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SÓ ABRA ESTE CADERNO QUANDO AUTORIZADO

UFG

PROVAS QUESTÕES

Língua Portuguesa 01 a 10

Conhecimentos Específicos

11 a 15

21 a 60

Matemática

16 a 20Informática

 LEIA  ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES
.    

1   Quando for permitido abrir o caderno, verifique se ele está completo ou se apresenta imperfeições gráficas que possam 
gerar    dúvidas. Se houver algum defeito dessa natureza, peça ao aplicador de prova para entregar-lhe outro exemplar.

2   Este caderno contém 60 questões objetivas. Cada questão apresenta quatro alternativas de resposta, das quais apenas uma 
é correta. Preencha no cartão-resposta a letra correspondente à resposta que julgar correta.

3   O cartão-resposta é personalizado e não será substituído em caso de erro durante o seu preenchimento. Ao recebê-lo, 
verifique  se  seus dados estão impressos corretamente; se for constatado algum erro, notifique-o ao aplicador de prova. 

4   Preencha integralmente um alvéolo por questão, rigorosamente dentro de seus limites e sem rasuras, utilizando caneta 
esferográfica de tinta  AZUL ou PRETA fabricada em material transparente. Dupla marcação implica  anular a questão.

 
5    Esta prova terá a duração de quatro horas, incluídos nesse tempo os avisos, a  coleta de impressão digital e a transcrição 

para o cartão-resposta.

6   Iniciada a prova, você somente poderá retirar-se do ambiente de realização da prova após decorridas duas horas de seu 
início e  mediante autorização do aplicador de prova. Somente será  permitido levar o caderno de questões após três horas 
do início das provas, desde que permaneça em sala até esse momento. É vedado sair da sala com quaisquer anotações antes 
deste horário.

7   Os três últimos candidatos, ao terminarem a prova, deverão permanecer no recinto, sendo liberados após a entrega do 
material utilizado por eles  e terão seus nomes registrados em Relatório de Sala, no qual irão apor suas respectivas 
assinaturas.

8    Ao terminar sua prova entregue, obrigatoriamente, o cartão-resposta ao aplicador de prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 04.

Campanha pede que pediatras de todo o país “receitem li-
vros' para crianças”

Pediatras de todo o país vêm sendo orientados a "receitar 
livros" para seus pacientes de zero a seis anos. A medida, anun-
ciada nesta semana pela SBP (Sociedade Brasileira de Pedia-
tria), visa estimular o aumento das conexões cerebrais nos pe-
quenos por meio da leitura feita a eles pelos pais ou por pessoas 
próximas.

De acordo com os médicos, bebês que recebem o estí-
mulo de escutar histórias podem se tornar adultos mais articula-
dos, desenvoltos e inteligentes. Bebês que nascem com defici-
ência também podem obter benefícios:  com este incentivo, o 
cérebro pode criar novas conexões para suprir habilidades per-
didas.

Para Eduardo Vaz, presidente da SBP, não basta ao pedi-
atra controlar peso, altura e vacinas. Para ele, é preciso formar 
um adulto que tenha qualidade de vida e que exerça sua cidada-
nia.

"Estamos atrasados na inclusão  do livro  na  pediatria. 
Ler  para o bebê reflete diretamente em seu bom desenvolvi-
mento, na cognição e na afetividade. Quem lê para o bebê cria 
com ele um vínculo afetivo para a vida toda e contribui para 
que ele seja um adulto melhor", diz Vaz.

O empresário Igor Rodrigues e a sua mulher, Daniela, 
leem diariamente histórias infantis para as filhas gêmeas Lis e 
Mariah, de nove meses.

"Não tivemos orientação médica, mas tomamos a me-
dida porque o nosso mais velho, de 15 anos, não gosta de livros 
e é ligado a videogames. Os resultados são claros: elas adoram, 
aprendem novas palavras e estão mais espertas", avalia o pai.

Uma das causas do atraso do falar de crianças, de acor-
do com Vaz, é a falta de comunicação entre pais e filhos, o que 
inclui a leitura. "O médico deve abordar famílias de forma dire-
ta, dizendo que é necessário ler para o bebê. Pais analfabetos 
podem contar histórias para os filhos. E essas crianças se alfa-
betizam rápido, têm facilidade para aprender línguas e melhor 
desempenho acadêmico."

Com apoio das fundações Maria Cecília Souto Vidigal 
e Itaú Social, médicos associados à SBP receberão livros para 
seus consultórios.  Eles  receberão também a cartilha "Receite 
um Livro – Fortalecendo o Desenvolvimento e o Vínculo", com 
os benefícios da leitura a bebês.

Para o linguista Evélio Cabrejo, da Universidade Sor-
bonne (França), que veio ao Brasil para o lançamento da cam-
panha, não importa repetir a mesma história para as crianças. 
"O bebê não escuta a mesma história sempre. Ele descobre uma 
quantidade enorme de significados diferentes. Além disso, de-
cora tudo. Está exercendo a memória. É uma operação extraor-
dinária."

MARQUES, Jairo. Folha de S. Paulo. 18 out. 2015. Disponível em:  <http://www1.fo-
lha.uol.com.br/cotidiano/2015/10/1695362-campanha-pede-que-pediatras-de-todo-o-pais-

receitem-livros-para-criancas.shtml>. Acesso em: 1° fev. 2016. 

