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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto a seguir, para responder às questões 01 
a 03, que a ele se referem: 
 

Os discursos escritos sobre a Amazônia apresentam, 
frente aos demais discursos da América Latina, a 
especificidade do fluvial. Na maioria das vezes, são 
discursos conduzidos pela navegação, tanto no caso dos 
descobridores, ou aqueles em que a água aparece como 
instância prévia e se introduz em seu curso, quanto no caso 
dos exploradores científicos. São textualidades que 
repousam sobre o decurso, que se desdobram em uma 
infinidade de furos, igarapés, lagoas, afluentes, tributários, 
numa geografia de águas que, quando não invade tudo, se 
faz pressentir a sua volta, em sua permanência, em seu 
ritmo. São os discursos de uma nação de águas. Nação no 
sentido figurado, de uma área cultural formada por oito 
países que compartilham referentes comuns, tendo como 
centro o rio e a selva. Tal área sustenta uma relação comum 
e intensa com a natureza e o meio ambiente, participando de 
uma comunidade imaginária que denomina de diferentes 
modos os mesmos fenômenos, pois o que num extremo do 
rio se chama curupira, no outro lado, aos pés da cordilheira 
andina, na região de nascimento, se chamará chullachaqui. 
Com uma imagem às vezes protetora, às vezes hostil, 
ambos são temidos por defender a selva dos invasores, seja 
pela astúcia de seus gestos, ou por sua figura de pés 
defeituosos ou com os pés voltados para trás. Os dois são 
figurações de um mesmo perfil: a milenar resistência da 
natureza à ingerência do homem. (Do livro As Vozes do rio, de Ana 
Pizarro, p. 18-19) 
 
01. Coloque V para verdadeiro  e F para falso  nas 

afirmativas a seguir, feitas a propósito de aspectos 
diversos do texto: 

 
( ) Observa-se o predomínio da função referencial ou 

denotativa.  
( ) Uma ideia secundária que perpassa o texto é a de 

que a Amazônia deveria ser um só país. 
( ) Os vocábulos “furos”, “igarapés”, “lagoas”, 

“afluentes” e “tributários” se dispõem numa relação 
de hiponímia com um termo posterior a eles. 

( ) A lenda do “curupira” nasceu na região dos Andes, 
onde esse ser é designado por outro nome. 

( ) A cultura dos povos amazônicos tem distinções, 
não só quanto aos termos, mas também quanto às 
concepções relativas ao ambiente. 

 
Assinale a alternativa que relaciona a sequência 

CORRETA de V e F de cima para baixo: 
 

a) V – F – V – F – F 
b) V – V – F – V – F 
c) F – F – V – F – V 
d) F – V – V – V – F 
e) F – V – F – F – V 

 
02. De acordo com o conteúdo do texto, os vocábulos 

“instância” e “ingerência” (em destaque)podem ter, 
respectivamente, o significado de: 
 
a) fenômeno geográfico inevitável; destruição levada 

a efeito por. 
b) apelo urgente e repetido; falta de consciência 

ecológica. 

c) acidente natural comum; desmatamento. 
d) em primeiro e mais importante caso; intervenção. 
e) grau de jurisdição; influência externa. 

 
03. Assinale a alternativa em que o verbo assinalado se 

apresenta na forma arrizotônica: 
 

a) “São textualidades que repousam sobre o decurso” 
b) “na região de nascimento, se chamará chullachaqui” 
c) “oito países que compartilham referentes comuns” 
d) “a água aparece como instância prévia e se introduz 

em seu curso” 
e) “Tal área sustenta uma relação comum e intensa 

com a natureza” 
 
04. Assinale a alternativa em que a forma verbal 

corresponde à seguinte estrutura: radical + vogal 
temática + desinência modo-temporal + desinência 
número-pessoal: 

 
a) reciclemos 
b) formulásseis 
c) vendesse 
d) esfregava 
e) escreveu 

 
05. Assinale a alternativa em que a frase está articulada 

de modo claro, coeso, coerente e correto: 
 

a) Lope de Aguirre, conquistador castelhano, tinha 
personalidade contraditória e violenta, mas ao mesmo 
tempo doce, se pensarmos na relação com sua filha, a 
qual amava profundamente, sendo por isso objeto de 
diversas análises, algumas de natureza psiquiátrico-
positivista, que lhe que lhe conferiram certo delírio de 
reivindicação, atribuindo sua revolta a um 
ressentimento. 

b) Por ter personalidade contraditória e violenta, embora 
ao mesmo tempo doce, se pensarmos na relação com 
sua filha que amava profundamente, a Lope de 
Aguirre, um conquistador castelhano, diversas 
análises, até mesmo de natureza psiquiátrico-
positivista, lhe conferiram certo delírio de reivindicação, 
atribuindo sua revolta a um ressentimento. 

c) De personalidade contraditória, violenta e ao mesmo 
tempo doce, quando se pensa na relação com sua 
filha, a quem amava profundamente, o conquistador 
castelhano Lope de Aguirre foi objeto de diversas 
análises, algumas de natureza psiquiátrico-positivista, 
que lhe conferiram certo delírio de reivindicação, 
atribuindo sua revolta a um ressentimento. 

