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ESTADO DE SANTA CATARINA 
MUNICÍPIO DE GOV. CELSO RAMOS/SC 
 
 

CADERNO DE PROVA – MÉDICO (PSIQUIATRA) 
 

 

 
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você recebeu do fiscal o seguinte material: 

• Este CADERNO DE PROVAS, sem folhas repetidas ou falhas de impressão. 

• Um CARTÃO RESPOSTA relacionado a avaliação para este cargo, com seu nome e número de inscrição. 
 

2. Em relação ao CADERNO DE PROVAS: 

• Verifique se está em ordem, sem folhas repetidas ou folhas faltantes. 

• Não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer momento, salvo a parte que contenha o rascunho do 
gabarito (espaço final desta folha). 

 

3. Em relação ao CARTÃO RESPOSTA: 

• Verifique se o seu nome e o seu número de inscrição conferem com os dados da sua inscrição. 

• Utilizar somente caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul. 

• Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. 
 

4. SERÁ ELIMINADO desta Seleção Pública, o candidato que: 

• Se utilizar, durante a realização da prova, de relógios e/ou máquinas de calcular, bem como de rádios grava-
dores, headphones, telefones celulares ou fontes de consultas de qualquer espécie. 

• Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO DE PROVA e/ou CARTÃO RESPOSTA. 

• Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA quando terminar o tempo estabe-
lecido. 

• Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA. 
 

5. O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após 1 (uma) hora contado a partir do 
efetivo início. 

 

6. O tempo disponível para realização desta Avaliação será apresentado pelo fiscal no quadro principal onde ficará 
visível a todos os candidatos. 

 

7. As questões desta Avaliação estarão disponíveis dentro da Área do Candidato, de acordo com o cronograma esta-
belecido no edital. 
 

8. Caso haja qualquer divergência dos itens acima notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal. 
 Boa Prova! 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Rascunho do gabarito: 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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Área para rascunho e anotações:  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

____________________________________________ 
Texto para as questões 1, 2 e 3:  
 

Eu faço não com a cabeça 
 

O homem se aproxima no ponto de ônibus. 
Tem um papel na mão, lista, receita, não sei. Fala coisas 
que não entendo. Evito olhar o papel, evito olhar para 
ele, querendo afastá-lo com meu desinteresse. 
Quando percebo que quer dinheiro, faço que não com 
a cabeça. E continuo fazendo não até que ele se afasta. 

Moça, chama-me o chão. Não é o chão, é uma 
pessoa acocorada junto à parede. Estou com pressa, 
respondo sem falar. 

Não quero que limpem meu vidro. Não preciso 
de canetas esferográficas. Não vou comprar loteria 
hoje, o bilhete caído não é um apelo da sorte, é uma 
malha a mais na vasta rede. 

O umbigo ainda pendente, o bebê mole no ca-
lor, largado no colo da mãe, ao nível dos meus pés. Se 
eu comprar uma lata de leite em pó, ela não terá água 
filtrada, não terá mamadeira, não terá nada para usar 
o leite. Então não compro. 

Traço a cidade na reta dos meus passos, na 
fuga a tantas mãos. Mas é difícil enxergar, porque me 
falta um olho. No Pátio da Cidade só quero descansar 
de tudo o que me falta. 

Então estendo a mão para pedir também. E 
nela cuspo. Tampo o olho que enxerga e vejo com o 
vazado. No Pátio sitiado as moscas fazem ninho, as va-
rejeiras põem seus ovos, o corpo excrementa. 

Vou eu no corredor das ruas. 
Boa noite, sorrio para o porteiro da boate que 

me abre a porta. 
Obrigada, sorrio para o chofer do táxi que me 

leva.  
Até amanhã, despeço-me do maître que me 

serviu o jantar. 
Eu tão gentil. 
– Moça?… a senhora podia… 
– Não posso. 
– … dizer onde fica a “Praça XV”? 
As mulheres, todos sabem, alugam criancinhas 

para pedir esmolas na rua. Então não dou esmola para 
as mulheres, que espancarão os meninos porque nada 
ganharam.  

E as criancinhas, todos dizem, são pivetes em 
potencial. Então não dou esmolas, para que prossigam. 

O cego vende lixas de unha que não compro 
porque corto com tesouras. E lâminas de barbear que 

não compro porque não tenho barba. E agulhas de cos-
tura, que não compro porque não são da marca que me 
agrada. Ou não vende nada, e não dou dinheiro, por-
que todo dia passo por ele e se eu der dinheiro todo 
dia não há dinheiro que chegue. 