▬ QUESTÃO 01  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No texto, a citação da fala do presidente da SBP, Eduardo Vaz, 
e  do  casal  Igor  Rodrigues  e  Daniela,  representam, 
respectivamente, as vozes:

(A) do publicitário e do consumidor.
(B) da ciência e da empiria.
(C) da verdade filosófica e do mercado editorial.

(D) do consenso e do senso comum.

▬ QUESTÃO 02  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No título e  no  primeiro  parágrafo,  a  expressão “receitar 
livros” aparece entre aspas. O uso das aspas, nesse caso, se 
justifica porque

(A) a  previsibilidade  semântica  entre  o  verbo  e  o  seu 
complemento é rompida.

(B) o enunciador faz uma ironia por discordar da proposta 
apresentada.

(C) a palavra “livros” representa elementos de um mundo 
com sentidos figurados.

(D) o verbo “receitar” é polissêmico no contexto sintático 
em que aparece.

▬ QUESTÃO 03  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  texto,  o  linguista  Evélio  Cabrejo,  da  Universidade 
Sorbonne,

(A) corrobora  a  argumentação  desenvolvida  em todo  o 
texto de que a leitura de livros para crianças as ajuda 
no  efetivo  desenvolvimento  da  cognição  e  da 
afetividade.

(B) constitui  uma voz de autoridade cuja  argumentação 
supera  a  de  Eduardo  Vaz,  porque  o  linguista 
especifica  aquilo  que  na  fala  de  Vaz  era  vago  e 
genérico. 

(C) apresenta  argumento  parcialmente  discordante  do 
presidente  da  SBP,  pois  o  estudioso  da  linguagem 
chama a atenção para o fato de que o bebê decora a 
história ao invés de compreendê-la em sua totalidade. 

(D) introduz  argumentação  com  base  na  competência 
linguística, já que, como estudioso da linguagem, tem 
habilidade  para  fazer  jogos  de  palavras,  criar 
ambiguidades e metaforizar expressões literais. 

Língua_Portuguesa_Superior
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▬ QUESTÃO 04  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No  quinto  parágrafo  do  texto,  o  uso  do  verbo  “ler”  no 
plural se justifica pelo seguinte motivo:

(A) compõe  um  sintagma  verbal  juntamente  com 
“histórias infantis”.

(B) concorda  em  número  com  as  receptoras  da  ação 
“filhas gêmeas Lis e Mariah”.  

(C) materializa a quantificação  observada pela expressão 
temporal “de nove meses”.

(D) estabelece relação de concordância com os agentes da 
ação “Igor Rodrigues e a sua mulher, Daniela”.

Leia o texto a seguir para responder às questões de 05 a 08.

A literatura e o leitor

De início, cabe uma pergunta: quem é esse leitor? Se, 
num primeiro momento, pode nos parecer difícil defini-lo, num 
segundo momento, como professores com um olhar um pouco 
crítico e sensível, podemos perfeitamente dizer quem são eles. 
Na verdade, o que a sociedade, de um modo geral, e a acade-
mia, de modo especial, nos cobram é a formação de um indiví-
duo que lê textos escritos, referentemente livros. 

Chegamos assim a uma equação simples: para termos 
como resultado leitura, devemos somar livro + leitor. Mas afi-
nal que livro é esse? Que objeto de adoração é esse, tão distante 
do leitor comum? O livro, indicado invariavelmente como obje-
to de cultura por excelência, considerado como a leitura verda-
deira, não centraliza o universo cultural da população brasileira. 
Essa, em geral, admira e respeita quem lê e até se considera em 
desvantagem por não ser leitora. 

A leitura está associada a textos, especialmente livros, 
objetos de pouco convívio doméstico, pessoal, mas sempre va-
lorizados. Os didáticos são vistos como livros da escola e não 
dos leitores. Aqui surge a primeira divisão de águas: certas lei-
turas são para a escola, não para si próprios. No entanto, esse 
mesmo leitor, se consultado, poderá surpreender-se ao perceber 
que gostou de uma leitura indicada pela professora. Apesar dis-
so, a leitura não chega a tornar-se hábito. Estaremos, então, for-
mando um leitor escolar, que, distante do espaço escolar, esque-
ce o prazer da leitura? 

Para muitos, a leitura de livros de literatura é muito di-
fícil, monótona, demorada, enquanto os jornais e as revistas são 
de leitura rápida e, por isso, agradável. É comum que os adoles-
centes – ou pré-adolescentes – refiram-se à sensação de perda 
de tempo relacionada com o fato de ficarem lendo enquanto as 
coisas acontecem. Para eles, ler livros não é nenhum aconteci-
mento. 

É no mínimo curioso que a ênfase na carência de leitu-
ra feita por educadores e intelectuais também ocorra entre os di-
tos não leitores. Parece que ninguém – nem a escola nem a so-
ciedade  –  percebe  a  ligação  existente  entre  o  que  é 
vivenciado/lido dentro e fora da escola, e o que ela e eles mes-
mos consideram como leitura. Especialmente tratando-se da in-
teração tão intensa e difundida da linguagem verbal com a visu-
al. 