d) Embora de personalidade contraditória e violenta, 
Lope de Aguirre, um conquistador castelhano que era 
ao mesmo tempo doce, haja visto a relação com sua 
filha, a quem amava profundamente, apesar de 
diversas análises, algumas de natureza psiquiátrico-
positivista, lhe conferirem certo delírio de reivindicação, 
atribuindo sua revolta a um ressentimento. 

e) O conquistador espanhol Lope de Aguirre, foi objeto de 
diversas análises, algumas de natureza psiquiátrico-
positivista, que lhe conferiram certo delírio de 
reivindicação, atribuindo sua revolta a um 
ressentimento, tudo em virtude de sua personalidade 
contraditória, violenta e ao mesmo tempo doce, se 
pensarmos na relação que tinha com a filha, a qual 
amava profundamente. 
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06. Assinale a alternativa em que a palavra grifada está 
empregada em sentido denotativo: 

 
a) Como lê muito, dizem que João é uma ilha 

cercada de livros por todos os lados. 
b) Apenas Édipo encontrou a chave para decifrar o 

enigma da Esfinge. 
c) A neblina flutua, desfazendo os edifícios e as 

árvores da cidade. 
d) Alessandro rompeu a camisa no arame farpado 

que cerca a fazenda. 
e) Quando o sol cair, encerraremos nosso 

expediente no banco. 
 
07. Leia os seguintes versos de Manoel de Barros, início 

do poema “Os deslimites da palavra”: 
 

Ando muito completo de vazios. 
Meu órgão de morrer me predomina. 
Estou sem eternidades. 

 
Assinale a alternativa na qual consta a figura de 

linguagem expressa no primeiro verso do poema (“Ando 
muito completo de vazios”): 
 

a) Eufemismo 
b) Metáfora 
c) Hipérbole 
d) Sinestesia 
e) Paradoxo 

 
08. Leia o “Soneto de fidelidade”, de Vinícius de Moraes: 
 

De tudo ao meu amor serei atento 
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto, 
Que mesmo em face do maior encanto, 
Dele se encante mais meu pensamento. 
 
Quero vivê-lo em cada vão momento 
E em seu louvor hei de espalhar meu canto 
E rir meu riso e derramar meu pranto 
Ao seu pesar ou seu contentamento. 
 
E assim, quando mais tarde me procure, 
Quem sabe a morte, angústia de quem vive, 
Quem sabe a solidão, fim de quem ama, 
 
Eu possa me dizer do amor (que tive): 
Que não seja imortal, posto que é chama, 
Mas que seja infinito enquanto dure. 

 
Leia as afirmativas a seguir, feitas sobre o texto: 

 
I. No início, observa-se a presença de um hipérbato, já 

que houve uma troca na sequência normal dos 
termos da oração.  

II. No oitavo verso (“Ao seu pesar ou seu 
contentamento”), os substantivos antitéticos 
expressam uma ideia contraditória.  

III. No sétimo verso (“E rir meu riso e derramar meu 
pranto”) existe um pleonasmo; porém, devido ao seu 
valor enfático, não podemos considerá-lo vicioso. 

IV. A palavra “chama”, no penúltimo verso, é uma 
metonímia de um termo anteriormente expresso: 
amor. 

V. O poema, em sua totalidade, expressa o grande 
amor do poeta por uma mulher. 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas. 
b) Somente as afirmativas III e V estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
d) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
e) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 

 
09. Assinale a alternativa em que a pontuação NÃO se 

apresenta correta: 
 

a) A interpelação ao desconhecido sempre foi um 
atrativo singular e, no momento em que os 
espaços se abriam paulatinamente, aparecia com 
mais intensidade. 

b) Por sua origem quase divina, os heróis tinham a 
missão de comunicar o espaço dos homens, o 
império do divino, o mundo subterrâneo dos 
mortos. 

c) Nos tempos antigos, os viajantes tinham como 
modelo os heróis, cujas façanhas apareciam nas 
mitologias. 

d) O curupira, de antiga tradição na região 
amazônica, aparece como uma criatura com os 
pés ao contrário; já a mula sem cabeça, como um 
acéfalo. 

e) Se os modernos não acreditam, paciência; mas o 
certo é que os mitos falavam de uma cidade toda 
banhada em ouro: o Eldorado. 

 
10. Leia o texto a seguir: 
 

Depois do golpe militar de 1964, com a queda do 
presidente João Goulart, as forças militares ocuparam a 
Amazônia brasileira, perseguindo e dispersando os 
principais líderes políticos democráticos, o que abriu 
caminho para a proposição de um plano de 
modernização da região, elaborado no Sul do país. Isto 
implicou a entrada de capitais nacional e estrangeiro, 
assim como a redefinição do espaço e das condições de 
vida da população. Aliás, no final dos anos 1950, a 
integração geográfica da Amazônia com o Sul – na 
verdade uma proposta geopolítica – já havia começado 
através das rodovias. É possível perfilar um núcleo 
ligado a indústria automotora, assim como a suas 
indústrias adjacentes. Esse polo industrial é 
intensamente estimulado pelos militares que, sob o 
discurso da modernização da Amazônia e sua integração 
nacional, tinham promovido seu projeto geopolítico, 
mediante a construção de rodovias. Tais ideias e 
medidas não conseguiam discriminar as especificidades 
do Norte das do resto do país. (Do livro As Vozes do rio, de Ana 
Pizarro, p. 166. Texto adaptado.) 
 