Alô? Aqui é do Orfanato, será que a senhora 
poderia…  

Alô? Aqui é do Asilo, quem sabe, a senhora po-
deria… 

Não posso. Não estou. Fecha a porta. Não 
atende. Madame está viajando. Aqui não mora nin-
guém com esse nome. Não viu o aviso na porta? Cui-
dado com o cão. Fale com o porteiro. Deixe recado. 
Passe outro dia. 

O homem vem a mim no ponto de ônibus. Des-
vio o olhar fingindo que não estou com medo. Ele me 
olha e pede, sabendo que não vou dar, porque estou 
com cara de quem não vai dar. E eu faço que não com 
a cabeça. E eu o odeio por me levar a fazer não. E não. 
Faço não. Não. Com a cabeça. 
Marina Colasanti 
____________________________________________ 

1. Nessa crônica, quando faz “não com a cabeça”, 

Marina Colasanti pretende revelar que: 
 
I – não tem interesse pela venda de produtos comerci-
alizados na rua, sem procedência, sem qualidade e 
sem fiscalização.  
II – sente repulsa pelas mentiras declaradas pela ci-
dade afora, já tão contaminada por gente economica-
mente desfavorecida.  
III – despreza os encontros rotineiros com os pedin-
tes, a mendicância e a desonestidade social. 
IV – não quer se envolver com as questões sociais, in-
dignada com a pobreza e a malandragem das ruas dos 
grandes centros.  
 

De acordo com o contexto apresentado, está correto 
o que se afirma em: 
 
A) III, apenas. 
B) I, II e III. 
C) I, II e IV. 
D) I, III e IV. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

2. “Boa noite, sorrio para o porteiro da boate que 

me abre a porta. 
Obrigada, sorrio para o chofer do táxi que me leva.  
Até amanhã, despeço-me do maître que me serviu o 
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jantar. 
Eu tão gentil.” 
 

Considerando o contexto em que se insere o trecho 
acima, é possível confirmar que a linguagem tem, em 
sua expressividade, a presença de:  
 
 

A) humor. 
B) ironia. 
C) intertextualidade. 
D) polissemia. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

3. Os cenários descritos, as personagens citadas e as 

situações vivenciadas nesta crônica culminam para 
que a narrativa apresentada: 
 

I – seja uma reflexão para o leitor sobre sua postura 
diante das dificuldades, mentiras ou verdades, revela-
das pelo cotidiano social de quem vive às margens da 
sociedade.  
II – mostre como é triste e difícil o cotidiano de muitos 
cidadãos brasileiros moradores de rua, desrespeitados 
socialmente. 
III – revele o comportamento preconceituoso e arro-
gante de muitas pessoas economicamente desfavore-
cidas.   
IV – faça uma provocação reflexiva no leitor, que finge 
não se importar com o sofrimento alheio.  
 
De acordo com o contexto, pode-se concluir sobre as 
proposições que: 
 

A) apenas I está correta. 
B) apenas II está correta. 
C) I, II e III estão corretas. 
D) I, II e IV estão corretas. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores. 
____________________________________________ 

4. Em análise o emprego da vírgula no período com-

posto: 
 

I – Os supermercados cresceram muito na última dé-
cada e tornaram-se um dos melhores negócios do 
país. 
II – Os supermercados cresceram muito na última dé-
cada, e tornaram-se um dos melhores negócios do 
país. 
III – Os supermercados, na última década, cresceram 

muito e tornaram-se um dos melhores negócios do 
país. 
IV – Na última década, os supermercados cresceram 
muito, e tornaram-se um dos melhores negócios do 
país. 
  
Sobre os casos apresentados, está correto o que se 
verifica APENAS em: 
 
A) I e III. 
B) I e IV. 
C) I, II e III. 
D) II, III e IV. 
E) Nenhuma das alternativas anteriores.   
____________________________________________ 

5. Ainda sobre a pontuação, considere os períodos: 

 
I – Uma alternativa que tem mobilizado muitas pes-
soas é o serviço voluntário nos fins de semana. 
II – Os jardins que estavam muito floridos serviram de 
cenário para o nosso piquenique.  
III – Os moradores de rua que são analfabetos recebe-
rão aulas noturnas na universidade.  
IV – Os alunos que ainda não estão cadastrados no 
site dos vestibulares  precisam fazer nova inscrição 
para acesso ao edital.  
 