O visual e a oralidade, predominante nas práticas não 
institucionalizadas, são tidos e identificados como não leituras. 
Menosprezados por seus próprios leitores e ignorados pelos le-
trados, no entanto, são as leituras mais frequentemente realiza-

das pela maioria da população. Por outro lado, a literatura in-
fantil resgatou com extrema sabedoria essa conjunção, tornando 
a ilustração peça fundamental para a leitura, integrando texto e 
imagem. [...] O texto incorpora a ilustração que, por sua vez, 
faz o status de linguagem, de texto, de narrativa. E é graças à 
incorporação de elementos visuais e de linguagem que a litera-
tura infantil tem conquistado o seu leitor, habituado que está a 
ler o mundo que o cerca. 
MARCHI, Diana Maria. A literatura e o leitor. In: NEVES, Iara Conceição Bitencourt 
et al. (Orgs). Ler e escrever: compromisso de todas as áreas. Porto Alegre: Edito-

ra da UFRGS, 2004. p. 159-160. (Adaptado).

▬ QUESTÃO 05  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  texto  apresenta,  no  segundo  e  terceiro  parágrafos,  um 
paradoxo devido ao fato de a população brasileira

(A) cobrar da escola a formação de um indivíduo leitor de 
livros e ter dificuldade de definir esse leitor.

(B) associar  a leitura a textos,  especialmente a livros, e 
fazer  deles  objetos  de  pouco  convívio  doméstico  e 
pessoal. 

(C) considerar  os  livros  didáticos  de  uso  exclusivo  da 
escola  e,  às  vezes,  apreciar  a  leitura  de  livros 
indicados por professores.  

(D) eleger o livro como objeto de cultura por excelência e 
centralizá-lo em seu universo cultural.

▬ QUESTÃO 06  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

No enunciado “Na verdade, o que a sociedade, de um modo 
geral, e a academia de modo especial, nos cobram é a formação 
de um indivíduo que lê textos escritos, referentemente livros”, 
evidencia-se que a formação de leitores é: 

(A) uma  demanda  social  que  contempla  a  academia  no 
mesmo grau de exigência em relação à sociedade.

(B) um problema  que  aflige  sociedade  e  academia  em 
pontos diferentes de preocupação.

(C) uma  questão  que  interessa  em  diferentes  graus  à 
sociedade geral e aos profissionais da área. 

(D) um  resultado  esperado  pela  sociedade  e  pelos 
profissionais da área, que amplia a noção de leitura.

▬ QUESTÃO 07  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Do texto, conclui-se que a leitura de livros é considerada, 
em  geral,  pouco  habitual  entre  adolescentes  ou  pré-
adolescentes brasileiros por 

(A) aproximar-se  da  noção  de  ações  praticadas  pelos 
jovens consideradas minimamente estimulantes. 

(B) afastar-se da possibilidade de mudança de estado de 
coisas. 

(C) constituir-se um entrave para compromissos com os 
amigos. 

(D) caracterizar-se  como um fato  de  pouca  notoriedade 
entre os jovens por ser um acontecimento obrigatório.

Língua_Portuguesa_Superior
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▬ QUESTÃO 08  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Do enunciado “Por outro lado, a literatura infantil resgatou 
com  extrema  sabedoria  essa  conjunção,  tornando  a 
ilustração peça fundamental para a leitura, integrando texto 
e imagem”, considera-se que a literatura infantil  

(A) generaliza  o  pensamento  de  que  a  leitura  de  livros 
didáticos está restrita ao ambiente escolar.

(B) contrapõe-se  ao  senso  comum que  defende  que  ler 
livros é  muito difícil, monótono e demorado. 

(C) contribui para que a escola aproxime sua prática de 
leitura daquela que a sociedade realiza.

(D) fortalece a ideia de que escola e sociedade deixam de 
perceber a interação entre linguagem verbal e visual.

▬ QUESTÃO 09  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Leia a tira a seguir para responder às questões 09 e 10.

Disponível em: <http://www.chavalzada.com/2015/12/tirinhas-de-segunda-na-
terca.html#.WJNlthsrLIV.>. Acesso em: 2 fev. 2017.

A  relação  do  último  quadrinho  com  os  três  iniciais, 
acrescida de conhecimentos  extratextuais,  permite  inferir 
que a personagem 

(A) mostra  expressivo  potencial  criativo  a  ponto  de 
relacionare elementos de contato entre as obras que lê.

(B) dissimula, assim como a figura dramática de Capitu, 
sua real intenção ao ler mais de um livro. 

(C) revela,  assim como outras pessoas,  dificuldade de ler 
mais de um livro ao mesmo tempo.

(D) considera  espaço  e  personagens  os  elementos 
essenciais de uma narrativa.

▬ QUESTÃO 10  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considerando  a  fala  presente  no  segundo  quadrinho,  a 
relação coesiva que melhor expressaria o seu sentido num 
gênero formal é:

(A) pratico  sempre  a  leitura  de  muitos  livros,  portanto, 
minha  consideração é  a  de que as  pessoas  também 
consigam fazer isso com facilidade.

(B) sou  mais  esperto  do  que  pessoas  que  apresentam 
dificuldade  de  leitura,  logo,  leio  três  livros  neste 
instante porque é uma atividade prática.

(C) considero que a atividade de leitura representa uma 
prática de complexa execução, tendo em vista que eu 
consigo ler três livros ao mesmo tempo.

(D) estou lendo três obras neste instante, por isso, acredito 
que  realizar,  concomitantemente,  a  leitura  de  três 
livros é uma atividade de fácil execução.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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MATEMÁTICA
▬ QUESTÃO 11  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  gráfico  a  seguir  mostra,  em porcentagem,  a  população 
brasileira residente nas áreas urbana e rural nos anos de 1960, 
2000 e 2010.