Coloque V para verdadeiro  e F para falso  nas 
afirmativas a seguir, feitas a propósito de aspectos 
diversos do texto: 

 
( ) A regência no trecho “Isto implicou a entrada de 

capitais” NÃO está correta, pois deveria ser 
“Isto implicou na entrada de capitais”. 

( ) As palavras “proposição”, “modernização” e 
“região”, constantes do primeiro período, 
formam um vício de linguagem chamado 
barbarismo. 
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( ) No último período, para que o enunciado fique 
correto, o vocábulo “discriminar” precisa ser 
substituído pelo parônimo “descriminar”. 

( ) Uma ideia que perpassa o texto é a de que as 
medidas para o desenvolvimento da Amazônia, 
embora não condizentes com a sua realidade, 
eram necessárias. 

( ) “Tinham promovido”, no penúltimo período do 
texto, está conjugado no pretérito mais-que-
perfeito composto do indicativo. 

( ) No trecho “É possível perfilar um núcleo ligado 
a indústria automotora”, o a deveria levar o 
acento indicativo de crase. 

 
Assinale a alternativa que relaciona a sequência 

CORRETA de V e F de cima para baixo: 
 

a) F – F – F – F – V – V 
b) F – V – F – V – F – V 
c) V – F – V – V – F – F 
d) V – F – V – F – F – V 
e) V – V – F – F – V – F 

 
LEGISLAÇÃO 

 
11. Aldebaran da Silva logrou êxito em concurso público 

efetivo na esfera federal. Cumpriu todos os trâmites 
normais e teve o seu ato de provimento publicado no 
dia 01/04/2018. A posse de Aldebaran no cargo estava 
marcada para o dia 10/05/2018, mas, dias antes da 
posse, ficou acometido por doença infectocontagiosa 
que o impossibilitou de comparecer pessoalmente para 
o referido ato, outorgando poderes para que seu irmão, 
Antônio da Silva, mediante procuração específica 
firmada pelo candidato, tome posse em seu nome. 
Com a posse, foi realizada a assinatura do respectivo 
termo, no qual constaram as atribuições, os deveres, 
as responsabilidades e os direitos inerentes ao cargo 
ocupado. A esse respeito, conforme a Lei nº. 8.112/90, 
é CORRETO afirmar: 
 
a) A posse encontra-se revestida da legalidade, sem 

qualquer irregularidade, uma vez que foram 
seguidos os trâmites previstos pela Lei nº. 
8.112/1990. 

b) Verifica-se irregularidade na posse, uma vez que no 
termo de posse não deveriam estar presentes os 
direitos inerentes ao cargo ocupado. 

c) Constata-se irregularidade na posse, uma vez que 
deveria ter ocorrido dentro de lapso temporal menor, 
contado da publicação do ato de provimento. 

d) No ato da posse, Aldebran não precisará 
apresentar, por meio de seu procurador, declaração 
de bens e valores que constituem seu patrimônio. 

e) Houve irregularidade na posse, pois não é permitido 
pela lei a posse em cargo público mediante 
procuração específica. Trata-se de ato pessoal e 
intransferível. 

 
12. Pedro Antônio é servidor público federal estável e, 

em decorrência de denúncia de suposta falta 
praticada, foi demitido do cargo que ocupava. 
Irresignado, Pedro Antônio recorre ao Poder 
Judiciário e obtém decisão favorável ao seu pedido, 
determinando a anulação do ato demissional por 

ausência de regular processo administrativo. Neste 
caso, considerando as regras a respeito do 
provimento, vacância, remoção, redistribuição e 
substituição, conforme a Lei nº. 8.112/90, é 
CORRETO afirmar que Pedro Antônio será: 
 
a) aproveitado em novo cargo, desde que em 

caráter efetivo. 
b) reintegrado com o ressarcimento de todas as 

vantagens. 
c) removido para o cargo anteriormente ocupado. 
d) reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. 
e) devolvido à atividade diante da ocorrência da 

reversão. 
 
13. A respeito dos direitos e vantagens assegurados ao 

servidor público federal na Lei nº. 8.112/90, analise 
as afirmativas, identificando com “V” as 
verdadeiras e com “F” as falsas, assinalando a 
seguir a alternativa que possui a sequência 
CORRETA de cima para baixo: 
 
( ) O vencimento do cargo efetivo, acrescido das 

vantagens de caráter permanente, é irredutível. 
( ) Mediante autorização do servidor ou judicial, 

poderá haver consignação em folha de 
pagamento em favor de terceiros, a critério da 
administração e com reposição de custos, 
sendo certo que o total de consignações 
facultativas não excederá a 50% (cinquenta por 
cento) da remuneração mensal. 

( ) Nenhum servidor receberá remuneração inferior 
ao salário mínimo. 

( ) O vencimento, a remuneração e o provento não 
serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, 
ainda que nos casos de prestação de alimentos 
resultante de decisão judicial. 

