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LEIA ATENTAMENTE AS SEGUINTES INSTRUÇÕES 
 

01. Você recebeu uma FOLHA DE RESPOSTAS e um CADERNO DE PROVA. 

02. Confira seu nome, documento de identidade e número de inscrição e assine a FOLHA DE 

RESPOSTAS. Qualquer divergência chame o fiscal.  

03. Não amasse, não dobre nem rasure a sua FOLHA DE RESPOSTAS. 

04. A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída.  

05. A duração da prova é de 4 (quatro) horas, incluindo o preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS.  

06. Este caderno contém 50 (cinquenta) questões seguidas de 4 (quatro) alternativas cada uma (A, B, C, 

D).  

07. Neste momento confira este CADERNO DE PROVA com muita atenção, observando o total de 

questões e verificando se há falhas de impressão. Qualquer problema chame o fiscal.  

08. Aguarde a autorização do Fiscal de Sala para iniciar a prova.  

09. NÃO será permitido o uso de calculadoras e de aparelhos eletrônicos (telefones celulares, agenda 

eletrônica ou similares) ou qualquer material de consulta durante a realização da prova.  

10. Leia cuidadosamente todas as questões e preencha a FOLHA DE RESPOSTAS, assinalando a 

alternativa escolhida com caneta esferográfica azul ou preta. Cubra toda a área da letra correspondente 

a cada resposta, conforme modelo abaixo: 

 
11. Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, emenda ou 

rasura.  

12. Evite deixar questão sem resposta.  

13. Ao término do preenchimento e após 2 (duas) horas do início da prova, caso tenha terminado a prova, 

entregue ao fiscal de sala SOMENTE o CARTÃO DE RESPOSTAS. O candidato poderá levar consigo o 

CADERNO DE PROVA. 

14. Use as respostas do seu CADERNO DE PROVA para conferir seu desempenho a partir do gabarito 

oficial, que será disponibilizado no endereço eletrônico: www.uftm.edu.br 

15. Até que você saia do prédio, todas as orientações continuam válidas. 
 

BOA SORTE! 

 

http://www.uftm.edu.br/
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 

PORTUGUÊS 

  

A saúde mental dos jovens brasileiros: Como prevenir? 

 

A ocorrência de vários suicídios de adolescentes em curto espaço de tempo não é um fenômeno restrito 

à atualidade. No século 18, um famoso livro, Os Sofrimentos do Jovem Werther, tornou-se um marco do 

Romantismo e uma febre entre os jovens. Nele conta-se a história de um adolescente que vive uma paixão 

impossível por uma mulher na casa dos trinta anos. 

A estratégia adotada pelo autor do livro, Johann Wolfgang von Goethe – ele deixou para o exame do 

leitor as cartas trocadas pelo casal de amantes –, fez a narrativa parecer muito crível. Adolescentes passaram 

a se matar vestidos como nas ilustrações do livro, tendo-o em mãos e usando o mesmo método letal – um tiro 

de pistola. Ensinado nos cursos de Jornalismo, o Efeito Werther acabou por reforçar o tabu social de evitar o 

assunto, e nada se publicava sobre suicídio. 

Os tempos mudaram. Nos dias atuais, a internet tornou-se a nova ameaça a angariar jovens para a 

morte. O suicídio é assunto nas redes sociais virtuais e seriados, caso do 13 ReasonsWhy, que gira em torno 

do suicídio de uma adolescente. Mas, com certeza, a natureza do suicídio juvenil da atualidade muito se 

distancia dos suicídios românticos [no quesito literatura] de três séculos atrás. O que estaria acontecendo? 

Como compreender melhor esse fenômeno? Como evitar que jovens vulneráveis o cometam? 

Precisamos conversar sobre isso, pois a mortalidade por suicídio vem crescendo no Brasil. 

Diariamente, 32 pessoas tiram a própria vida, segundo estatísticas do Ministério da Saúde. De 2005 a 2016, 

de acordo com os últimos dados oficiais disponíveis, o suicídio de adolescentes entre 10 e 14 anos aumentou 

31%; e entre aqueles que estão na faixa dos 15 aos 19 anos o aumento é de 26%. Na população indígena, há 

uma tragédia silenciosa: metade do elevado número de suicídios é cometido por adolescentes. 

No espectro do comportamento autoagressivo, o suicídio é a ponta de um iceberg. Estima-se que o 

número de tentativas de suicídio supere o de suicídios em pelo menos dez vezes. O grau variável da intenção 

letal é apenas um dos componentes da tentativa de tirar a própria vida. O ato também representa uma 

comunicação, que pode funcionar como denúncia, grito de socorro, vingança ou a fantasia de renascimento. 

Por isso, ideias, ameaças e tentativas – mesmo aquelas que parecem calculadas para não resultarem em morte 

– devem ser encaradas com seriedade, como um sinal de alerta a indicar sofrimento e atuação de fenômenos 

psíquicos e sociais complexos. Não devemos banalizá-las. 

O mundo psíquico de um adolescente está em ebulição, ainda não atingiu a maturidade emocional. Há 

maior dificuldade para lidar com conflitos interpessoais, término de relacionamentos, vergonha ou humilhação 

e rejeição pelo grupo social. A tendência ao imediatismo e à impulsividade implica maior dificuldade para 

lidar com a frustração e digerir a raiva. Perfeccionismo e autocrítica exacerbada, problemas na identidade 

sexual, bem como bullying, são outros fatores que se combinam para aumentar o risco. 