Disponível em: <ibge.gov.br> Acesso em: 24 jan. 2017. (Adaptado).

Considere que a população brasileira em 2020 será de 210 
milhões e que a porcentagem da população, na área urbana, 
nesse  mesmo  ano,   subirá  cinco  pontos  porcentuais  no 
porcentual que representa a população na área urbana de 
2010. Então, quantas pessoas, em milhões, constituirão a 
população na área rural em 2020? 

(A) 2,226

(B) 2,431

(C) 22,260

(D) 24,318

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ QUESTÃO 12  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A tabela abaixo mostra a quantidade de calorias existentes 
em alguns alimentos utilizados em um café da manhã.

Alimento Unidade Peso (gramas) Calorias

Leite integral Um copo grande 240 150

Pão integral Uma fatia 30 70

Peito de peru Uma fatia média 15 15

Muçarela Uma fatia média 15 45

Uma pessoa deseja preparar um café da manhã utilizando 
somente os alimentos citados na tabela, com um total de 
460 calorias. Considere que ela coloca um copo grande de 
leite  integral,  uma  fatia  de  pão  integral,  a  mesma 
quantidade,  em gramas,  de peito de peru e de muçarela. 
Então,  a  quantidade  de  calorias  presente  na  porção  de 
muçarela é igual a: 

(A) 40

(B) 60

(C) 120

(D) 180

▬ QUESTÃO 13  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Toda vez que Cláudio vai ao restaurante, ele pede o mesmo 
prato e toma seis copos de chopes. Em um mês, ele gastou R$ 
300,00, indo seis vezes a esse restaurante. Se Cláudio tivesse 
tomado  somente  cinco  chopes  cada  vez  que  fosse  ao 
restaurante,  com  essa  economia,  ele  poderia  ter  ido  ao 
restaurante mais uma vez, tomando dois chopes, nessa ocasião. 
Considere que o valor do prato que ele pedia era sempre o 
mesmo, e que o preço unitário de todos os chopes não foi 
alterado.  Nessas condições,  quanto Cláudio pagou por cada 
chopes? 

(A) R$ 5,00

(B) R$ 5,50

(C) R$ 6,00

(D) R$ 6,50

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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▬ QUESTÃO 14 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Captcha é um teste para proteger  websites contra acessos 
realizados automaticamente por máquinas (robôs). O teste 
consiste em solicitar ao usuário que digite o que aparece 
em uma imagem, como por exemplo:

01234OEBD  O123MNOP

Às vezes, não conseguimos saber se um caractere é a letra 
“O” ou o número zero “0”, gerando possibilidades de um 
humano não acertar na primeira tentativa. Considere que o 
programa não diferencia a letra minúscula da letra maiús-
cula.

Qual o número de combinações possíveis para o  captcha 
do exemplo acima,  considerando todas  as  trocas  entre  o 
número zero “0” e a letra “O”?

(A) 24

(B) 26

(C) 28

(D) 212

▬ QUESTÃO 15  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O preço de um caminhão, P(t) ,  desvaloriza em função 
do tempo de uso t, dados em anos, por uma função do tipo 
exponencial dada por P ( t )= y . x t ,  sendo  x e  y
constantes positivas. Considere que o preço do caminhão 
novo (t=0) seja R$ 250 000,00 e que será R$ 160 000,00 
depois  de  dois  anos  de  uso.  Quanto  será  o  preço  do 
caminhão depois de cinco anos de uso? 

(A) 80 000,00

(B) 81 920,00

(C) 90 000,00

(D) 96 460,00

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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INFORMÁTICA

▬ QUESTÃO 16  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Utilizando o Windows Explorer, ferramenta de gerenciamento
de  arquivos  do  Windows,  um  usuário  seleciona  um
determinado arquivo dentro da pasta “Downloads” e, a seguir,
pressiona as teclas CTRL e X simultaneamente.  Tais ações
significam que o usuário pretende 

(A) mover o arquivo da pasta “Downloads” para outra pasta.

(B) duplicar  o  arquivo  dentro  da  própria  pasta
“Downloads”.

(C) quebrar o arquivo em partes. 

(D) copiar o arquivo para outra pasta.

▬ QUESTÃO 17  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Considere o texto a seguir escrito utilizando o Word.

 Universidade Federal de Goiás foi criada no dia

14 de dezembro de 1960 com a reunião de cinco

escolas  superiores  que  existiam em  Goiânia:  a

Faculdade  de  Direito,  a  Faculdade  de  Farmácia  e

Odontologia, a Escola de Engenharia, o Conservatório de

Música e a Faculdade de Medicina.  A partir  desta  data,

Goiás passou  a  formar  seus  próprios  quadros

profissionais e a não depender de mão de obra qualificada

vinda de outras regiões do país. (fonte: www.ufg.br)

A

Foram utilizados recursos no texto: destaque para a letra A
no início do texto; dois estilos nas palavras Goiânia e Goi-
ás; um tipo de alinhamento. Pela ordem, quais recursos fo-
ram aplicados no texto? 

(A) Capitular, sombra/contorno, justificado.

(B) Destacar, itálico/negrito, centralizado.

(C) Capitular, itálico/negrito, justificado.

(D) Destacar, sombra/contorno, alinhado à direita.