Nos períodos acima, a presença da vírgula antes e de-
pois das orações sublinhadas mudaria o sentido pro-
posto em: 
 
A) I, II, III e IV. 
B) II, III e IV, apenas. 
C) II e III, apenas. 
D) III e IV, apenas. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 

6. Quanto à concordância verbal, seguem alguns pe-

ríodos para análise: 
 

I – Não deixam de ser impressionantes, neste mo-
mento, as discussões acerca da política de ajuda hu-
manitária.   
II – Para a nova obra, foi feito, ainda durante a gestão 
passada, os levantamentos de preços.  
III – Está comprovado, diante da coleta de dados e de-
poimentos, as fraudes na construção do novo viaduto. 
IV – Ontem, surgiram, após os debates dos novos can-
didatos, muitos boatos relacionados às irregularidades 
da prefeitura.   
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De acordo com as regras gramaticais, podemos dizer 
que: 
 

A) apenas III está incorreto. 
B) apenas II e IV estão corretos. 
C) I, II, III e IV estão corretos. 
D) apenas I e IV estão corretos. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 

7. Em se tratando da concordância verbal com o 

pronome “se”: 
 

I – Nessas ocasiões, não se convidam os figurões da 
política nacional.  
II – Copia-se redações da internet, como se a tarefa 
não feita resolvesse a formação pessoal.  
III – Durante a apresentação da peça teatral, obser-
vou-se pequenos desvios no texto.   
IV – Nessa nova crise, com certeza, demitem-se os 
empregados do setor de marketing. 
 
De acordo com as regras gramaticais, está correto o 
que se apresenta em: 
 
A) I e IV, apenas. 
B) III e IV, apenas. 
C) I, II e IV. 
D) II, III e IV. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 

8. Avalie se as formas verbais sublinhadas, conjuga-

das no modo Imperativo, estão devidamente empre-
gadas nos períodos abaixo. 
 
I – Fica, porque você não conseguirá subir a serra com 
esse tempo chuvoso. 
II – Por favor, filha, dorme mais cedo hoje, porque 
tens prova o dia todo amanhã.   
III – Agora, põe todos os materiais na mochila, pois, 
do contrário, você perderá metade deles pelo cami-
nho até a escola.  
IV – Suba rápido! Você não tem o dia inteiro para pro-
curar jabuticabas maduras. 
 
Conforme as regras da Língua Portuguesa, temos 
como correta(s): 
 
A) II e IV. 
B) III e IV. 

C) I, II e III. 
D) apenas III. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 

9. Quanto ao emprego dos pronomes, considere os 

exemplos: 
 

I – Ontem à tarde, interditaram os restaurantes cujas 
as condições de higiene eram muito precárias. 
II – Depois da tensão devido ao desaparecimento das 
crianças, encontraram-na desacordada nos fundos da 
casa. 
III – Não seria mesmo possível que entre você e eu 
houvesse tantas intrigas e desafetos. 
IV – Assim que a festa acabou, pediram para eu reco-
lher e lavar as louças.  
 

Observadas as regras gramaticais, é correto o que se 
apresenta em: 
 
A) I e II, apenas. 
B) III e IV. 
C) II e IV. 
D) I, II e III. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 

10. Confira o emprego dos verbos EXISTIR e HA-

VER: 
 

I – Quantas soluções haveriam, se todos se compro-
metessem a ajudar. 
II – Imagino que devem existir poucos atletas em con-
dições de vencer a maratona. 
III – Ainda devem haver muitas famílias vivendo em 
extrema pobreza no Brasil.  
IV – Enquanto existirem pessoas destinadas a mudar o 
mundo, haverá esperanças. 
 

O emprego dos verbos citados está correto em: 
 

A) II e IV, apenas. 
B) II e III. 
C) I e IV, apenas. 
D) I, II e IV. 
E) Nenhuma das anteriores. 
____________________________________________ 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
____________________________________________ 

11. Na mitologia grega, Hidra de Lerna era uma 

criatura assustadora que vivia no lago de Lerna, 
possuía sete cabeças e foi derrotada por Herácles. 
Imagine que, cada vez que Herácles cortasse uma 
cabeça da Hidra, quatro novas surgiam no lugar. Se 
fossem cortadas, uma a uma, nove cabeças, com 
quantas cabeças ficaria a assutadora criatura?   

 
 

A) 35 

B) 36 

C) 33 

D) 34 

E) 32 

____________________________________________ 

12. Considere as proposições  p  e  q  mostradas 

nos itens abaixo: 
 

p: Bruno é cantor 

q: Caio é maestro 
 

Como podemos representar por meio de conectivos 
lógicos a proposição composta dada: 
 

“Se Bruno é cantor ou Caio é maestro, então Bruno 
não é cantor e Caio não é maestro.” 
 