Um adolescente pode ter centenas de likes na rede social virtual, mas pouquíssimos, ou nenhum, seres 

humanos reais com quem compartilhar angústias. O mundo adulto, como um ideal cultural alcançável por 

pequena parcela de vencedores, fragiliza a autoestima e a autoconfiança de quem precisa encontrar o seu lugar 

em uma sociedade marcada pelo individualismo, pelo exibicionismo estético, pela satisfação imediata e pela 

fragilidade dos vínculos afetivos. 

Quando dominados por sentimentos de frustração e desamparo, alguns adolescentes veem na 

autoagressão um recurso para interromper a dor que o psiquismo não consegue processar. Quando o pensar 

não dá conta de ordenar o mundo interno, o vazio e a falta de sentido fomentam ainda mais o sofrimento, 

fechando-se assim um círculo vicioso que pode conduzir à morte. Nos suicídios impulsivos, a ação letal se dá 

antes de haver ideias mais elaboradas capazes de dar outro caminho para a dor psíquica. O ato suicida ocorre 

no escuro representacional, como um curto-circuito, um ato-dor. 

Há, também, os suicídios que se vinculam a transtornos mentais que incidem na adolescência, como a 

depressão, o transtorno afetivo bipolar e o abuso de drogas. Diagnóstico tardio, carência de serviços de atenção 

à saúde mental e inadequação do tratamento agravam a evolução da doença e, em consequência, o risco de 

suicídio. 
Continua na próxima página 
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Continuação 

Pensamentos suicidas são frequentes na adolescência, principalmente em épocas de dificuldades diante 

de um estressor importante. Na maioria das vezes, são passageiros; por si só não indicam psicopatologia ou 

necessidade de intervenção. No entanto, quando os pensamentos suicidas são intensos e prolongados, o risco 

de levar a um comportamento suicida aumenta. 

Prevenção do suicídio entre os adolescentes não quer dizer evitar todos os suicídios, e sim uma só 

morte que possa ser evitada, a do adolescente que está ao seu lado. O que fazer? De modo simplificado, 

sugerimos três passos. Memorize o acrônimo ROC: Reparar no Risco, Ouvir com atenção, Conduzir para um 

atendimento. 

A prevenção do suicídio, ainda que não seja tarefa fácil, é possível. Não podemos silenciar sobre a 

magnitude e o impacto do suicídio de adolescentes em nossa sociedade. Não todas, mas considerável porção 

de mortes pode ser evitada. 

  

(BOTEGA, Neury José. A saúde mental dos jovens brasileiros: Como prevenir? -  Adaptado. Disponível 

em https://www.sescsp.org.br/online/artigo/12517_A+SAUDE+MENTAL+DOS+JOVENS+BRASILEIROS 

. Acessado em 03/01/2019) 

 

1. De acordo com o texto, pode-se inferir que: 

a) Se houver um trabalho de prevenção ao suicídio entre os adolescentes, é possível evitar que tirem a 

própria vida.  

b) Só será possível evitar que a taxa de suicídio entre os jovens continue a crescer, se as causas forem 

identificadas. 

c) O número elevado de suicídios entre os adolescentes se deve aos inúmeros e difíceis problemas da vida 

moderna. 

d) É preciso enfrentar o fenômeno do suicídio entre os adolescentes, o mais rápido possível. 

 

2. A estruturação do texto pode ser definida como:   

a) Didática, pois se dedica à organização de conhecimentos.  

b) Argumentativa, pois apresenta uma tese e argumentos. 

c) Publicitária, pois reúne uma série de fatos da atualidade. 

d) Narrativa, pois mostra uma sequência cronológica de ações. 

 

3. Tendo em vista que, no texto, algumas expressões têm a função de acrescentar uma explicação ao 

conteúdo de outras, assinale a opção em que o primeiro trecho apresentado é uma explicação do 

segundo: 

a)  “nada se publicava sobre suicídio” / “o Efeito Werther acabou por reforçar o tabu social de evitar o 

assunto” (2º parágrafo). 

b) “pode funcionar como denúncia” / “o ato também representa uma comunicação” (5º parágrafo). 

c) “a mortalidade por suicídio vem crescendo no Brasil” / “Precisamos conversar sobre isso” (3º 

parágrafo). 

d)  “um curto-circuito, um ato-dor” / “o ato suicida ocorre no escuro representacional” (8º parágrafo).  
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4. A coesão referencial é aquela em que um componente da superfície do texto faz remissão a outro 

elemento nela presentes ou inferíveis a partir do universo textual. Assinale a opção em que o 

mecanismo de coesão referencial por elipse foi empregado para a construção da textualidade: 

a) “Pensamentos suicidas são frequentes na adolescência, principalmente em épocas de dificuldades 

diante de um estressor importante. Na maioria das vezes, são passageiros; por si só não indicam 

psicopatologia ou necessidade de intervenção.” 

b) “A estratégia adotada pelo autor do livro, Johann Wolfgang von Goethe – ele deixou para o exame do 

leitor as cartas trocadas pelo casal de amantes –, fez a narrativa parecer muito crível.” 

c) “Nos dias atuais, a internet tornou-se a nova ameaça a angariar jovens para a morte. O suicídio é assunto 

nas redes sociais virtuais e seriados, caso do 13 ReasonsWhy, que gira em torno do suicídio de uma 

adolescente.” 

d) “No espectro do comportamento autoagressivo, o suicídio é a ponta de um iceberg. Estima-se que o 

número de tentativas de suicídio supere o de suicídios em pelo menos dez vezes.” 