▬ QUESTÃO 18  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Cookies são arquivos que armazenam informações básicas
de  um  usuário,  como,  por  exemplo,  seu  nome  e
preferências  de  idioma.  Se  compartilhados,  os  cookies
podem  afetar  a  privacidade  de  um  usuário.  Como  o
armazenamento destes arquivos pode ser desabilitado?

(A) Criando regras no firewall da empresa.

(B) Bloqueando  o  seu  recebimento  por  meio  de  uma
opção no navegador.

(C) Utilizando conexões seguras via protocolo HTTPS. 

(D) Instalando um antivírus.

▬ QUESTÃO 19  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O funcionário de uma empresa precisa adquirir um novo
computador. Durante suas pesquisas, ele se interessou por
um  computador  com  a  seguinte  configuração  dos
componentes de hardware: 3,5 GHz, 4 GB, 1 TB, 64 bits.
Nessa configuração,

(A) 64 bits é a taxa de transmissão da porta USB.

(B) 4 GB é a quantidade da memória ROM.

(C) 1 TB é a capacidade de memória RAM. 

(D) 3,5 GHz é a velocidade do processador.

▬ QUESTÃO 20  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Para enviar e  receber  informações pela  internet  de  forma
segura, garantindo integridade e sigilo, deve-se fazer uso de:

(A) antivírus.

(B) antispyware.

(C) criptografia.

(D) firewall.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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MÉDICO

ÁREA: PSIQUIATRIA

▬ QUESTÃO 21  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

As  alterações  qualitativas  da  sensopercepção  são  muito
importantes  em  psicopatologia.  O  conceito  “a  percepção
deformada de um objeto real e presente” corresponde a:

(A) alucinação.

(B) pseudoalucinação.

(C) alucinose.

(D) ilusão.

▬ QUESTÃO 22  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Delirium é o termo utilizado para designar a maior parte
das síndromes confusionais agudas. Qual é a característica
fundamental para este diagnóstico? 

(A) Rebaixamento do nível de consciência. 

(B) Nistagmo. 

(C) Incontinência urinária e fecal.

(D) Alucinações olfativas.

▬ QUESTÃO 23  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um paciente do sexo masculino, de 19 anos, previamente
hígido,  iniciou  há  dois  meses  quadro  de  alucinações
auditivas,  delírios  persecutórios,  isolamento  social,
discurso desorganizado, tendo grandes prejuízos sociais e
acadêmicos e uma tentativa de autoextermínio. Segundo as
características descritas, qual é o diagnóstico do paciente? 

(A) Transtorno psicótico breve.

(B) Transtorno esquizofreniforme.

(C) Esquizofrenia.

(D) Transtorno esquizoafetivo.

▬ QUESTÃO 24  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  uso  de  bebidas  alcoólicas  está  relacionado  com pelo
menos  50% das mortes  em acidentes  de trânsito,  dentre
diversas outras consequências desastrosas. Em relação ao
quadro de abstinência alcoólica, qual é um dos possíveis
sinais e sintomas considerado como critério diagnóstico?

(A) Nistagmo. 

(B) Hiperatividade autonômica.

(C) Fala arrastada.

(D) Instabilidade na marcha.

▬ QUESTÃO 25  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

M., de 50 anos, há doze meses, após falecimento de seu
esposo,  apresenta  quadro de humor  deprimido,  perda do
interesse em atividades que antes lhe davam prazer, perda
de  10  kg  pela  diminuição  do  apetite,  falta  de  energia,
pensamentos  de  morte  e  autoextermínio,  sonolência
excessiva,  irritabilidade  e  sentimentos  de  culpa.  Tais
sintomas têm causado a M. grande sofrimento e prejuízos
pessoais e laborais. Qual é o diagnóstico dessa paciente?

(A) Transtorno disruptivo da desregulação do humor.

(B) Transtorno depressivo maior.

(C) Transtorno depressivo persistente (distimia).

(D) Luto normal. 

▬ QUESTÃO 26  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

J., de 35 anos, fez uso de amitriptilina 75 mg ao dia, por
uma  semana,  prescrito  por  um  clínico  após  quadro
depressivo. Teve melhora inicial e suspendeu o uso há um
mês.  Há  quatro  dias,  iniciou  quadro  de  humor  irritado,
grandiosidade, redução da necessidade de sono, logorreia,
fuga  de  ideias,  distratibilidade,  gastos  excessivos  e
agressividade, necessitando de internação. O diagnóstico,
nesse caso, é:

(A) transtorno bipolar tipo I.

(B) transtorno bipolar tipo II.

(C) transtorno ciclotímico.

(D) transtorno bipolar induzido por substância.

▬ QUESTÃO 27  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

C.,  de  32  anos,  enfermeira,  após  acidente  com  agulha
contaminada, tem pensamentos recorrentes sobre a ideia de
estar  infectada pelo HIV.  Após vários exames negativos,
permanece com tais pensamentos, o que lhe causa grande
ansiedade e sofrimento, mesmo tentando não pensar sobre
isso  e  fazendo  orações.  Por  causa  desses  pensamentos,
acabou se afastando das pessoas de sua convivência e não
tem conseguido trabalhar. O diagnóstico de C. é:

(A) fobia específica.

(B) transtorno de estresse pós-traumático. 

(C) transtorno obsessivo compulsivo.

