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Raciocínio Lógico e Matemático 11 a 15

Língua Portuguesa 01 a 10

Legislação Aplicada à EBSERH 16 a 20

Legislação Aplicada ao SUS 21 a 25

    
 O Caderno de questões possui 50 

(cinquenta) questões objetivas, 
numeradas sequencialmente, de acordo 
com o exposto no quadro a seguir:

ATENÇÃO 

Cargo

MÉDICO -
PSIQUIATRIA

INSTRUÇÕES 

1.	 Na	 sua	 Folha	 de	 Respostas,	 confira	 seu	 nome,	 o	 número	 do	 seu	
documento	e	o	número	de	sua	inscrição.	Além	disso,	não	se	esqueça	
de conferir seu Caderno de Questões quanto a falhas de impressão e 
de numeração, e se o cargo corresponde àquele para o qual você se 
inscreveu.	Qualquer	divergência	comunique	ao		fiscal.

2.	 O	 único	 documento	 válido	 para	 avaliação	 da	 prova	 é	 a	 Folha	 de	
Respostas.	Só	é	permitido	o	uso	de	caneta	esferográfica	transparente 
de cor azul ou preta para o preenchimento da Folha de Respostas, que 
deve ser realizado da seguinte maneira: 

3.	 O	 prazo	 de	 realização	 da	 prova	 é	 de	 4	 (quatro)	 horas,	 incluindo	 a	
marcação da Folha de Respostas. Após 60 (minutos) do início da 
prova, o candidato estará liberado para utilizar o sanitário ou deixar 
definitivamente	o	local	de	aplicação.	A	retirada	da	sala	de	prova	dos	3	
(três)	últimos	candidatos	só	ocorrerá	conjuntamente.

4.	 Ao	término	de	sua	prova,	comunique	ao	fiscal,	devolvendo-lhe	a	Folha	
de Respostas devidamente preenchida e assinada. O candidato  poderá  
levar  consigo  o  Caderno de Questões, desde que aguarde em sala o 
término	da	aplicação.	

5. As provas e os gabaritos preliminares estarão disponíveis no site do 
Instituto AOCP - www.institutoaocp.org.br - no dia posterior à aplicação 
da prova. 

6. Implicará na eliminação do candidato, caso, durante a realização 
das provas, qualquer equipamento eletrônico venha emitir ruidos, 
mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences. O NÃO cumprimento a qualquer uma das determinações 
constantes em Edital, no presente Caderno ou na Folha de Respostas, 
incorrerá na eliminação do candidato. 
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O gabarito oficial preliminar e o caderno de questões da prova objetiva estarão disponíveis no 
endereço eletrônico www.institutoaocp.org.br no dia seguinte à aplicação da prova. 
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parece que a ciência, tal como é formulada hoje, pode 
resolver de vez a questão da origem cósmica. Para tal, 
precisaria descrever suas próprias origens, abranger uma 
teoria das teorias. O infinito e seu oposto, o nada, são 
conceitos essenciais; mas é muito fácil nos perdermos nos 
seus labirintos metafísicos. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2013/12/1385521-
sobre-a-origem-de-tudo.shtml.

Em “...você e eu tivemos pais que nos geraram.”, a 
colocação do pronome nos se justifica pela atração  

(A) da forma verbal geraram.
(B) do pronome relativo que.
(C) do pronome eu.
(D) do pronome você.
(E) do substantivo pais.

Assinale a alternativa em que o elemento nos NÃO 
foi analisado corretamente.

(A) “Lá, nos deparamos...” (preposição + artigo)
(B)	 “Isso	não	significa	que	nos	resta...”	(pronome)
(C)	 “...mas	é	muito	fácil	nos	perdermos...”	(pronome)
(D) “...nos seus labirintos metafísicos.” (preposição + artigo)
(E) “...nos seus primórdios...” (preposição + artigo)

Em “...as fronteiras entre ciência e religião meio 
que se misturam.”, a expressão destacada pode ser 
substituída, sem prejuízo ao conteúdo original, por

(A) raramente.
(B) mais que.
(C)	 além	do	que.
(D) mais ou menos.
(E) ainda que.

Em “O Gênesis, primeiro livro da bíblia, é um exemplo 
deles, se bem que é importante lembrar que não é o 
único.”, a expressão destacada estabelece relação 
semântica de

(A) consecução.
(B) conclusão.
(C) contraste.
(D) condição.
(E) concessão.

Assinale a alternativa em que o elemento SE foi 
classificado corretamente.