 

 

 

5. Como elemento coesivo, verifica-se várias vezes, no texto, o emprego do recurso da substituição 

lexical, em que uma palavra substitui outra para retomar o mesmo referente. São exemplos desse 

recurso: 

a)  “intenção letal” e “tentativa de tirar a própria vida” (5º parágrafo). 

b)  “suicídio juvenil” e “esse fenômeno” (3º parágrafo). 

c)  “ameaças” e “tentativas” (5º parágrafo). 

d) “diagnóstico tardio” e “doença” (9º parágrafo). 

 

 

 

6. Assinale a opção correta acerca do emprego de vírgulas, no texto: 

a) Caso fosse suprimida a vírgula empregada logo após “Nos dias atuais” (3º parágrafo), seriam 

preservados a correção gramatical e o sentido do texto.  

b) Se a vírgula empregada após o travessão, depois da expressão “casal de amantes” (2º parágrafo) fosse 

omitida, seria preservada a correção gramatical, mas haveria prejuízo ao sentido do texto.  

c) As vírgulas que isolam o trecho “quando os pensamentos suicidas são intensos e prolongados” (10º 

parágrafo) são de uso facultativo. 

d) As vírgulas para isolar o trecho “Os Sofrimentos do Jovem Werther” podem ser substituídas por 

travessão, sem prejuízo para a correção gramatical e para o sentido do texto. 
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7. Releia o trecho “Por isso, ideias, ameaças e tentativas – mesmo aquelas que parecem calculadas para 

não resultarem em morte – devem ser encaradas com seriedade”, no 5º parágrafo, e assinale a opção 

em cuja frase se repete o mesmo significado do vocábulo sublinhado: 

a) Mesmo o caso sendo difícil, a decisão foi rápida.  

b) A mesma resolução foi citada em outros casos.  

c) Os juízes mesmos decidiram imediatamente a questão.  

d) O empregador decidiu mesmo quem seria demitido.  

 

 

8. Os elementos coesivos são responsáveis pelas relações de sentido construídas no texto. Sobre esses 

elementos, analise as afirmativas a seguir: 

I. No trecho “A estratégia adotada pelo autor do livro, Johann Wolfgang von Goethe – ele deixou 

para o exame do leitor as cartas trocadas pelo casal de amantes –, fez a narrativa parecer muito 

crível”, o pronome “ele” estabelece uma relação referencial com “livro”.  

II. Em “Precisamos conversar sobre isso”, o pronome sublinhado retoma o trecho “O que estaria 

acontecendo? Como compreender melhor esse fenômeno? Como evitar que jovens vulneráveis o 

cometam?”. 

III. No fragmento “Prevenção do suicídio entre os adolescentes não quer dizer evitar todos os suicídios, 

e sim uma só morte que possa ser evitada, a do adolescente que está ao seu lado”, o pronome “seu” 

refere-se ao termo “adolescente”. 

IV. O conector “no entanto”, em “no entanto, quando os pensamentos suicidas são intensos e 

prolongados, o risco de levar a um comportamento suicida aumenta”, estabelece relação semântica 

com a ideia anterior, de forma a estabelecer uma oposição ao que foi dito.  

Está CORRETO o que se afirma em:  

a) II, III e IV, apenas.  

b) I, II, III e IV. 

c) II e IV, apenas.  

d) I e III, apenas. 

 

 

9. Releia o trecho “A tendência ao imediatismo e à impulsividade implica maior dificuldade para lidar 

com a frustração e digerir a raiva”, no 6º parágrafo, e assinale a opção em que o acento indicativo de 

crase ocorreu pelo mesmo motivo: 

a) Quero tudo às claras, os motivos, as intenções, tudo.  

b) A praça fica paralela à rua onde todos os filhos nasceram.  

c) A população não tem mais tolerância à inflação. 

d) Fecha-se, assim, um círculo vicioso que pode conduzir à morte. 
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10.  Observe o emprego do elemento que, nos trechos a seguir: 

I. “Nele conta-se a história de um adolescente que vive uma paixão impossível por uma mulher na 

casa dos trinta anos.” 

II. “Como evitar que jovens vulneráveis o cometam?” 

III. “Estima-se que o número de tentativas de suicídio supere o de suicídios em pelo menos dez vezes.” 

IV. “Perfeccionismo e autocrítica exacerbada, problemas na identidade sexual, bem como bullying, são 

outros fatores que se combinam para aumentar o risco.”  

V. “A prevenção do suicídio, ainda que não seja tarefa fácil, é possível.” 

 

Assinale a alternativa que aponta os trechos em que o elemento que exerce função diferente da que 

desempenha em “... o vazio e a falta de sentido fomentam ainda mais o sofrimento, fechando-se assim 

um círculo vicioso que pode conduzir à morte”: 

a) I, III e V. 

b) I, II e IV. 

c) III e IV. 

d) II, III e V. 
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LEGISLAÇÃO 

11. De acordo com a Constituição Federal de 1988, marque a alternativa INCORRETA: 

a) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, aquele aprovado em concurso público 

de provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir 

cargo ou emprego, na carreira. 

b) Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos 

estabelecidos em lei, não havendo expressa previsão para os estrangeiros. 

c) Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do Poder Judiciário não poderão ser superiores aos 

pagos pelo Poder Executivo. 

d) Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração bem como de outro cargo temporário ou de emprego público, aplica-se o regime geral de 

previdência social. 