(D) transtorno de ansiedade de doença.
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▬ QUESTÃO 28  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

L.,  de  23  anos,  após  cinco  semanas  do  capotamento  do
veículo  que  dirigia,  no  qual  seu  filho  morreu  na  hora,
chega  ao  pronto-socorro  com  grande  sofrimento,
lembrando,  de  forma  vívida,  as  cenas  do  acidente,
queixando-se  de  que  as  memórias  são  intrusivas,
recorrentes  e  involuntárias,  inclusive  tendo  flash  backs,
além de  irritabilidade,  hipervigilância,  insônia.  Desde  o
acidente,  não  consegue  mais  dirigir  e  evita  até  mesmo
entrar  em automóveis.  Qual  é  a  medicação  de  primeira
escolha, neste caso?

(A) Benzodiazepínico.

(B) Inibidor da recaptação de serotonina.

(C) Antipsicótico. 

(D) Ácido valproico.

▬ QUESTÃO 29  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

F., de 37 anos, após brigas com o marido, iniciou quadro de
paralisia  em  membros  inferiores.  No  entanto,  após  vastas
investigações  clínicas  e  neurológicas,  não  foi  encontrada
alteração fisiológica alguma, sendo descartada qualquer doença
física.  Não  havia  indícios  de  que  os  sintomas  fossem
fraudulentos. Qual é o diagnóstico dessa paciente?

(A) Transtorno de sintomas somáticos.

(B) Transtorno de ansiedade de doença.

(C) Transtorno conversivo.

(D) Transtorno factício.

▬ QUESTÃO 30  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

C.,  de  30  anos,  apresenta  dois  estados  de  personalidade
distintos,  com alterações  na  memória,  na  percepção,  no
comportamento,  na  consciência  e  no  funcionamento
sensório-motor, além de lacunas recorrentes na recordação
de  eventos  cotidianos  e  informações  pessoais.  Tem tido
grandes prejuízos pessoais pelo quadro. O diagnóstico de
C. é:

(A) transtorno dissociativo de identidade.

(B) amnésia dissociativa.

(C) transtorno de despersonalização.

(D) fuga dissociativa. 

▬ QUESTÃO 31  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

P., de 19 anos, há três meses, tem apresentado episódios
recorrentes de compulsão alimentar purgativa por meio de
vômitos autoinduzidos. Apresenta medo intenso de ganhar
peso e acredita que precisa emagrecer, mesmo estando com
IMC de 16 kg/m². Qual é o diagnóstico para este caso?

(A) Bulimia nervosa.

(B) Anorexia nervosa.

(C) Transtorno de compulsão alimentar.

(D) Transtorno de purgação.

▬ QUESTÃO 32  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

S.,  de  40  anos,  queixa-se  de  períodos  recorrentes  de
necessidade  irresistível  de  dormir  ou  cochilar  em  um
mesmo  dia.  Seus  exames  mostraram  deficiência  de
hipocretina  e  a  polissonografia  do  sono  noturno
demonstrou latência do sono REM inferior a 15 minutos. O
diagnóstico de S. é:

(A) transtorno de hipersonolência.

(B) transtorno do sono relacionado à respiração. 

(C) narcolepsia. 

(D) hipoventilação relacionada ao sono.

▬ QUESTÃO 33  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

C. queixa-se  de  que há oito  meses  tem tido diminuição
acentuada  do  desejo  sexual,  não  apresenta  pensamentos
eróticos,  não  sente  prazer  nas  relações  sexuais,  com
redução das sensações genitais durante a atividade sexual e
nenhuma iniciativa de atividade sexual, o que tem gerado
grande  sofrimento  e  transtornos  em  seu  casamento  e
decepção  por  ser  mulher  e  apresentar  esta  dificuldade.
Qual é o diagnóstico?

(A) Transtorno da penetração.

(B) Disforia de gênero.

(C) Disfunção sexual não especificada.

(D) Transtorno do interesse/excitação sexual feminino.

▬ QUESTÃO 34  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

P., de 22 anos, apresenta um padrão estável e persistente da
experiência  interna  e  comportamento  que  se  desvia
acentuadamente  das  expectativas  de  sua  cultura,
apresentando tal padrão desde a adolescência. Demonstra
déficits sociais e interpessoais com  grande desconforto nos
relacionamentos,  ideias  de referência,  tem fortes  crenças
em  telepatia,  desconfiança,  afeto  constrito,  ausência  de
amigos,  aparência excêntrica,  ansiedade social  excessiva.
Qual é o transtorno da personalidade de P.?

(A) Paranoide. 

(B) Esquizoide. 

(C) Esquizotípica. 

(D) Antissocial. 
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▬ QUESTÃO 35  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Um  paciente  é  encaminhado  pelo  dermatologista  ao
psiquiatra  após  perceber  que  graves  lesões  em mãos  do
paciente  eram  deliberadamente  provocadas  por  ele.  O
paciente não buscava atestados ou qualquer relatório para
obter benefícios. O diagnóstico é:

(A)  transtorno factício.

(B)  simulação. 

(C)  transtorno de sintomas somáticos. 

(D) síndrome de Munchhausen por procuração.

▬ QUESTÃO 36  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A deficiência intelectual é um transtorno que inclui déficits
funcionais,  tanto  intelectuais  quanto  adaptativos.  Um
paciente  que  apresente  alcance  limitado  de  habilidades
conceituais,  pouca  compreensão  da  linguagem  escrita,
linguagem  falada  bastante  limitada,  fala  composta  por
palavras  isoladas  e  necessite  de  apoio  em  todas  as
atividades  cotidianas,  como  vestir  e  comer,  tem  uma
deficiência intelectual classificada em:

(A) leve. 