( ) Além do vencimento, poderão ser pagas ao 
servidor vantagens, como as indenizações, 
gratificações e adicionais. 

 
a) V – V – V – F – V 
b) V – F – V – F – V 
c) V – V – F – F – V 
d) F – V – V – F – V 
e) F – F – V – V – F 

 
14. João de Oliveira, servidor público federal, investido no 

cargo efetivo de Servidor Técnico-Administrativo em 
Educação da UFAM há 1 (um) ano e 8 (oito) meses, 
pretende solicitar licença para acompanhar sua 
cônjuge, que foi deslocada para outro ponto do 
território nacional. Conforme dispõe a Lei nº. 
8.112/1990, é CORRETO afirmar a esse respeito que:  
 
a) A licença será por prazo indeterminado e com 

remuneração. 
b) A licença será por prazo determinado e com 

remuneração. 
c) A licença será por prazo determinado e sem 

remuneração. 
d) A licença será por prazo indeterminado e sem 

remuneração. 
e) O servidor não pode acompanhar o cônjuge, 

tendo em vista que se encontra em estágio 
probatório. 
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15. De acordo com a Lei nº. 8.112/90, sem qualquer 
prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço: 
 
I. Por 1 (um) dia, para doação de sangue; 
II. Pelo período comprovadamente necessário para 

alistamento ou recadastramento eleitoral, limitado, 
em qualquer caso, a 2 (dois) dias. 

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

IV. por 8 (oito) dias consecutivos em razão de 
falecimento do cônjuge, companheiro, pais, avós, 
filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e 
irmãos. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Somente as afirmativas I e II estão incorretas 
b) Somente as afirmativas I, II e III estão incorretas 
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão incorretas 
d) Somente as afirmativas II e IV estão incorretas 
e) Somente as afirmativas III e IV estão incorretas 

 
16. Assinale, dentre as alternativas a seguir, aquela que 

NÃO constitui causa de demissão do servidor 
público, nos termos da Lei n°. 8.112/90: 
 
a) Inassiduidade habitual. 
b) Proceder de forma desidiosa. 
c) Receber presente de qualquer espécie, em razão 

de suas atribuições. 
d) Utilizar recursos materiais da repartição em 

serviços ou atividades particulares. 
e) Quando não satisfeitas as condições do estágio 

probatório. 
 
17. Paulo Castilho é servidor da UFAM, investido no 

cargo de Técnico-Administrativo em Educação. Há 
uma semana ele recebeu um convite para prestar 
serviços à Assembléia Geral da OEA, com sede em 
Washington, DC, EUA. Para que ele possa atender 
ao pedido, deverá afastar-se de seu cargo na UFAM, 
mediante autorização da autoridade competente. 
Considerando que Paulo se encontra em estágio 
probatório, ele: 
 
a) não poderá afastar-se de seu cargo até que seja 

aprovado no estágio probatório. 
b) poderá afastar-se de seu cargo, condicionado à 

perda total de sua remuneração.  
c) poderá afastar-se de seu cargo, desde que seja 

autorizado pela reitoria da UFAM. 
d) não poderá afastar-se de seu cargo por estar 

situado no estrangeiro o órgão em que vai servir. 
e) poderá afastar-se de seu cargo, desde que seja 

por período inferior a dois anos. 
 
18. João da Borda é servidor público e, na repartição em 

que trabalha, é responsável pelo atendimento ao 
público. São deveres fundamentais de João da 
Borda, nos exatos termos do Código de Ética 
Profissional do Servidor Público Civil do Poder 
Executivo Federal, o Decreto Federal nº 1.171/94: 
 

I. Jamais retardar qualquer prestação de contas, 
condição essencial da gestão dos bens, direitos e 
serviços da coletividade a seu cargo. 

II. Comunicar imediatamente a seus superiores ato 
ou fato que julgar em sua consciência contrário ao 
interesse público, exigindo as providências 
cabíveis. 

III. Facilitar a fiscalização de todos os atos ou 
serviços por quem de direito, exceto nos casos 
em que haja determinação superior em contrário. 

IV. Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum 
temor de representar contra qualquer 
comprometimento indevido da estrutura em que 
se funda o Poder Estatal, salvo se se tratar de 
seu subordinado, caso em que poderá exercer a 
aplicação de penalidades sensíveis ao cargo que 
ocupa. 

V. Ser cortês, ter urbanidade, sensibilidade e 
atenção, respeitando a capacidade e as restrições 
pessoais de todos os usuários do serviço público, 
sem preconceito ou distinção de raça, gênero, 
estereótipos e religião. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Existe uma assertiva correta 
b) Existem duas assertivas corretas 
c) Existem três assertivas corretas 
d) Existem quatro assertivas corretas 
e) Todas as assertivas estão corretas 

 
19. Marieta Rodrigues, servidora pública federal, 

representou à autoridade administrativa competente, 
acusando Pedro Teixeira, Diretor de uma unidade, 
de ter praticado um ato de improbidade 
administrativa, requerendo, dessa forma, a imediata 
instauração de investigação. Ocorre que Marieta era 
conhecedora de ser o referido Diretor inocente, 
tendo realizado a mencionada representação 
motivada por vingança pessoal. Após devida 
apuração dos fatos, a servidora Marieta foi 
regularmente processada e condenada 
criminalmente à detenção de doze meses e multa. 
Em relação aos fatos narrados, de acordo com a Lei 
nº. 8.429/1992, é CORRETO afirmar que: 
 
a) Marieta não cometeu nenhum crime, mas mero 

ilícito civil. 
b) A pena que Marieta recebeu de detenção está 

correta, não sendo cabível, na hipótese, a 
aplicação de multa. 

c) A pena que Marieta recebeu de detenção está 
incorreta, pois não pode superar dez meses. 

d) A pena que Marieta recebeu de detenção está 
incorreta, sendo apenas cabível, na hipótese, a 
aplicação de multa. 

e) Na hipótese é cabível, alternativamente, a pena 
de reclusão ou multa.  