 

 

12. Analise os itens: 

I. O servidor poderá ausentar-se do serviço por 1 (um) dia, para doação de sangue. 

II. O servidor poderá ausentar-se do serviço por 8 (oito) dias úteis em razão de casamento. 

III. O servidor poderá ausentar-se do serviço pelo período comprovadamente necessário para 

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

IV. Será concedido horário especial ao servidor que tenha cônjuge, filho ou dependente com 

deficiência, mediante compensação de horário. 

Considerando o disposto na Lei nº 8.112/90, estão CORRETOS os itens: 

a) II e III. 

b) I e III. 

c) I, III e IV. 

d) Somente o item I. 

 

 

13. Paula é servidora pública na UFTM, tendo entrado em exercício em 15 de março de 2017. Segundo o 

que dispõe a Lei nº 8.112/90, atualmente Paula tem direito aos seguintes afastamentos e licenças, 

EXCETO: 

a) Licença para desempenho de mandato classista. 

b) Licença para atividade política. 

c) Afastamento para estudo ou missão no exterior. 

d) Licença por motivo de doença em pessoa da família. 
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14. De acordo com o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, assinale a alternativa 

INCORRETA:  

a) Em regra, é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. 

b) Readaptação é a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com 

a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental verificada em inspeção médica. 

c) A reversão far-se-á no mesmo cargo ou no cargo resultante de sua transformação. 

d) A acumulação de cargos, se lícita, independe de comprovação da compatibilidade de horários. 

 

 

15. De acordo com a Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, 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” é o conceito de: 

a) Nível de classificação. 

b) Padrão de vencimento. 

c) Cargo. 

d) Plano de carreira. 

 

 

16. De acordo com o Código de Ética na Administração Pública, o Decreto nº 1.171/1994, qual a pena 

aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética? 

a) Censura. 

b) Advertência. 

c) Suspensão. 

d) Demissão. 

 

 

17. Conforme a Constituição Federal de 1988, ao servidor público da administração direta, autárquica e 

fundacional, no exercício de mandado eletivo de prefeito, aplica-se, com relação a remuneração: 

a) Havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da 

remuneração do cargo eletivo. 

b) Será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 

c) Havendo compatibilidade de horários, receberá a remuneração do cargo eletivo. 

d) Será afastado do cargo, recebendo a remuneração do cargo eletivo. 
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18. Nos termos do disposto na Lei nº 8.112/90 – Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, 

as formas de provimento de cargo público são, EXCETO: 

a) Nomeação. 

b) Recondução. 

c) Redistribuição.  

d) Reintegração. 

 

 

19. Segundo o disposto no Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, com relação à posse 

e exercício do servidor público federal, complete as lacunas a seguir: 

A posse ocorrerá no prazo de ___________dias contados da publicação do ato de provimento. 

É de _____________ dias o prazo para o servidor empossado em cargo público entrar em 

exercício, contados da data da posse. 

a) quinze – quinze. 

b) sessenta – trinta.  

c) trinta – trinta.  

d) trinta – quinze.  

 

 

20. Tendo em vista o disposto na Lei nº 8.112/90, são deveres do servidor, EXCETO: 

a) observar as normas legais e regulamentares. 

b) exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 

c) cumprir as ordens superiores, mesmo quando manifestadamente ilegais. 

d) atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as 

protegidas por sigilo. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

21. Sobre os mecanismos de ação dos antipsicóticos, julgue os itens a seguir em V (verdadeiro) e F (falso): 

I. (  ) O bloqueio dos receptores dopaminérgicos na via tuberoinfundibular pode provocar piora de 

sintomas negativos e cognitivos.  

II. (   ) O bloqueio dos receptores dopaminérgicos da via mesocortical pode ocasionar disfunção sexual 

e interferir na fertilidade.  

III. (  ) O bloqueio constante dos receptores dopaminérgicos na via nigroestrial pode provocar supra 

regulação dos receptores D2, levando à ocorrência de discinesia tardia 

IV. (   ) O bloqueio dos receptores dopaminérgicos na via mesolímbica pode provocar apatia, anedonia 

e falta de motivação.  

A sequência CORRETA é: 

a) F - F - V - F 

b) F - F - V - V 

c) F - V - F - V 

d) F - V - V - V  

 

 

22. Sobre os mecanismos de ação dos antipsicóticos atípicos, assinale a alternativa INCORRETA:  

a) A ligação ao receptor D2 não é a propriedade mais potente de qualquer um dos antipsicóticos atípicos.  

b) O agonismo/antagonismo parcial dos receptores 5HT1A é um dos mecanismos responsáveis pela menor 

ocorrência de sintomas extrapiramidais, se comparados aos antipsicóticos típicos. 

c) O antagonismo dos receptores 5HT2A pelos antipsicóticos atípicos é um dos mecanismos responsáveis 

pela menor ocorrência de sintomas extrapiramidais, se comparados aos antipsicóticos típicos.  

d) O antagonismo dos receptores 5HT2C bloqueia a liberação de dopamina e noradrenalina no cortéx pré-

frontal, levando à piora de sintomas cognitivos.  