(B) moderada.

(C) grave.

(D) profunda.

▬ QUESTÃO 37  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo o Manual Estatístico e Diagnóstico, 5. edição, (DSM
5), para que o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e
hiperatividade  seja  feito,  vários  sintomas  de  desatenção  ou
hiperatividade-impulsividade devem estar presentes antes dos

(A) 7 anos.

(B) 9 anos. 

(C) 12 anos.

(D) 15 anos.

▬ QUESTÃO 38  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo o DSM 5,  para  o  diagnóstico de  transtorno de 
déficit de atenção e hiperatividade em indivíduos com 17 
anos ou mais, e dos nove sintomas estabelecidos para 
desatenção e dos nove para hiperatividade/impulsividade, é 
necessário,  respectivamente,  o  seguinte  número  de 
sintomas:

(A) 4 e 4. 

(B) 5 e 5. 

(C) 6 e 6. 

(D) 7 e 7.

▬ QUESTÃO 39  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  tratamento  farmacológico  de  primeira  linha  do
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade em adultos
pode ser feito com:

(A) Lisdexanfetamina.

(B) Bupropiona.

(C) Modafinil.

(D) Imipramina.

▬ QUESTÃO 40  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Déficits persistentes na comunicação e na interação sociais, 
além  de  padrões  de  comportamentos  restritivos  e 
repetitivos,  segundo  o  DSM  5,  referem-se  ao  seguinte 
diagnóstico:

(A) transtorno obsessivo-compulsivo.

(B) síndrome de Asperger.

(C) transtorno de ansiedade social.

(D) transtorno do espectro autista.

▬ QUESTÃO 41  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

G., de 58 anos, há quatro anos tem apresentado alterações
de comportamento, com surgimento insidioso e progressão
gradual.  Tem  tido  desinibição  comportamental,  apatia,
comportamento perseverante, hiperoralidade, além de um
declínio importante na cognição social e nas capacidades
executivas. Sua memória está relativamente preservada. O
diagnóstico de G. é transtorno neurodegenerativo devido à

(A) doença de Parkinson.

(B) doença com corpos de Lewy.

(C) doença de Alzheimer.

(D) degeneração lobar frontotemporal.

▬ QUESTÃO 42  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A cada  ano no  Brasil,  são  registrados  cerca  de  dez  mil
suicídios e mais de um milhão no mundo, tornando-se uma
questão  de  emergência  psiquiátrica  que  requer  bastante
atenção.  Qual  transtorno  mental  está  relacionado  com
maior risco de suicídio?

(A) Transtorno de ansiedade generalizada.

(B) Transtorno bipolar do humor.

(C) Esquizofrenia.

(D) Transtorno de personalidade.
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▬ QUESTÃO 43  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Sabe-se que certos grupos de pessoas são mais propensos
ao risco de suicídio. Um fator protetor contra o suicídio é:

(A) ter filhos.

(B) ser do sexo masculino.

(C) morar sozinho.

(D) ser idoso.

▬ QUESTÃO 44  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Quando  Freud  desenvolveu  a  psicanálise,  no  final  do
século  XIX,  tentava  tratar  pacientes  histéricos  por
métodos que pudessem liberar memórias reprimidas, sendo
que suas teorias foram evoluindo ao longo do tempo. O
termo que  se  refere  ao  deslocamento  para  o  analista  de
atitudes e sentimentos originalmente experimentados com
pessoas no passado é:

(A) interpretação.

(B) resistência. 

(C) associação livre.

(D) transferência.

▬ QUESTÃO 45  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Apesar de ser um tratamento desenvolvido há mais de 50 anos,
a eletroconvulsoterapia continua sendo uma importante opção
terapêutica para vários transtornos psiquiátricos. Qual é uma
contraindicação a esse procedimento?

(A) Gestação. 

(B) Hipertensão não controlada.

(C) Epilepsia. 

(D) Esquizofrenia aguda.

▬ QUESTÃO 46  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Diversos  anticonvulsivantes  são  utilizados  na  prática
clínica para o tratamento do transtorno bipolar do humor.
Qual dos medicamentos pode ser usado como tratamento
farmacológico agudo de um episódio maníaco?

(A) Topiramato. 

(B) Lamotrigina. 

(C) Gabapentina. 

(D) Carbamazepina.

▬ QUESTÃO 47  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os antipsicóticos possuem papel fundamental no controle
de  diversas  doenças  psiquiátricas.  Porém,  os  efeitos
colaterais, especialmente dos antipsicóticos típicos, podem
limitar o seu uso. A galactorreia pode ocorrer devido a uma
ocupação excessiva dos receptores dopaminérgicos da via:

(A) nigroestriatal. 

(B) tuberuinfundibular. 

(C) mesocortical. 

(D) mesolímbica. 

▬ QUESTÃO 48  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A despeito do risco de dependência dos benzodiazepínicos,
seu  uso  mostra-se  bastante  importante  em  diversas
situações  em  psiquiatria,  agindo  no  sistema  nervoso
central.  Qual  é  o  neurotransmissor  chave  envolvido  na
ação dos benzodiazepínicos?

(A) Glutamato.

(B) Serotonina. 

(C) GABA.

(D) Dopamina. 