 
20. Sobre a estruturação do Plano de Carreira dos 

Cargos Técnico-Administrativos em Educação, no 
âmbito das Instituições Federais de Ensino 
vinculadas ao Ministério da Educação, conforme 
previsto na Lei nº. 11.091/05, seguem as assertivas: 
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I. Plano de carreira é o conjunto de princípios, 
diretrizes e normas que regulam o 
desenvolvimento profissional dos servidores 
titulares de cargos que integram determinada 
carreira, constituindo-se em instrumento de 
gestão do órgão ou entidade. 

II. Nível de classificação é o conjunto de cargos de 
mesma hierarquia, classificados a partir do 
requisito de escolaridade, nível de 
responsabilidade, conhecimentos, habilidades 
específicas, formação especializada, experiência, 
risco e esforço físico para o desempenho de suas 
atribuições. 

III. Cargo é o conjunto de atribuições e 
responsabilidades previstas na estrutura 
organizacional que são cometidas a um servidor;  

IV. Usuários são pessoas, entes despersonalizados 
ou coletividades internas ou externas à Instituição 
Federal de Ensino que usufruem direta ou 
indiretamente dos serviços por ela prestados, 
gratuita ou remuneradamente. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Existe uma assertiva incorreta 
b) Existem duas assertivas incorretas 
c) Existem três assertivas incorretas 
d) Existem quatro assertivas incorretas 
e) Todas as assertivas estão corretas 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DO CARGO 

 
21. De modo geral, os critérios de normalidade e de 

doença em psicopatologia variam 
consideravelmente. Assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) A normalidade subjetiva dá ênfase à percepção 

subjetiva do próprio indivíduo em relação ao seu 
estado de saúde. 

b) A normalidade como ausência de doença 
considera a saúde a ausência de sinais ou 
sintomas; é um critério bastante falho, por se 
basear em uma definição negativa, definindo-a 
pelo que lhe falta. 

c) A normalidade como bem-estar utiliza a definição 
da Organização Mundial de Saúde de completo 
bem-estar físico, mental e social; é criticado por 
ser vago e impreciso. 

d) A normalidade funcional considera o fenômeno 
como patológico a partir do momento em que se 
torna disfuncional, produzindo sofrimento para o 
indivíduo ou para seu grupo social. 

e) A normalidade estatística aplica-se normalmente 
a fenômenos qualitativos, ao identificar norma e 
frequência; o normal é aquilo que se observa 
mais frequentemente, em contraste com 
indivíduos que se situam estatisticamente fora da 
curva de distribuição e passam a ser 
considerados anormais ou doentes. 

 
22. Sobre o tratamento farmacológico da esquizofrenia, 

assinale a alternativa CORRETA: 
 

a) Nos portadores de esquizofrenia, a probabilidade de 
refratariedade dos sintomas positivos diminui com o 
passar do tempo. 

b) Os estados refratários ao tratamento evidenciam a 
resposta insatisfatória de sintomas negativos a 
medicamentos antipsicóticos. 

c) Os antipsicóticos de primeira geração são superiores 
aos antipsicóticos de segunda geração no tratamento 
de sintomas negativos. 

d) Os antipsicóticos de segunda geração parecem ter 
eficácia no tratamento de sintomas positivos 
comparável à de antipsicóticos de primeira geração.  

e) É recomendado que pacientes com episódios 
múltiplos recebam tratamento de manutenção por 
dois anos. 

 
23. Dentre os aspectos citados a seguir, qual NÃO se 

enquadra como fator de risco (vulnerabilidade basal) 
para delirium? 
 
a) Sexo feminino 
b) Idade avançada 
c) História de delirium 
d) Uso de drogas anticolinérgicas 
e) Declínio cognitivo pré-existente 

 
24. No diagnóstico diferencial entre delirium e demência, 

qual das características clínicas a seguir aponta para 
demência? 
 
a) Início rápido 
b) Memória remota prejudicada 
c) Nível de consciência reduzido 
d) Inversão do ciclo sono-vigília 
e) Oscilação do quadro 

 
25. Sobre a distimia, assinale a alternativa INCORRETA: 

 
a) Apresenta início insidioso e precoce, na maioria 

dos casos. 
b) Coexiste frequentemente com transtorno 

depressivo maior, transtorno de personalidade 
boderline e uso de substâncias psicoativas. 

c) Evolução crônica, com sintomas por um período 
de dois anos, no mínimo. 

d) Difere do transtorno depressivo maior pelo fato 
dos sinais tenderem a ser mais numerosos do 
que os sintomas. 

e) Normalmente é vivenciada como intrínseca ao 
indivíduo – “sempre fui assim”. 