A) (p  q) → (~p  ~q) 
B) (p  q)  (~p  ~q) 
C) (p  q)  (p  q) 
D) (p  q)  (~p  ~q) 
E) (p  q) → (~p  ~q) 
____________________________________________ 

13. Roberto e Sabrina moram em um prédio bem 

alto. Sabe-se que Sabrina mora 20 andares acima do 

andar em que mora Roberto. Como o elevador estava 
em manutenção, Roberto decide ir pelas escadas fazer 
uma visita a Sabrina, parando no décimo quarto an-
dar, exatamente no meio da subida, para descansar. 
Qual é o andar em que mora Sabrina? 
 

A) 22 

B) 24 

C) 18 

D) 20 

E) 26 

____________________________________________ 

14. Considere que em determinado departamento 

da Prefeitura de Governador Celso Ramos trabalham 
8 funcionários, incluindo o André. Deseja-se formar 
uma comissão interna nesse departamento contendo 
4 funcionários. De quantos modos podemos formar 
essa comissão interna considerando que André pre-
cisa obrigatoriamente estar nela? 
 
A) 120 

B) 210 

C) 24 

D) 35 

E) 21 

____________________________________________ 

15. Considere a proposição composta  

 

“Se nasci em Governador Celso Ramos então sou Gan-
cheiro.” 
 
A negação dessa proposição será: 
 

A) se nasci em Governador Celso Ramos então não 
sou Gancheiro. 
B) nasci em Governador Celso Ramos e não sou Gan-
cheiro. 
C) não nasci em Governador Celso Ramos e sou Gan-
cheiro. 
D) se não nasci em Governador Celso Ramos então 
sou Gancheiro. 
E) nasci em Governador Celso Ramos ou não sou Gan-
cheiro. 
____________________________________________ 

16. Pode-se dizer que anagrama é uma espécie de 

rearranjo das letras de uma palavra para produzir ou-
tras palavras com ou sem sentido. Paulo escreveu a 
palavra CELSO em uma folha de cartolina branca. O 
número total de anagramas que podemos formar com 
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essa palavra em que as consoantes aparecem sempre 
juntas e em qualquer ordem, é de: 
 

A) 36 

B) 24 

C) 06 

D) 48 

E) 72 

____________________________________________ 

17. Omar escreveu em árabe o número da casa 

dele, que possui três algarismos, em uma placa deco-
rativa. Sabe-se que, ao se remover o algarismo das 
centenas do número da casa de Omar, obtemos o nú-
mero da casa de Hana, e ao se remover o algarismo 
das dezenas do número da casa de Hana, obtemos o 
número da casa de Laila. Sabe-se ainda que, ao se so-
mar os números das casas dos três, obtém-se um total 
de 672. Com base nessas informações, pode-se con-

cluir que o algarismo  do número da casa de Omar é 
o 
 

 
 

A) 7 

B) 3 

C) 5 

D) 8 

E) 4 

____________________________________________ 

18. Sentenças que são sempre verdadeiras, inde-

pendente do valor lógico das proposições que a cons-
tituem, são chamadas tautologias. Entre as opções 
abaixo, é uma tautologia: 
 
A) Lais é atriz se e somente se Lais é atriz e Manoel é 
cantor. 
B) se Lais é atriz ou Manoel é cantor, então Manoel é 
cantor. 
C) se Lais é atriz ou não é atriz, então Manoel é can-
tor. 
D) se Lais é atriz, então Lais é atriz ou Manoel é can-
tor. 
E) se Lais é atriz, então Lais é atriz e Manoel é cantor. 
____________________________________________ 

19. Para o concurso Mister Brasil 2017 inscreve-

ram-se 66 belos homens. Na primeira fase eliminató-
ria foram desclassificados 21 deles por não cumprirem 
uma das tarefas previstas no regulamento. Dos ho-
mens que permaneceram no concurso, 27 usavam al-
guma espécie de piercing e 32 tinham alguma tatua-
gem pelo corpo. Sabe-se que todos os concorrentes 
que usavam piercing e que possuíam alguma tatua-
gem pelo corpo foram para a final do concurso, pode-
mos concluir que o número mínimo de homens finalis-
tas foi: 
 

A) 13 

B) 5 

C) 14 

D) 7 

E) 27 

____________________________________________ 

20. Para organizar seu treino para uma maratona 

de corrida da qual participará, Samuel, um corredor 
profissional, resolve fazer corridas diárias, durante 5 
dias seguidos. No primeiro dia ele faz uma corrida de 
12 km e, em cada dia seguinte, ele corre metade da 
distância que correu no dia anterior, formando assim 
uma progressão geométrica. Quantos km Samuel terá 
percorrido ao final dos cinco dias de treinamento para 
essa maratona? 
 