▬ QUESTÃO 49  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Algumas  medicações  antidepressivas  podem  afetar  a
sexualidade em vários aspectos, como a redução da libido,
ereção  e  ejaculação.  A  medicação  que  causa  retardo
ejaculatório,  sendo  inclusive  utilizada  em  casos  de
ejaculação precoce, é a 

(A) trazodona. 

(B) bupropiona. 

(C) paroxetina. 

(D) agomelatina. 

▬ QUESTÃO 50  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A expressão “alienação mental” não é mais utilizada em
psiquiatria,  porém  é  ainda  muito  usada  no  contexto
jurídico.  A  Portaria  Normativa  n.  1.174/2006,  do
Ministério de Defesa, cita algumas situações como casos
de alienação mental, sendo uma delas a seguinte:

(A) estados de demência. 

(B) transtorno de personalidade. 

(C) primeiro surto psicótico.

(D) uso de antipsicóticos. 
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▬ QUESTÃO 51 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

É um profissional denominado por lei, que é especializado
em  determinado  tema,  contratato  e  indicado
exclusivamente por uma das partes para auxiliar durante a
elaboração da prova pericial. Qual é este profissional?

(A) Perito oficial. 

(B) Assistente técnico.

(C) Subperito. 

(D) Médico assitente.

▬ QUESTÃO 52 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A capacidade civil é a “medida jurídica da personalidade”,
e a incapacidade “a restrição legal ou judicial ao exercício
da vida civil”. Conforme dispõe o Código Civil de 2002,
com as alterações realizadas pela Lei n. 13.146, de 6 de
julho de 2015, são considerados absolutamente incapazes
de exercer pessoalmente os atos da vida civil: 

(A) menores de 16 anos.

(B) viciados em tóxicos. 

(C) ébrios eventuais.

(D) pródigos. 

▬ QUESTÃO 53  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A reforma psiquiátrica brasileira propôs a criação dos Centros
de Atenção Psicossocial, os CAPs, com o objetivo de substituir
gradativamente  as  internações  em hospitais  psiquiátricos.  O
CAPs destinado a um território com população entre 20 mil e
70 mil habitantes (critério para implantação) é o

(A) CAPs I.

(B) CAPs II.

(C) CAPs III.

(D) CAPs i (infantil).

▬ QUESTÃO 54  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo  a  Proposta  de  Diretrizes  para  um  Modelo  de
Assistência Integral em Saúde Mental, as “campanhas para
reduzir o estigma dos portadores de transtornos mentais e o
apoio  à  criação  e  ao  fortalecimento  de  associação  de
familiares e portadores de transtornos mentais” referem-se
a qual nível de atenção e serviço?

(A) Primário. 

(B) Secundário.

(C) Terciário. 

(D) Especializado.

▬ QUESTÃO 55  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

O  chamado  Hospital  Dia  é  um  serviço  destinado  à
internação  parcial  de  pacientes  que  não  necessitem  de
internação  integral  em  hospital.  Conforme  a  Lei  n.
10.216/2001, em qual classificação se encontra o Hospital
Dia?

(A) Atenção primária. 

(B) Atenção secundária.

(C) Atenção terciária. 

(D) Proteção social. 

▬ QUESTÃO 56  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A Política de Saúde Mental do Servidor Público Federal,
estabelecida pela Portaria n. 1.261, de 5 de maio de 2010,
tem como uma de suas disposições:

(A) reduzir  ao  máximo  o  uso  da  rede  de  saúde
suplementar. 

(B) incentivar e fortalecer parcerias com as universidades
e outras instituições de ensino.

(C) garantir  o  sigilo  total  dos  dados  consolidados  em
pesquisa de saúde mental.

(D) priorizar a assistência terapêutica centrada no médico
psiquiatra.

▬ QUESTÃO 57  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Segundo a Décima Revisão da Classificação Internacional
de  Doenças,  a  CID-10,  os  transtornos  mentais  e
comportamentais relacionados ao uso da cocaína referem-
se à categoria:

(A) F13.

(B) F14.

(C) F18.

(D) F19.

▬ QUESTÃO 58  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

A perícia  psiquiatra  criminal  de  imputabilidade  ou  de
responsabilidade  penal,  fundamentada  no  Código  Penal,
deve levar em conta alguns critérios. O critério que define
que  “os  menores  de  18  (dezoito)  anos  são  penalmente
inimputáveis, ficando sujeitos às normas estabelecidas na
legislação especial”, é o

(A) cronológico.

(B) biológico. 

(C) biopsicológico.

(D) psicológico. 
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▬ QUESTÃO 59  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Conforme o DSM 5,  a  prevalência estimada de crianças
com transtorno de déficit  de atenção e hiperatividade na
maioria  das  culturas,  segundo  levantamentos
populacionais, é de:

(A) 2%.

(B) 5%.

(C) 7%.

(D) 9%.

▬ QUESTÃO 60  ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Os transtornos mentais estão entre as principais causas de
afastamento  do  trabalho  e  de  anos  perdidos  por
incapacidade  em  todo  o  mundo.  O  transtorno  mental
responsável  pelo  maior  número  absoluto  de  pessoas
incapacitadas  para  o  trabalho,  segundo  a  Organização
Mundial da Saúde (OMS), é:

(A) transtorno depressivo maior. 

(B) transtorno bipolar do humor.

(C) esquizofrenia. 

(D) transtorno por uso de substâncias.

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

▬ RASCUNHO ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬
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