 
26. Sobre as características clínicas do Transtorno 

Obsessivo-Compulsivo, assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Dedicação excessiva ao trabalho. 
b) Inflexibilidade em relação à moralidade, regras e 

valores. 
c) Presença de pensamentos, imagens ou impulsos 

intrusivos e indesejados. 
d) Intolerância a trabalhar com pessoas que não se 

submetam à sua forma de fazer as coisas. 
e) Obsessão por regras, regulamentos, organização 

e detalhes, por vezes perdendo o objetivo 
principal da atividade. 
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27. Segundo o DSM-V, a abstinência de substâncias 
tem por característica fundamental o 
desenvolvimento de alteração comportamental 
específica a determinada substância, devido à 
interrupção ou redução do uso intenso. Correlacione 
os sintomas de abstinência a suas respectivas 
substâncias específicas: 
 
I. Apetite reduzido 
II. Cefaleia 
III. Convulsões tônico-clônicas generalizadas 
IV. Lacrimejamento 
V. Sonhos vívidos e desagradáveis 

 
 

a) I - Cannabis, II - tabaco, III - benzodiazepínicos, 
IV - inalantes, V- estimulantes. 

b) I - Cannabis, II - cafeína, III - álcool, IV - opioides,  
V- estimulantes 

c) I - Estimulantes, II - opioides, III - álcool, IV - cannabis, 
V- cafeína 

d) I - Estimulantes, II - álcool, III - opioides, IV - inalantes, 
V- cannabis 

e) I - Cafeína, II - cannabis, III - benzodiazepínicos, 
IV - opioides, V- alucinógenos 

 
28. O termo Demência é utilizado em doenças que 

apresentam declínio cognitivo. Quanto aos subtipos 
de demência, qual alternativa está INCORRETA? 
 
a) Sintomas neurológicos focais são mais comuns 

nas etiologias vasculares. 
b) Parkinsonismo espontâneo, com aparecimento 

subsequente ao declínio cognitivo, aponta para 
doença com corpos de Lewy. 

c) Demência frontotemporal apresenta maior 
alteração de personalidade e comportamento nos 
estágios iniciais. 

d) Nos subtipos corticais, como a doença de 
Alzheimer, podemos observar redução na 
velocidade e controle motores, além de 
comprometimento da coordenação. 

e) A demência associada à doença de Huntigton 
costuma apresentar mais anormalidade motoras 
que na linguagem. 

 
29. Qual dos seguintes sintomas não está associado ao 

Transtorno do Estresse Pós-traumático? 
 
a) Surtos de raiva 
b) Estado emocional negativo persistente 
c) Sentimentos de distanciamento e alienação 
d) Lembranças intrusivas angustiantes do evento 

traumático 
e) Sofrimento intenso desproporcional à gravidade 

ou à intensidade do estressor 
 
30. Sobre o transtorno dissociativo de identidade, 

assinale a alternativa CORRETA: 
 
a) Há evidência de contribuição genética. 
b) É fracamente associada a traumas na infância. 
c) Traços de personalidade obsessivo-compulsivos 

são comuns. 

d) Normalmente não se encontram sintomas de 
outros transtornos dissociativos. 

e) Ruptura da identidade caracterizada por três ou 
mais estados de personalidade distintos. 

 
31. Analise as afirmativas a seguir: 

 
I. Mesmo com peso baixo, o paciente com anorexia 

nervosa mantém medo intenso de ganhar peso. 
II. Vômitos autoinduzidos, uso indevido de laxantes, 

diuréticos ou enemas são características 
exclusivas da bulimia nervosa. 

III. O transtorno de compulsão alimentar apresenta-
se com compulsão alimentar recorrente, durante a 
qual o indivíduo ingere uma quantidade 
anormalmente grande de comida em um curto 
período de tempo. 

 
Assinale a alternativa correta: 

 
a) Somente a afirmativa II está correta. 
b) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
d) Somente as afirmativas II e III estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas 

 
32. Em relação aos transtornos de personalidade (TP), 

assinale V para (verdadeiro) e F para (falso) nas 
afirmativas a seguir: 
 
( ) TP paranoide é um padrão de desconfiança e 

suspeitas. 
( ) TP esquizoide é um padrão de desconforto nas 

relações íntimas, distorções cognitivas e 
excentricidade. 

( ) TP antissocial é um padrão de desrespeito e 
violação dos direitos dos outros. 

( ) TP narcisista é um padrão de emocionalidade  e 
busca de atenção em excesso. 

( ) TP obsessivo-compulsivo é um padrão de 
inibição social, sentimentos de inadequação e 
hipersensibilidade à avaliação negativa. 

 
Assinale a alternativa que representa a sequência 

CORRETA de V e F, de cima para baixo: 
 
a) V – V – F – F – V 
b) V – V – V – F – F 
c) V – F – V – F – F 
d) F – V – V – V – F 
e) F – F – V – F – V 

 
33. O DSM – V reúne os transtornos de personalidade 

(TP) em três grupos, baseado em semelhanças 
descritivas. 
 