(A) “A questão complica se persistimos com essa analogia...” 
(pronome)

(B) “...as fronteiras entre ciência e religião meio que se 
misturam.” (pronome)

(C)	 “..se	bem	que	é	importante	lembrar	que	não	é	o	único.”	
(pronome)

(D) “...Como surgiu se nada existia antes?” (pronome 
interrogativo)

(E) “...como surgiu a primeira entidade viva, se nada vivo 
havia...” (índice de indeterminação do sujeito)

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

Sobre a origem de tudo
Marcelo Gleiser

Volta e meia retorno ao tema da origem de tudo, que 
inevitavelmente leva a reflexões em que as fronteiras entre 
ciência e religião meio que se misturam. Sabemos que as 
primeiras narrativas de criação do mundo vêm de textos 
religiosos, os mitos de criação. O Gênesis, primeiro livro 
da bíblia, é um exemplo deles, se bem que é importante 
lembrar que não é o único.

Talvez seja surpreendente, especialmente para as 
pessoas de fé, que a ciência moderna tenha algo a dizer 
sobre o assunto. E não há dúvida que o progresso da 
cosmologia e da astronomia levaram a um conhecimento 
sem precedentes da história cósmica, que hoje sabemos 
teve um começo há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. 
Tal como você e eu, o Universo também tem uma data de 
nascimento.

A questão complica se persistimos com essa analogia: 
você e eu tivemos pais que nos geraram. Existe uma 
continuidade nessa história, que podemos traçar até a 
primeira entidade viva. Lá, nos deparamos com um dilema: 
como surgiu a primeira entidade viva, se nada vivo havia 
para gerá-la? Presumivelmente, a vida veio da não vida, a 
partir de reações químicas entre as moléculas que existiam 
na Terra primordial. E o Universo? Como surgiu se nada 
existia antes?

A situação aqui é ainda mais complexa, visto que o 
Universo inclui tudo o que existe. Como que tudo pode vir 
do nada? A prerrogativa da ciência é criar explicações sem 
intervenção divina. No caso da origem cósmica, explicações 
científicas encontram desafios conceituais enormes.

Isso não significa que nos resta apenas a opção 
religiosa como solução da origem cósmica. Significa que 
precisamos criar um novo modo de explicação científica 
para lidar com ela.

Para dar conta da origem do Universo, os modelos que 
temos hoje combinam os dois pilares da física do século 
20, a teoria da relatividade geral de Einstein, que explica 
a gravidade como produto da curvatura do espaço, e a 
mecânica quântica, que descreve o comportamento dos 
átomos. A combinação é inevitável, dado que, nos seus 
primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante para 
ser dominado por efeitos quânticos. Modelos da origem 
cósmica usam a bizarrice dos efeitos quânticos para 
explicar o que parece ser inexplicável.

Por exemplo, da mesma forma que um núcleo radioativo 
decai espontaneamente, o Cosmo por inteiro pode ter 
surgido duma flutuação aleatória de energia, uma bolha de 
espaço que emergiu do “nada”, que chamamos de vácuo. 
O interessante é que essa bolha seria uma flutuação de 
energia zero, devido a uma compensação entre a energia 
positiva da matéria e a negativa da gravidade. Por isso que 
muitos físicos, como Stephen Hawking e Lawrence Krauss, 
falam que o Universo veio do “nada”. E declaram que a 
questão está resolvida. O que é um absurdo. O nada da 
física é uma entidade bem complexa.

Esse é apenas um modelo, que pressupõe uma série 
de conceitos e extrapolações para fazer sentido: espaço, 
tempo, energia, leis naturais. Como tal, está longe de ser 
uma solução para a questão da origem de tudo. Não me 

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05
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As esposas de César, Fernando e Vinícius são, uma 
loira, uma ruiva e uma morena, não necessariamente 
nesta ordem. Uma se chama Daniela, outra Bruna e a 
outra Rafaela. A esposa de César se chama Daniela. A 
esposa de Vinícius é morena. A esposa de Fernando 
não se chama Bruna e não é loira. Os nomes das 
esposas loira, ruiva e morena são, respectivamente:

(A) Daniela, Rafaela e Bruna.
(B) Daniela, Bruna e Rafaela.
(C) Bruna, Daniela e Rafaela.
(D) Bruna, Rafaela e Daniela.
(E) Rafaela, Bruna e Daniela.

Um aluno levou 1 hora e 40 minutos ininterruptos para 

fazer um trabalho de matemática. Se ele concluiu o 

trabalho depois de decorrer             de um dia, então 

que horas ele iniciou o trabalho?
(A) 14 horas.
(B) 14 horas e 10 minutos.
(C) 14 horas e 20 minutos.
(D) 14 horas e 40 minutos.
(E) 14 horas e 50 minutos.

Em uma pequena cidade, circulam apenas dois 
jornais diferentes. O jornal A e o jornal B. Uma 
pesquisa realizada com os moradores dessa cidade 
mostrou que 33% lê o jornal A, 45% lê o jornal B, e 
7% leem os jornais A e B. Sendo assim, quantos por 
cento não leem nenhum dos dois jornais?