 

 

23. Sobre os mecanismos de ação dos estabilizadores de humor, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) A ação da carbamazepina inclui bloqueio dos canais de cálcio sensíveis à voltagem.  

b) A lamotrigina age sobre os canais de sódio sensíveis à voltagem. 

c) O lítio atua inibindo a enzima inositol monogosfatase; a modulação de proteínas G e regulação da 

expressão gênica para fatores de crescimento e plasticidade neuronal.  

d)  Possíveis ações do valproato incluem inibição dos canais de sódio sensíveis à voltagem e reforço das 

ações do GABA. 
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24. Julgue os itens a seguir em V (verdadeiro) e F (falso):  

I. (   ) A lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, descreve três tipos de internação psiquiátrica: internação 

voluntária; internação involuntária e a internação compulsória. 

II. (  ) A lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, descreve quatro tipos de internação psiquiátrica: 

internação voluntária; internação involuntária; internação voluntária que se torna involuntária e a 

internação compulsória. 

III. (  ) A lei n° 10.216, de 6 de abril de 2001, estabelece que a internação sem consentimento do 

paciente só é permitida quando o mesmo for considerado incapaz, seja de forma temporária ou 

permanente. 

IV. (  ) A lei nº 10.216, de 6 de abril de 2001, estabelece que a presença de transtorno mental que 

acarrete em risco de suicídio e heteroagressividade são condições que justificam internação contra 

a vontade do paciente. 

A sequência CORRETA é: 

a) V - F - F - F 

b) V - F - F - V 

c) V - F - V - F 

d) V - F - V - V 

 

 

25. Assinale a alternativa que descreve situação em que se justifica a quebra de sigilo médico: 

a) Quando a manutenção do sigilo acarreta risco a terceiros ou à saúde pública. 

b) Quando o fato seja de conhecimento público.  

c) Quando o paciente for falecido.  

d) Quando o paciente for menor de idade. 

 

 

26. Assinale a opção CORRETA: 

a) A internação compulsória é aquela realizada a pedido do juiz e sem laudo médico. 

b) A internação psiquiátrica visa à proteção e cuidados intensivos do doente mental quando em situação 

de alta vulnerabilidade.  

c) Sendo a internação voluntária "aquela que se dá sem o consentimento do usuário e a pedido de 

terceiro", somente é possível solicitar internação psiquiátrica àquele paciente acompanhado por um 

responsável legal. 

d) Somente o psiquiatra tem respaldo legal para indicar uma internação psiquiátrica involuntária.  
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27. Julgue os itens a seguir em V (verdadeiro) e F (falso): 

I. (   ) Algumas características da insônia psicofisiológica incluem preocupações excessivas a respeito 

da dificuldade de dormir e sintomas de ansiedade e tensão muscular ao ir para a cama. 

II. (   ) É atribuída disfunção no processo de homeostase do sono e nos mecanismos neurológicos que 

governam o ciclo sono-vigília como causa da insônia idiopática. 

III. (   ) Algumas características da insônia paradoxal incluem a ausência de queixas sobre o tempo e a 

qualidade do sono, na presença de queixas sobre os sintomas diurnos da insônia, como sonolência, 

perda de concentração e irritabilidade. 

IV. (  ) Algumas características da insônia comportamental da infância incluem horários irregulares 

para adormecer e acordar, refeições pesadas próximas ao horário de dormir e ingestão excessiva de 

bebidas cafeinadas. 

A sequência CORRETA é: 

a) V - F - F - V 

b) V - F - V - F 

c) V - V - F - F 

d) V - V - V - F 

 

 

28. Assinale a alternativa INCORRETA sobre a síndrome da apneia-hipopneia obstrutiva do sono:  

a) Hipertensão, depressão, disfunção cognitiva, doença arterial coronariana, AVC, diabetes melito tipo 2 

são algumas condições que justificam necessidade de apenas 5 ou mais eventos de apneia-hipopneia 

por hora como critério diagnóstico. 

b) O tratamento invariavelmente incluirá terapia de pressão positiva através de CPAP ou BIPAP.  

c) Sintomas clínicos incluem sonolência excessiva, roncos, engasgos e apneia testemunhada.  

d) Um dos critérios diagnósticos é a presença de 15 ou mais eventos de apneia-hipopneia por hora na 

ausência de sintomas e comorbidades clínicas.  

 

 

29. Qual das seguintes prescrições é a mais adequada para tratamento de agitação psicomotora, com risco 

iminente de agressividade, em um paciente em episódio maníaco agudo, sem histórico de sintomas 

extrapiramidais graves com antipsicótico e sem histórico de uso de drogas ilícitas? 

a) Haloperidol 5mg IM + diazepam 10mg IM + fenergan 50mg IM. 

b) Haloperidol 5mg IM + midazolam 15mg IM. 

c) Midazolam 15mg IM + diazepam 10mg IM + fenergan 50mg IM. 

d) Olanzapina 5mg IM + midazolam 15mg IM. 
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30. Julgue os itens a seguir em V (verdadeiro) e F (falso): 

I. (  ) Indivíduos com transtorno do ciclo circadiano do subtipo fase do sono adiantada se sentem  

mais alertas pela manhã e sonolentos no final da tarde e início da noite. 

II. (   ) O sonambulismo ocorre tipicamente na fase de sono REM. 

III. (  ) Episódios de terror noturno são tipicamente reportados pelo próprio paciente, podendo ser 

confundido com ataque de pânico. 

IV. (   ) Anemia ferropriva é uma causa secundária de síndrome das pernas inquietas. 

A sequência CORRETA é: 

a) V - F - F - V 

b) V - F - V - F 

c) V - V - F - F 

d) V - V - V - F 

 

31. Sobre a catatonia, julgue os itens a seguir em V (verdadeiro) e F (falso): 

I. ( ) O tratamento de escolha para a catatonia sem complicações é a combinação de 

benzodiazepínicos com antipsicóticos atípicos. 