A) 11,625 km 

B) 23,25 km 

C) 23,50 km 

D) 23,625 km 

E) 22,50 km 

____________________________________________ 
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ESPECÍFICAS 
____________________________________________ 

21. Sobre o espectro do transtorno autista, assinale 

a alternativa incorreta para os critérios diagnósticos: 
 

A) Déficits persistentes na comunicação social e na in-
teração social em múltiplos contextos. 
B) Freqüentemente parece não escutar quando al-
guém lhe dirige a palavra e/ou não segue as instru-
ções até o fim, apresentando dificuldade de manter 
atenção em tarefas lúdicas. 
C) Padrões restritos e repetitivos de comportamento, 
interesses ou atividades, podendo ser eles: movimen-
tos motores ou fala estereotipada, entre outros. 
D) Os sintomas causam prejuízo clinicamente signifi-
cativo no funcionamento social ou qualquer área im-
portante na vida do indivíduo no presente. 
E) Os sintomas devem estar presentes precocemente 
no período do desenvolvimento, mesmo que algumas 
vezes não se tornam plenamente manifestos até que 
as demandas sociais excedam as capacidades limita-
das. 
____________________________________________ 

22. Assinale “V” para alternativas Verdadeiras  “ F” 

para alternativas Falsas: 
 
( ) Os delírios são crenças fixas, que não mudam à luz 
de evidências conflitantes . 
( ) Delírios somáticos são quando somam-se mais de 
um delírio em uma só pessoa podendo ser eles: perse-
cutório, de referencia, de grandeza, entre outros. 
( ) Alucinações são experiências semelhantes à per-
cepção que ocorrem sem um estímulo esterno. 
( ) Alucinações não estão sob controle voluntário e es-
tão quase sempre que borradas e incertas, sem per-
cepções normais 

( ) Delírio erotomaníaco refere-se a quando o indiví-
duo crê falsamente que outra pessoa está apaixonada 
por ele. 
 

Assinale a alternativa abaixo que contempla a sequên-
cia correta, de cima para baixo: 
 

A) F, V, F, V, F. 
B) V, F, V, V, V. 
C) V, F, V, F, V. 
D) V, V, F, F, V. 
E) F, V, V, F, F. 
____________________________________________ 

23. Fazem parte das características essenciais que 

definem os transtornos psicóticos, exceto: 
 
A) Alucinações. 
B) Sintomas positivos. 
C) Delírios. 
D) Desorganização do pensamento. 
E) Sintomas negativos. 
____________________________________________ 

24. Paciente, feminina, 30 anos, há 3 anos vem 

apresentando humor deprimido leve, com períodos 
curtos de bem-estar. Queixa-se de redução da ener-
gia, insônia, dificuldade de concentração, choro e di-
minuição do interesse sexual, atrapalhando seu casa-
mento de 8 anos. Apesar de seu marido estar sempre 
ao seu lado, paciente acha que não o merece e sente-
se desamparada, desesperançosa quanto ao seu rela-
cionamento. 
Diante do exposto, qual o diagnóstico da paciente? 
 
A) Hipotireoidismo. 
B) Depressão Maior. 
C) Transtorno do humor bipolar. 
D) Depressão psicótica. 
E) Distimia. 
____________________________________________ 

25. Associe as colunas conforme seu significado: 

 
I – Avolia.                            
II – Anedonia. 
III – Alogia. 
IV – Catatônico. 
 
A – Manifestada por produção diminuída do discurso. 
B – Redução em atividades motivadas, autoiniciadas e 
com uma finalidade. A pessoa pode ficar longos perío-
dos sentada e mostrar pouco interesse em participar 
de atividades profissionais. 
C – É uma redução acentuada na reatividade ao ambi-
ente. Passa por manutenção de postura rígida, inapro-
priada ou bizarra. 
D – É a capacidade reduzida de ter prazer resultante 
de estímulos positivos, ou degradação na lembrança 
do prazer anteriormente vivido. 
 

Agora assinale a alternativa abaixo que mais contem-
pla a sequência correta: 
 

A) 1-B, 2-D, 3-C, 4-A. 
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B) 1-A, 2-B, 3-C, 4-D. 
C) 1-B, 2-D, 3-A, 4-C. 
D) 1-A, 2-C, 3-D, 4-B. 
E) 1-C, 2-B, 3-A, 4-D. 
____________________________________________ 

26. Sabedores do crescente número de suicídios e 

tentativas de suicídio é de extrema importância co-
nhecer os fatores predisponentes e os precipitantes 
para um comportamento suicida. Dentre os listados 
abaixo, qual não faz parte do fator precipitante? 
 

