO 34

o perito psiquiatra pode precisar avaliar diferenças clínicas entre depressão unipolar e bipolar, sem que 
haja características patognomônicas.

são características clínicas presentes na depressão bipolar, EXCETo:

a) Depressão em mulheres maior que em homens.

B) Início de quadros depressivos mais precoces, geralmente na adolescência.

C) Quadros depressivos com mais letargia e mais lentificação psicomotora.

D) maior número de quadros depressivos.

QUESTÃO 35

sendo passível de perícia e avaliação judicial quanto à possibilidade de inimputabilidade perante o 
artigo 26 do código penal, os pacientes com quadro de mania podem se tornar violentos, sobretudo 
quando exibirem

a) sintomas psicóticos paranoides, agitação psicomotora e extrema excitação.

B) logorreia, distração e insônia.

C) perda de peso, taquipsiquismo e desinibição.

D) libido elevada, compras desenfreadas e aumento da sociabilidade.

QUESTÃO 36

a respeito da relação entre psicoses e organicidade, sobretudo no tocante às orientações ao diagnóstico de 
psicose orgânica ou na associação de quadro orgânico à psicose, assinale a alternativa INCorrETa.

a) sob o ponto de vista clínico, manifestações consideradas atípicas com relação à idade de 
aparecimento, tipo de sintomas, resposta ao tratamento e ao curso da doença podem alertar para a 
existência de causas orgânicas na origem dos sintomas.

B) aspectos relevantes são a associação temporal e a plausibilidade biológica de uma condição clínica 
ou tóxica explicar o surgimento de sintomas psicóticos.

C) a situação clínica e epidemiológica deve orientar a investigação diagnóstica laboratorial para causas 
mais prováveis.

D) o diagnóstico diferencial entre psicoses primárias e secundárias com base na psicopatologia é 
patognomônico e pode ser de muito auxílio na pesquisa da organicidade.

QUESTÃO 37

Na relação entre psicoses e organicidade, nem sempre é possível estabelecer diagnóstico diferencial 
de modo inequívoco em um primeiro momento. paulo sallet, em 2016, citou postulados do pesquisador 
Fredenreich para evitar equívocos nessa relação. são equívocos pronunciados na orientação diagnóstica 
em psicoses secundárias, EXCETo:

a) atribuir causalidade a achados laboratoriais e de instrumentos diagnósticos incidentais.

B) Negligenciar história médica pregressa e história familiar, bem como o exame físico e sinais vitais.

C) Deixar de reconhecer quadros de delirium ou psicose tóxica e negligenciar a impressão diagnóstica 
de um transtorno psiquiátrico primário.

D) Considerar pedidos de exames de forma mais ampla possível, a fim de exaurir as possibilidades de 
diagnose diferencial, independentemente do contexto clínico.
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QUESTÃO 38

são exames sugeridos de screening geral para psicoses secundárias, sobretudo quanto à segurança 
de tratamento farmacológico, EXCETo:

a) Hemograma completo.

B) Exames de função renal.

C) punção lombar.

D) Exames de função hepática.

QUESTÃO 39

muitas medicações podem se associar, frequentemente, à manifestação de psicose. Na implicação 
frequente com sintomas psicóticos, ocasionam essa manifestação, EXCETo:

a) Corticosteróide.

B) Tioridazina.

C) amantadina.

D) Interferona.

QUESTÃO 40

algumas características clínicas favorecem a possibilidade de exclusão do Diagnóstico Clínico de Doença 
de alzheimer. Exclui-se o diagnóstico de Demência de alzheimer, nos seguintes quadros, EXCETo:

a) Início abrupto e ocorrência precoce de distúrbios da marcha.

B) Declínio gradual e progressivo de memória episódica nos últimos 6 meses.

C) sinais neurológicos focais e sinais extrapiramidais precoces.

D) alucinações precoces e flutuações cognitivas.

QUESTÃO 41

referem-se à tipicidade e à maior ocorrência de sintomas comportamentais e ao exame cognitivo na 
demência frontotemporal, em qualquer etapa da doença, EXCETo:

a) Comportamento social inapropriado, perda de decoro e ações impulsivas.

B) movimentos simples repetitivos, comportamentos ritualísticos e estereotipias na fala.

C) alteração da preferência familiar, compulsão alimentar e exploração ou consumo de objetos 
inapropriados.

D) as alterações de memória, orientação e habilidades visuoespaciais são comprometidas 
precocemente.
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QUESTÃO 42

Quanto ao manejo farmacológico de pacientes com reações distônicas e acatisia intensas a partir do  
uso atual de metoclopramida e com quadro de delirium com agressividade e alucinações visuais, É 
indicado:

a) quetiapina na dose inicial de 25 miligramas por dia.

B) risperidona na dose inicial de dois miligramas por dia.

C) ziprazidona na dose inicialde 80 miligramas por dia.

D) aripripazol na dose inicial de dez miligramas por dia.

QUESTÃO 43

pela quinta edição do manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos mentais, a presença de 2 ou 
mais critérios diagnósticos são indicativos de transtornos mentais relacionados ao uso de drogas.

assinale a alternativa CorrETa quanto ao número de critérios diagnósticos em transtornos considerados 
graves:

a) somente acima de oito critérios.

B) somente acima de nove critérios.

C) somente acima de seis critérios.

D) somente acima de dez critérios.

QUESTÃO 44

mais comumente, o quadro de alteração de percepção de espaço, cor, sons e tempo; euforia leve, 
sensação de bem-estar, relaxamento, riso fácil, aumento de apetite, boca seca, hiperemia conjuntival e 
hipertensão supina, em jovens, é compatível com intoxicação por:

a) álcool.

B) cocaína.

C) maconha.

D) anfetamina.

QUESTÃO 45

são características clínicas e epidemiológicas mais comuns do quadro de ciclagem rápida de humor, 
EXCETo:

a) ocorrência de quatro ou mais episódios de episódios da doença em um período de 12 meses.

B) geralmente associado a uso abusivo de álcool e outras drogas.

C) geralmente associado a uso de antidepressivos.

D) No nível terciário de atendimento, a maioria dos casos é de homens.
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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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