II. (  ) A eletroconvulsoterapia (ECT) pode ser indicada quando não há  resposta adequada com 

tratamento medicamentoso, na síndrome neuroléptica maligna e na catatonia maligna. 

III. (   ) Sintomas da catatonia incluem atividade motora excessiva, ecolalia, ecopraxia e maneirismos. 

IV. (   ) Investigação etiológica com solicitação de exames laboratoriais é dispensável quando há forte 

suspeita de etiologia psiquiátrica, como transtorno de humor ou esquizofrenia. 

A sequência CORRETA é: 

a) F - F - V - F 

b) F - V - F - F 

c) F - V - V - F 

d) V - F - F - V 

 

32. Sobre a síndrome de abstinência alcoólica e suas complicações, assinale a alternativa CORRETA:  

a) A Encefalopatia de Wernicke deve ser tratada com reposição niacina endovenosa.  

b) As convulsões decorrentes da síndrome de abstinência alcoólica devem ser tratadas, preferencialmente, 

com fenitoína.  

c) Deve ser prescrito diazepam IM quando o paciente apresenta vômitos, não aceita medicação VO ou 

quando há risco de aspiração. 

d) Fenotiazídicos são contraindicados devido aos seus efeitos colaterais como hipotensão ortostática, 

sedação excessiva e redução do limiar convulsivo.  
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33. Assinale a opção INCORRETA: 

a) Segundo a Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, as comunidades terapêuticas são um dos 

pontos de atenção da rede de atenção psicossocial.  

b) Segundo a Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, as portas hospitalares de atenção à 

urgência/pronto socorro são um dos pontos de atenção da rede de atenção psicossocial. 

c) Segundo a Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, as unidades de acolhimento adulto e infanto-

juvenil são um dos pontos de atenção da rede de atenção psicossocial.  

d) Segundo a Portaria nº 3.088, de 23 de dezembro de 2011, o ambulatório especializado de psiquiatra é 

um dos pontos de atenção da rede de atenção psicossocial.  

 

 

34. São constituintes da rede de atenção psicossocial na atenção básica os seguintes serviços, EXCETO:  

a) Centro de convivência. 

b) Equipe de apoio aos serviços do componente Atenção Residencial de caráter transitório. 

c) Serviço residencial terapêutico.  

d) Equipe de consultório de rua. 

 

 

35. Assinale a alternativa que cita um dos direitos dos portadores de transtornos mentais citados na Lei nº 

10.216, de 6 de abril de 2001: 

a) Ter direito a vagas para deficientes em concursos públicos.  

b) Ter livre acesso aos meios de comunicação disponíveis. 

c) Ter direito ao benefício de prestação continuada (BPC) quando comprovada incapacidade permanente 

para o trabalho.  

d) Ter liberdade de escolha quanto ao tratamento alopático, psicoterápico ou medicina alternativa.  

 

 

36. Segundo Paulo Dalgalarrondo, a anedonia é a incapacidade total ou parcial de obter e sentir prazer com 

determinadas atividades e experiências da vida. A anedonia pode ocorrer nos seguintes quadros, 

EXCETO: 

a) Hipomania 

b) Algumas formas graves de neuroses. 

c) Depressão. 

d) Esquizofrenia. 
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37. Correlacione a coluna da direita com a da esquerda e assinale a alternativa CORRETA: 

1. Acomete igualmente homens e 

mulheres. 

2. Acomete mais homens do que 

mulheres. 

3. Acomete mais mulheres do que 

homens. 

4. Parentes biológicos em primeiro 

grau têm um risco 10 vezes maior 

de desenvolver a doença do que a 

população em geral. 

5. Tem a prevalência ao longo da 

vida de aproximadamente 17%. 

 

A. Esquizofrenia 

B. Depressão 

C. Ansiedade 

D. Transtorno por uso de substâncias 

 

A relação CORRETA é: 

a) 1: A / 2: B,C / 3: D / 4: A / 5: A 

b) 1: B / 2: D / 3: A,C / 4: A / 5: B 

c) 1: A / 2: D / 3: B,C / 4: A / 5: B 

d) 1: C / 2: D / 3: A,B / 4: B / 5: C 

 

38. Com relação aos seguintes estabilizadores de humor, correlacione os dois medicamentos da coluna da 

esquerda com o seu mecanismo de ação na coluna da direita e assinale a alternativa que corresponde a 

essa correlação: 

MEDICAMENTO AÇÃO 

1. Ácido Valpróico 

A. Inibe a enzima inositol monofosfatase. 

B. Potencializa as ações do GABA. 

2. Carbonato de Lítio 

C. Modulação das proteínas G. 

D. Inibição da GSK-3. 

E. Inibição dos canais de sódio sensíveis à 

voltagem. 

A relação CORRETA é: 

a) 1: A, B, E / 2: A, C, D 

b) 1: B, D, E / 2: A, C, E 

c) 1: D, E / 2: A, B, D 

d) 1: B, D, E / 2: A, C, D 
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39. Prochaska e DiClemente identificaram um modelo com cinco (5) estágios da motivação para mudança 

comportamental entre pessoas que estão em tratamento para transtorno por uso de substâncias.  