A) Gravidez indesejada. 
B) Separação conjugal. 
C) Perda do emprego. 
D) Tentativas prévias. 
E) Alta recente de hospitalizações psiquiátricas. 
____________________________________________ 

27. A dependência ao álcool e outras substâncias 

requer algumas particularidades no seu tratamento, 
considerando o assunto em questão, analise as alter-
nativas abaixo e assinale a incorreta: 
 

A) Nos casos de comorbidades psiquiátricas com de-
pendência ao álcool e outras substâncias o trata-
mento farmacológico de escolha são os benzodiazepí-
nicos, uma vez que mantém o paciente mais calmo e 
diminuem o período de fissura e/ou recaída. 
B) Como regra geral, deve-se aguardar o período de 
desintoxicação para iniciar o tratamento da comorbi-
dade. 
C) Podendo associar-se o uso da naltrexona para redu-
zir a impulsividade e o acamprosato para reduzir a re-
ação ao estresse e sensibilidade a sintomas de ansie-
dade. Porém esses agentes são aprovados apenas 
para dependência ao álcool. 
D) Sendo a margem de segurança do lítio muito pe-
quena, torna-se difícil seu uso com segurança para pa-
cientes que apresentem Transtorno do humor bipolar 
associado ao abuso de álcool. 
E) O uso dos neurolépticos atípicos para comorbida-
des com transtornos psicóticos e uso de álcool estão 
entre os preferidos nos novos estudos. 
____________________________________________ 

28. Os Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) é um 

atendimento ambulatorial em saúde mental no Sis-
tema Único de Saúde – SUS. Sobre o serviço, analise 
as alternativas abaixo e assinale a incorreta: 
 

A) Algumas das formas de reinserção social que os 

CAPS oferecem é através do acesso ao trabalho, edu-
cação, lazer, convívio familiar, dentre outros. 
B) Os CAPS são unidades de tratamento para pessoas 
que sofrem transtornos mentais cuja severidade e/ou 
persistência demandem inclusão num dispositivo de 
cuidado intensivo. 
C) Os CAPS oferecem atendimento à população do seu 
município de abrangência, realizando acompanha-
mento clínico e estimulando a reinserção social dos 
usuários. 
D) O principal objetivo dos CAPS é servir como ligação 
entre os hospitais psiquiátricos, agilizando as interna-
ções daqueles que realmente precisam e oferecem 
perigo à sociedade. 
E) É necessário, no mínimo, que cada CAPS deva con-
ter: consultórios para atividades individuais, salas para 
atividades grupais, espaço de convivência, salas para 
oficinas, refeitório, sanitários, área externa para ofici-
nas, esportes e demais atividades. 
____________________________________________ 

29. Infelizmente, cresce o número de depressão 

em crianças e adolescentes, sendo que em algumas 
vezes são necessários introduzir tratamento farmaco-
lógico. Considerando as particularidades das medica-
ções e da faixa etária, analise as alternativas a seguir e 
assinale a incorreta: 
 
A) Os efeitos adversos mais comuns do antidepressivo 
tricíclico em crianças incluem boa seca, diplopia, ga-
nho ou perda de peso, tremores de extremidades, pal-
pitações, entre outros. 
B) As crianças possuem um metabolismo mais rápido 
em relação ao organismo do adulto. Sendo assim os 
antidepressivos tricíclicos atingem picos sanguíneos 
rapidamente, favorecendo aparecimento de efeitos 
colaterais e toxicidade. 
C) O efeito terapêutico dos antidepressivo tricíclico 
está associado à sua capacidade de aumentar a recap-
tação da noradrenalina e da serotonina, potenciali-
zando as ações desses neurotransmissores. 
D) Os antidepressivos tricíclicos podem causar taqui-
cardia por mudanças posturais repentinas, discrasias 
sanguíneas e favorecer o aparecimento de convul-
sões. 
E) As doses preconizadas para crianças e adolescentes 
deve ficar abaixo de 5mg/kg/dia para imipramina e 
amitriptilina, e em até 3 mg/kg/dia para a clomipra-
mina e a nortriptilina. 
____________________________________________ 
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30. Assinale “V” para alternativas verdadeiras e “F” 

para alternativas falsas, em relação aos medicamen-
tos da classe Inibidores da Recaptação de Serotonina 
(ISRS): 
 

(  ) Na população jovem, os efeitos colaterais mais co-
nhecidos são nervosismo, ansiedade, sonolência, ton-
tura, inquietação motora, sudoração excessiva, entre 
outros. 
(  ) No tratamento da depressão maior, após alcançar-
se a dose adequada, mantem-se por mais 4 a 6 sema-
nas e mantendo-se bem pode-se retirar a medicação, 
sem necessidade de ser gradualmente. 
(  ) Há alguns relatos de crises convulsivas em adoles-
centes, do tipo maniformes, que são dose-dependen-
tes, quando em uso do ISRS. 
(  ) Se uma criança apresentar efeitos colaterais im-
portantes com um ISRS, isso não impossibilita de tole-
rar e responder bem a outro ISRS. 
 