Grupo A Grupo B Grupo C 
TP paranoide 
TP esquizoide 
TP esquizotípica 

TP antissocial 
TP boderline 
TP histriônica 
 

TP evitativa 
TP dependente 
TP obsessivo-
compulsiva 
TP narcisista 

 
Assinale a alternativa que apresenta o erro observado no 
quadro anterior: 
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a) Não há erro 
b) O TP evitativa pertence ao grupo A 
c) O TP paranoide pertence ao grupo B 
d) O TP narcisista pertence ao grupo B 
e) O TP histriônica pertence ao grupo C 

 
34. Sobre o transtorno explosivo intermitente, assinale a 

alternativa INCORRETA: 
 
a) Normalmente aparece no final da adolescência ou 

início da idade adulta. 
b) As explosões de raiva são premeditadas e têm 

por finalidade algum objetivo tangível. 
c) A anamnese geralmente aponta atmosfera, na 

infância, de dependência de álcool. 
d) Inibidores seletivos da receptação da serotonina 

são úteis para reduzir agressividade e 
impulsividade. 

e) Deve-se excluir transtornos psicóticos, alterações 
de personalidade devidas à condição clínica 
geral, transtornos da personalidade, intoxicação 
por substância. 

 
35. Ao analisar a etiologia do Retardo Mental, podem-se 

observar fatores genéticos, evolutivos, ambientais ou 
uma combinação deles. Assinale a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Negligência infantil e cuidados inadequados 

podem privar os lactentes de estímulos físicos e 
produzir síndromes de retardo na progressão do 
crescimento. 

b) A maioria dos pacientes com síndrome de Down 
tem QI acima de 50. 

c) A síndrome do X frágil é a causa mais comum de 
Retardo Mental. 

d) Apesar do controle dietético antes dos três 
meses, as crianças com fenilcetonúria não 
alcançam inteligência normal. 

e) Infecções maternas durante a gestação produzem 
lesões fetais e deficiências intelectuais, 
principalmente se no final da gestação. 

 
36. Quanto à gravidade do Retardo Mental, assinale a 

alternativa CORRETA: 
 
a) Em crianças pré-escolares com retardo mental 

moderado, pode não haver diferenças conceituais 
óbvias. 

b) O indivíduo com retardo mental moderado 
depende de outros para todos os aspectos do 
cuidado físico diário. 

c) O indivíduo com retardo mental grave é capaz de 
dar conta das necessidades pessoais, envolvendo 
alimentar-se, vestir-se, eliminações e higiene 
como adulto. 

d) Muitos adultos com deficiência intelectual leve 
não conseguem viver de forma independente, 
mesmo com suporte adequado. 

e) Quanto maior a gravidade, menor a dificuldade 
em encontrar a etiologia. 

 
37. Os medicamentos utilizados em psiquiatria são 

denominados fármacos psicotrópicos. Sobre este 
tema, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Anti-histamínicos são comprovadamente eficazes 
como terapia ansiolítica de longo prazo. 

b) a bupropiona diferencia-se dos inibidores seletivos da 
receptação da serotonina, por não atuar no sistema 
serotoninérgico. 

c) a lamotrigina é um anticonvulsivante aprovado pelo 
FDA para tratamento de manutenção do Transtorno 
Bipolar. 

d) A mirtazapina é o único fármaco usado para tratar 
depressão maior, pois aumenta tanto a norepinefrina 
quanto a serotonina, por meio de um mecanismo 
alternativo ao bloqueio da receptação e a inibição da 
monoaminoxidase. 

e) a agomelatina atua como um agonista nos receptores 
de melatonina e antagonista de serotonina. 

 
38. Analise as afirmativas a seguir que completam o 

enunciado. O início da comercialização da fluoxetina 
modificou a forma como os psiquiatras e clínicos tratam 
os transtornos depressivos. Este fato foi devido à: 
 

I. melhora do perfil de efeitos colaterais em 
comparação aos tricíclicos. 

II. falta de necessidade de dieta, como ocorria nos 
inibidores da monoaminoxidase (IMAOs). 

III. maior segurança, se ocorrer superdosagem, em 
comparação aos tricíclicos. 

IV. eficácia no tratamento dos transtornos 
depressivos. 
 

Assinale a alternativa correta: 
 

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Somente as afirmativas I e III estão corretas. 
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas. 
d) Somente as afirmativas III e IV estão corretas. 
e) Todas as afirmativas estão corretas. 

 
39. Paciente do sexo feminino, 58 anos, viúva, aposentada, 

dá entrada no Pronto-Socorro com déficit neurológico 
focal (hemiparesia esquerda), que melhorou 
espontaneamente antes da admissão. Após 
investigação, foi diagnosticada com o acidente 
isquêmico transitório. O médico que a internou pediu 
parecer do psiquiatra, já que a paciente insistia em 
retornar a sua residência o mais rápido possível, porque 
estava sendo furtada dentro de sua casa e precisava 
tomar conta de seus objetos pessoais. Questionando a 
filha, que não morava com ela, esta disse que a mãe 
falava isso há muito tempo, desde o falecimento do 
esposo, há cerca de dez anos. A filha tinha certeza que 
não havia furtos na casa da mãe, mas não discutia mais 
esse assunto porque a mãe não se convencia do 
contrário, apesar de toda a contestação. A mãe insistia 
que objetos sem valor desapareciam, como luminárias, 
utensílios de cozinha, etc. e o motivo deste ocorrido era 
que estava sendo alvo de delinquentes que a 
perseguiam. A filha e a paciente negaram alucinações 
ou alterações do humor. O médico descartou causa 
orgânica que justificasse os sintomas psiquiátricos. 
Podemos afirmar que o diagnóstico do caso acima é de: 
 