Assinale a alternativa que melhor represente esses estágios: 

1 Negação 

2 Pré-Contemplação 

3 Ação 

4 Raiva 

5 Contemplação 

6 Negociação 

7 Preparação 

8 Aceitação 

9 Manutenção 

10 Depressão 

 

A sequência CORRETA é: 

a) 1, 2, 5, 6, 8 

b) 2, 5, 7, 3, 9 

c) 2, 5, 8, 3, 9 

d) 6, 7, 8, 3, 9 

 

 

40. Segundo Rosana Onocko e Gastão Wagner Campos, com relação ao conceito de Clínica Ampliada, 

julgue os itens a seguir em V (verdadeiro) e F (falso): 

I. (   ) A centralidade da clínica ampliada é desenvolver mudanças. 

II. (   ) A clínica ampliada incorpora as técnicas da clínica strictu sensu no seu conjunto de ações. 

III. (   ) Na clínica ampliada, para reconstruir o modelo manicomial, somos convidados a alargar nosso 

foco de visão e nos dar conta da multiplicidade que é a vida. 

IV. (   ) A clínica ampliada é fundamentada no paradigma flexneriano.  

 

A sequência CORRETA é: 

a) V - F - V - F 

b) V - V - F - F 

c) V - V - F - V 

d) V - V - V - F 
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41. Assinale a alternativa CORRETA. 

Segundo o Código de Ética Médica, o médico: 

a) O médico deverá manter sigilo para os menores de idade que tenham poder de discernimento e não 

estejam colocando sua vida em risco. 

b) Na investigação de suspeita de crime, o médico necessita revelar segredo para contribuir com o 

processo penal. 

c) Se o paciente consentir, o médico poderá exibir retratos em anúncios profissionais. 

d) Se o paciente faleceu, não há necessidade de manter o sigilo. 

 

42. Analise o caso a seguir e assinale a alternativa CORRETA. 

Um rapaz de 25 anos estava caminhando por uma trilha com um guia e outras pessoas, quando se 

deparou com uma cobra que deu um bote e quase o acertou. O guia logo a afugentou e ela fugiu; o 

rapaz olhou para traz e viu algumas pessoas “congeladas”. Quando isso aconteceu, o rapaz sentiu muito 

medo, o coração acelerou, não enxergava mais nada, a boca estava seca e sentia as pernas tremerem. 

Após 20 minutos, estava relativamente bem, porém, permanecia com medo e vontade de ir embora; 

ficava atento à vegetação ao redor, com a impressão de que a cobra pudesse aparecer novamente. Após 

uma semana, o rapaz procurou o serviço de saúde da universidade, pois não conseguia parar de pensar 

no ocorrido, evitava ficar lembrando, porém, os pensamentos voltavam para sua mente, mesmo contra 

sua vontade; não conseguia passar perto de lugares com a vegetação alta e tinha crises intensas de 

medo, se tivesse que passar por tais lugares. Por conta dos sintomas, tinha muito sofrimento para ir à 

faculdade, pois no caminho precisava passar por um lugar com o mato muito alto. Além desses 

sintomas, teve alguns lapsos de memória, não se lembrava de como tinha chegado em sua casa naquele 

dia, passou a dormir mal, acordava com taquicardia e muito medo, porém, não se lembrava de ter 

pesadelos.  

O que está acontecendo com ele e qual a melhor conduta? 

 

a) Trata-se de Transtorno do Estresse Agudo. Deverá permanecer em observação e, se isso continuar, 

deverá fazer terapia e, quem sabe, entrar com medicação (inibidor da receptação de serotonina). 

b) Trata-se de Transtorno do Estresse Pós-Traumático. Necessita de medicação (inibidor da receptação 

de serotonina) e psicoterapia. 

c) Uma crise de pânico, com muitos sintomas físicos. Deverá procurar um terapeuta e, se não se recuperar, 

um psiquiatra. 

d) Uma reação muito exagerada a uma ameaça que não representava risco nenhum para ele e para 

ninguém que estava próximo. 
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43. Com relação às vias dopaminérgicas, correlacione a coluna da esquerda com a da direita e assinale a 

alternativa CORRETA:  

1. Mesolímbica 
A. Faz parte do sistema nervoso 

extrapiramidal. 

2. Mesocortical B. Controla a secreção de prolactina. 

3. Tuberoinfundibular 
C. Envia axônios para áreas do córtex pré-

frontal. 

4. Nigro estriatal 
D. Projeta-se da área tegmental ventral do 

mesencéfalo para o nucleus accumbens. 

A relação CORRETA é: 

a) 1: B / 2: C / 3: D / 4: A 

b) 1: C / 2: D / 3: B / 4: A 

c) 1: D / 2: C / 3: A / 4: B 

d) 1: D / 2: C / 3: B / 4: A 

 

44. Correlacione a coluna da esquerda com a coluna da direita e assinale a alternativa CORRETA: 

1. Ciclagem rápida A. Episódios maníacos  

2. Ciclotimia B. Episódios mistos  

3. Transtorno bipolar I C. Hipomania 

4. Transtorno bipolar II D. Hipotimia 

 
E. Pelo menos quatro episódios 

de humor por ano 

A relação CORRETA é: 

a) 1: A / 2: E, D / 3: E, B / 4: C 

b) 1: E / 2: C, D / 3: A, B / 4: C 

c) 1: E / 2: C, D, B / 3: A / 4: C 

d) 1: E / 2: C,D / 3: E, B / 4: A 
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45. Preocupação excessiva com não conseguir dormir; esforçar-se demais para dormir; ruminação; 

incapacidade de esvaziar a mente ao tentar dormir; tensão muscular aumentada ao tentar dormir; outras 

manifestações somáticas de ansiedade; conseguir dormir melhor longe da própria cama; e ser capaz de 

dormir quando não tenta (p. ex. assistindo à televisão) são características de: 

a) Insônia psicofisiológica. 

b) Narcolepsia. 

c) Parassonia. 

d) Síndrome de apneia obstrutiva do sono. 