Qual a alternativa abaixo contempla a sequência cor-
reta, de cima para baixo: 
 
A) V, V, V, V. 
B) V, F, V, V. 
C) V, F, F, F. 
D) F, F, V, V. 
E) F, V, F, F. 
____________________________________________ 

31. Correlacione as colunas abaixo e em seguida 

marque a alternativa com a sequencia correta: 
 
I – Bupropiona. 
II - Antidepressivo tricíclico. 
III – Clorpromazina. 
IV – Haloperidol. 
 
A - Antipsicótico de baixa potência, com ação anticoli-
nérgica mais acentuada, causa menos sintomas extra-
piramidais e mais sintomas neurovegetativos. 
B - Antipsicótico de alta potência, com potencial de 
causar mais sintomas extrapiramidais e provocar me-
nos sedação, constipação e hipotensão. 
C - É a medicação de escolha na enurese noturna, 
quando medidas comportamentais não deram resul-
tados.  
D - É um antidepressivo atípico com mecanismo de 
ação parcialmente inibitório na recaptação da nora-
drenalina e da dopamina. 
 

A) I-D; II-C; III-B; IV-A. 
B) I-C; II-D; III-B; IV-A. 
C) I-D; II-C; III-A; IV-B. 
D) I-A; II-D; III-C; IV-B. 
E) I-C; II-A; III-D; IV-B. 
____________________________________________ 

32. Apesar de alta prevalência e da morbidade sig-

nificativa do transtorno da ansiedade social, apenas 
metade buscam tratamento. Esse tratamento, por sua 
vez, se inicia com o seu reconhecimento e avaliação 
das comorbidades associadas ao quadro. Quando ne-
cessário, qual os fármacos de primeira linha no trata-
mento do transtorno de ansiedade social? 
 

A) Benzodiazepínicos e IRSN. 
B) ISRS e benzodiazepínicos. 
C) Inibidores Seletivos de Recaptação da Serotonina 
(ISRS) e Inibidores da recaptação de serotonina e no-
radrenalina (IRSN). 
D) ISRS e antidepressivos tricíclicos. 
E) IRSN e antipsicóticos atípicos. 
____________________________________________ 

33. Sobre o Transtorno da Ansiedade Generalizada, 

assinale a alternativa incorreta: 
 
A) A pessoa está a maior parte do tempo preocupada 
em excesso e acaba informando que sempre foram 
“nervosos”, “tensos”. 
B) O sintoma principal é a expectativa apreensiva ou 
preocupação exagerada, mórbida. 
C) As manifestações de ansiedade oscilam ao longo do 
tempo e tendem a se dá no sentido da cronicidade. 
D) Sofrem de sintomas como inquietude, cansaço, di-
ficuldade de concentração, irritabilidade, tensão mus-
cular, insônia e sudorese. 
E) No transtorno da ansiedade generalizada, as mani-
festações de ansiedade se manifestam na forma de 
ataques, relacionadas a situações determinadas. 
____________________________________________ 

34. Dentre as opções a baixo, qual a que se enqua-

dra como a primeira linha de tratamento nos transtor-
nos obsessivos compulsivos? 
 

A) Clomipramina. 
B) Risperidona. 
C) Clobazam. 
D) Amitriptilina. 
E) Venlafaxina. 
____________________________________________ 
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35. Leia as assertivas abaixo e assinale a incorreta, 

quanto algumas medicações e seus efeitos colaterais 
mais frequentes. 
 

A) Citalopram – boca seca, cefaleia, insônia/sonolên-
cia, náusea, sudorese e disfunção sexual. 
B) Fluvoxamina – insônia/sonolência, diarreia, sudo-
rese, visão embaçada, sedação. 
C) Escitalopram – náusea e disfunção sexual. 
D) Venlafaxina – cefaleia, insônia/sonolência, náusea, 
sudorese e disfunção sexual. 
E) Clomipramina – visão embaçada, sudorese, ganho 
de peso, sedação, disfunção sexual, hipotensão postu-
ral e tremores. 
____________________________________________ 

36. Considerando-se o mecanismo de defesa do 

Ego, associe as colunas abaixo ligando os exemplos ao 
mecanismo de defesa: 
 

I – Compensação. 
II – Negação. 
III – Deslocamento. 
IV – Regressão. 
 