a) Esquizofrenia 
b) Luto complicado 
c) Transtorno delirante 
d) Transtorno de personalidade paranoide 
e) Transtorno de personalidade esquizotípica 
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40. O vocábulo alienação mental advém das expressões 
latinas alienus (alheio) e alius (outro), ou seja, 
significa o indivíduo “alheio” ao seu meio social, 
“outro” em relação aos que o cercam.  
 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
a) É indivíduo que se torna “alheio” por patologia 

mental grave. 
b) Ocorre grave prejuízo das funções cognitivas e 

dissociação da realidade. 
c) Há incapacidade de gerir os atos inerentes à vida 

civil. 
d) Na atualidade, é um conceito médico, não 

jurídico. 
e) Pode ser necessária a ajuda de terceiros para 

seus cuidados pessoais e atividades da vida 
diária. 

 
41. Sobre a ética na psiquiatria forense, assinale a 

alternativa INCORRETA: 
 
a) A confidencialidade deve ser preservada na 

prática pericial, mesmo que algumas informações 
possam esclarecer melhor a situação investigada. 

b) O psiquiatra forense deve esclarecer ao indivíduo 
a diferença entre as avaliações no contexto 
pericial e assistencial. 

c) O psiquiatra forense deve ficar atento aos seus 
diferentes tipos de compromissos – periciais, 
terapêuticos, educacionais, de pesquisa ou de 
consultoria – com instituições ou pessoas que os 
demandem. 

d) O psiquiatra forense pode atuar como assistente 
técnico e, neste caso, seu trabalho está vinculado 
a uma das partes. 

e) Não há impedimento para que o médico que trata 
um paciente possa vir a atuar como seu 
assistente técnico em uma demanda judicial, 
quando solicitado ou autorizado pelo próprio 
paciente. 

 
42. Segundo o DSM – V, parafilia denomina interesse 

sexual intenso e persistente que não aquele voltado 
para a estimulação genital ou para carícias 
preliminares com parceiros humanos que consentem 
e apresentam fenótipo normal e maturidade física. 
Dentre os sintomas parafílicos mais comuns, 
encontramos o ato de tocar ou esfregar-se em 
indivíduos sem seu consentimento, que podem 
ocorrer em até 30% dos homens adultos na 
população geral. Este é o principal sintoma de qual 
transtorno parafílico? 
 
a) Transtorno Pedofílico 
b) Transtorno Exibicionista 
c) Transtorno Frotteurista 
d) Transtorno Voyeurista 
e) Transtorno do Sadismo Sexual 

 
43. A característica essencial da Fobia Social é o medo 

ou ansiedade desproporcional em situações sociais 
nas quais o paciente é avaliado por outros. Quais 

características específicas de outros transtornos 
podem colaborar com o diagnóstico diferencial? 
 
a) O indivíduo com fobia específica pode ter medo 

de constrangimento ou humilhação, mas não tem 
medo da avaliação negativa em outras situações 
sociais. 

b) O indivíduo com transtorno de ansiedade 
generalizada também teme situações sociais, 
mas isso ocorre porque não pode escapar ou 
receber auxílio, caso apresente sintomas 
autonômicos. 

c) O indivíduo com transtorno do pânico pode ter 
preocupações excessivas acerca da qualidade de 
seu desempenho social, mas estas preocupações 
também são pertinentes ao desempenho não 
social. 

d) O indivíduo com transtorno delirante pode ter 
delírios com tema de rejeição ou ofensas, mas 
tem insight menos prejudicado, se comparado ao 
paciente com fobia social. 

e) O indivíduo com transtorno depressivo maior 
preocupa-se com defeitos ou falhas na sua 
aparência física, que não são observáveis ou 
parecem leves para outros. 

 
44. A indicação mais comum para eletroconvulsoterapia 

(ECT), segundo o Compêndio de Psiquiatria de 
Kaplan & Sadock, é o transtorno depressivo maior. 
Que outro transtorno também tem indicação de 
ECT? 
 
a) delirium 
b) psicose orgânica 
c) Transtorno Pedofílico 
d) esquizofrenia com catatonia 
e) Transtorno de Personalidade Antissocial 

 
45. Qual alternativa relaciona melhor os diagnósticos do 

Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais, da American Psychiatric Association, e da 
Classificação Internacional de Doenças (CID-10), da 
Organização Mundial de Saúde? 
 
a) Transtorno da Personalidade Narcisista – 

Transtorno de Personalidade Anancástica (F60.5) 
b) Transtorno de Estresse Agudo – Transtorno de 

Estresse Pós-Traumático (F43.1) 
c) Transtorno Psicótico Breve – Transtorno 

Esquizotípico (F23) 
d) Transtornos de Sintomas Somáticos – Transtorno 

Hipocondríaco (F45.2) 
e) Deficiência Intelectual Não Especificada -  

Retardo Mental Não Especificado (F79) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 