 

46. Analise o caso a seguir e assinale a alternativa CORRETA. 

A.J.C., sexo feminino, 25 anos, em consulta ambulatorial, relata que há 3 semanas iniciou 

abruptamente sintomas de tristeza, aumento do tempo de sono, ingestão excessiva de alimentos, 

ansiedade excessiva, retardo motor, labilidade do humor e tem planos de cometer suicídio, o que já 

tentou diversas vezes; somente nesta semana, foram duas tentativas, sendo que ambas foram 

interrompidas por sua mãe. Não está em tratamento, atualmente. Relata que apresentou episódios 

depressivos anteriores quando tinha 12, 17 e 22 anos, e que tinha rápida recuperação dos sintomas. 

Nessas ocasiões, teve efeitos colaterais como insônia, agitação e ansiedade com os antidepressivos, o 

que a fez não aderir aos medicamentos de forma adequada. Ao se levantar a necessidade de internação 

com a paciente e com sua mãe, ambas foram contra e assinaram um termo de responsabilidade. 

Qual seria a melhor conduta neste caso? 

a) Administrar ISRS e encaminhar ao pronto socorro, pois necessita de melhores cuidados. 

b) Dar alta do tratamento, pois ambas não respeitam a decisão médica. 

c) Pensar em administrar lítio e orientar a mãe para realizar internação domiciliar. 

d) Pensar em transtorno obsessivo compulsivo, pois a labilidade de humor, a ingestão excessiva de 

alimentos e os pensamentos de morte podem ser pensamentos intrusivos. 

 

47. Escolha a alternativa que melhor preenche as lacunas a seguir. 

A quetiapina apresenta uma estrutura química relacionada com _________________, é um antagonista 

dos receptores _________________ e de _________________. Em doses baixas é utilizada 

_________________, em doses intermediárias, _________________ e em doses altas, 

_________________. 

a) a clorpromazina / de serotonina 5HT2A / dopamina D2 / como antidepressivo / como antimaníaco / 

como antipsicótico. 

b) a clorpromazina / de serotonina 5HT2C / dopamina D2 / como antimaníaco / como antidepressivo / 

como antipsicótico. 

c) a clozapina / de serotonina 5HT2A / dopamina D2 / como antidepressivo / como sedativo hipnótico / 

como antipsicótico. 

d) a clozapina / de serotonina 5HT2A / dopamina D2 / como sedativo hipnótico / como antidepressivo / 

como antipsicótico. 
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48. Escolha a alternativa que melhor preenche as lacunas a seguir. 

Segundo Kaplan e Sadock, no compêndio de psiquiatria: “Otto Kernberg descreveu o mecanismo de 

defesa de _________________, que ocorre em pacientes com transtorno da personalidade borderline. 

Nesse mecanismo de defesa_________________, aspectos intoleráveis do self_________________; 

O terapeuta deve estar ciente desse processo a fim de poder agir de forma _________________ com 

esse tipo de paciente.” 

a) identificação projetiva / primitivo / são projetados no outro / neutra. 

b) negação / neurótico / são negados / empática. 

c) repressão / primitivo / projetados no outro / empática e acolhedora. 

d) sublimação / primitivo / são introjetados / distante. 

 

49. Com relação ao suicídio, julgue os itens a seguir em V (verdadeiro) e F (falso): 

I. (   ) Quanto maior o nível social do indivíduo, menor o risco de suicídio. 

II. (   ) Uma queda do nível social aumenta o risco de suicídio. 

III. (   ) Pessoas solteiras que nunca se casaram registram quase o dobro do índice de suicídio de pessoas 

casadas. 

IV. (   ) Embora representem apenas 13% da população total, idosos respondem por 16% dos suicídios. 

V. (   ) O índice de suicídio não é preocupante entre jovens. 

A sequência CORRETA é: 

a) F - F - F - V - F 

b) F - F - V - V - F 

c) F - V - V - V - F 

d) V - V - V - V - V 

 

50. Analise o caso a seguir e assinale a alternativa CORRETA. 

Um estudante de 20 anos, refugiado de outro país em guerra, nega ter passado por situação violenta ou 

traumática intensa. Teve que sair do seu país, pois o pai estava sendo ameaçado. Foi para a universidade 

há 2 meses e passou em consulta com psiquiatra, pois estava chateado, estressado, não conseguia 

dormir bem, sentia muita raiva e estava triste. Conta que, desde que chegou, começou a beber todos os 

dias, tem discutido muito com seus familiares e está com dificuldades de relacionamento com os 

colegas e professores, preferindo ficar isolado. Além disso, tem dificuldade com a nova língua. Devido 

a todos esses fatores, pensa em tirar sua vida, apesar de nunca ter tentado. 

 Qual o provável diagnóstico e tratamento? 

a) reação normal ao estresse, não necessita de tratamento específico, apenas escuta e acolhimento. 

b) transtorno de adaptação; psicoterapia. 

c) transtorno de estresse agudo; fluoxetina e psicoterapia. 

d) transtorno do estresse pós-traumático; sertralina e psicoterapia. 
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