A – João de 3 anos, ao nascer seu novo irmão, volta a 
necessitar de fraldas, mesmo ficando 6 meses sem 
precisar delas. 
B – Lucas, 11 anos, é cadeirante e não consegue jogar 
futebol com os amigos, mas tornou-se muito estudi-
oso e inteligente. 
C - O chefe de Maria Cristina acaba de brigar com ela, 
que o respeita e não responde nada, mas logo ela des-
conta na sua colega de trabalho. 
D - Victor Hugo, 30 anos, faz uso de maconha, diaria-
mente, mas diz que não é viciado, que ele apenas a 
utiliza porque se sente mais relaxado. 
 

A) I-B; II-D; III-C; IV-A. 
B) I-C; II-D; III-B; IV-A. 
C) I-D; II-A; III-B; IV-C. 
D) I-A; II-C; III-D; IV-B. 
E) I-B; II-C; III-D; IV-A. 
____________________________________________ 

37. Complete as frases a seguir e assinale a alterna-

tiva correta: 
 

            1)  __________________ é o fato de bloquear 
involuntariamente a própria consciência, sentimentos 
e experiências desagradáveis. 

            2)  ___________________ é quando se retira 
em resposta ao estresse para um nível anterior de de-
senvolvimento e as medidas de conforto associadas a 
esse nível. 
 

A) Regressão – Repressão. 
B) Repressão – Regressão. 
C) Sublimação – Regressão. 
D) Introjecção – Supressão. 
E) Supressão – Introjecção. 
____________________________________________ 

38. O abuso de substâncias ilícitas nos adolescen-

tes e adultos jovens está cada vez mais frequente e 
além da educação e prevenção, cabe também ao mé-
dico saber diagnosticar e tratar suas intoxicações e 
abstinências. Sobre o assunto, assinale a alternativa 
errada: 
 
A) A abstinência das drogas depressoras, de maneira 
geral, manifesta-se com irritabilidade, ansiedade, in-
sônia, tensão muscular, sudorese, mialgia ou cãibras. 
B) A intoxicação por drogas depressoras apresenta-se 
em 4 fases, sendo a 1ª fase de bem-estar, a 2ª de so-
nolência, relaxamento, 3ª fase com redução acentu-
ada do estado de alerta, descoordenação ocular e mo-
tora, e a 4ª fase de inconsciência, convulsões, coma e 
morte. 
C) A cocaína é o segundo estimulante capaz de provo-
car dependência rapidamente. 
D) As anfetaminas são drogas sintéticas estimulantes 
da atividade do sistema nervoso central, muito utiliza-
das por indivíduos que desejam ficar com menos so-
nos. 
E) Os efeitos agudos dos estimulantes incluem: taqui-
cardia, hipertensão, midríase, agitação motora e au-
mento do apetite. 
____________________________________________ 

39. Os transtornos alimentares nos adolescentes 

ainda se fazem presentes em nosso meio e muitas fe-
zes passam desapercebidos por seus pais. Sobre o as-
sunto, assinale a alternativa correta: 
 

A) A bulimia nervosa é caracterizada por repetidos 
ataques de hiperfagia e uma preocupação excessiva 
com o controle do peso corporal, culminando com 
comportamentos extremos, a fim de mitigar os efeitos 
“de engordar”. 
B) A anorexia nervosa é um transtorno mental, que a 
paciente faz limitações dietéticas auto imposta, com 
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uma significativa perda de peso, induzida e/ou man-
tida pelo paciente. 
C) Para se firmar o diagnóstico de anorexia nervosa, 
considera-se a perda ponderal de pelo menos 15% do 
peso original e a ausência de doença física conhecida. 
D) A anorexia nervosa é mais frequente no sexo femi-
nino, iniciando-se tipicamente aos 13 anos e culmi-
nando-se aos 17-18 anos. 
E) Todas as alternativas estão corretas. 
____________________________________________ 

40. O Ministério da Saúde publicou um boletim 

epidemiológico em 2017, sobre as tentativas e óbitos 
por suicídios, no Brasil. Sobre o assunto, assinale a al-
ternativa incorreta: 
 

A) Em ambos os sexos, o risco de óbito por suicídio na 
população indígena superou em mais de 2x o risco na 
população branca e pela alta proporção observada en-
tre os adolescentes. 
B) O Suicídio representa 1,4% de todas as mortes em 
todo o mundo, sendo a segunda principal causa de 
morte entre os jovens de 15 a 29 anos. 
C) O enforcamento, a intoxicação exógena e as armas 
de fogo foram, nessa ordem, os meios mais utilizados 
para cometer o suicídio. 
D) A faixa etária em que se observou maior taxa de 
mortalidade por suicídio, no sexo feminino, foi entre 
20 e 39 anos de idade. 
E) A taxa de mortalidade por suicídio no Brasil é duas 
vezes menor que a taxa mundial no ano de 2012. 
____________________________________________ 

 