(A) 15%
(B) 25%
(C) 27%
(D) 29%
(E) 35%

Observe o quadrado a seguir, suas linhas, colunas e 
diagonais mantêm um padrão:

O fragmento em que a concordância verbal NÃO está 
de acordo com a norma padrão é

(A)	 “...pressupõe	 uma	 série	 de	 conceitos	 e	 extrapolações	
para fazer sentido...”

(B) “...o progresso da cosmologia e da astronomia levaram a 
um conhecimento sem precedentes...”

(C) “Modelos da origem cósmica usam a bizarrice dos efeitos 
quânticos para explicar o que parece ser inexplicável.”

(D)	 “A	 prerrogativa	 da	 ciência	 é	 criar	 explicações	 sem	
intervenção divina.”

(E) “Existe uma continuidade nessa história, que podemos 
traçar	até	a	primeira	entidade	viva.”

NÃO será mantida a gramática do texto se a 
expressão

(A) duma for substituída por de uma, em “surgido duma 
flutuação”.

(B) tal como for substituída por assim como, em “Tal como 
você e eu...”

(C) Por isso que for substituída por Por isso, em “Por isso 
que muitos físicos...”

(D) devido a uma for substituída por devido uma, em “devido 
a uma compensação...”

(E) Como que for substituída por como, em “Como que tudo 
pode vir do nada?”

“A combinação é inevitável, dado que, nos seus 
primórdios, o Universo inteiro era pequeno o 
bastante...”
A oração acima pode ser reescrita, sem prejuízo 
sintático-semântico para o fragmento, por

(A)	 A	combinação	é	inevitável,	como,	nos	seus	primórdios,	o	
Universo inteiro era pequeno o bastante...

(B)	 A	combinação	é	inevitável,	embora,	nos	seus	primórdios,	
o Universo inteiro era pequeno o bastante...

(C)	 A	 combinação	 é	 inevitável,	 apesar	 que,	 nos	 seus	
primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...

(D)	 A	 combinação	 é	 inevitável,	 conquanto	 que,	 nos	 seus	
primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...

(E)	 A	 combinação	 é	 inevitável,	 uma	 vez	 que,	 nos	 seus	
primórdios, o Universo inteiro era pequeno o bastante...

Em “E não há dúvida que o progresso....”, NÃO há 
atendimento à norma padrão quanto à

(A) regência nominal.
(B) concordância verbal.
(C) concordância nominal.
(D) sintaxe de colocação pronominal.
(E) regência verbal.

A expressão destacada que expressa o modo da 
ação verbal se encontra na alternativa

(A) “...inevitavelmente	leva	a	reflexões...”
(B) “...especialmente	para	as	pessoas	de	fé...”
(C) “...teve um começo há aproximadamente 13,8 bilhões...”

R A C I O C Í N I O  L Ó G I C O  E  M AT E M Á T I C O

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07

(D) “Presumivelmente, a vida veio da não vida...”
(E)	 “...um	núcleo	radioativo	decai	espontaneamente...”
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De acordo com o que dispõe o Estatuto Social 
da EBSERH, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. A EBSERH fica sujeita à supervisão do 
Ministro da Saúde.

II. A EBSERH tem sede e foro no Rio de Janeiro, 
e atuação em todo o território nacional, 
podendo criar subsidiárias, sucursais, filiais 
ou escritórios e representações no país.

III. O prazo de duração da EBSERH é 
indeterminado.

IV. A EBSERH sujeitar-se-á ao regime jurídico 
próprio das empresas privadas, inclusive 
quanto aos direitos e obrigações civis, 
comerciais, trabalhistas e tributários.

(A) Apenas I, II e IV.
(B) Apenas I, III e IV.
(C) Apenas I e IV.
(D) Apenas III e IV.
(E) I, II, III e IV.

Os contratos que a EBSERH celebrar ou em que 
vier a intervir e os atos que envolvam obrigações 
ou responsabilidades por parte da empresa serão 
assinados

(A) pelo Presidente, em conjunto com um Diretor.
(B) pelo Presidente, em conjunto com um Conselheiro.
(C) somente pelo Presidente.
(D) pelos membros do Conselho de Administração, 

conjuntamente.
(E) pelos membros da Diretoria Executiva, conjuntamente.

Conforme o Regimento Interno, o corpo diretivo da 
EBSERH é constituído

(A) pelo Presidente e pelos membros do Conselho de 
Administração.

(B) pelo Presidente e pelos Diretores que compõem a 
Diretoria Executiva.

(C) pelo Presidente e pelos Conselheiros e Diretores.
(D) somente pelos membros do Conselho de Administração.
(E) somente pelos Diretores que compõem a Diretoria 

Executiva.

De acordo com o Regimento Interno, o contrato 
de adesão das instituições federais de ensino ou 
instituições congêneres com a EBSERH será

(A) proposto pelo Presidente e aprovado pelo Conselho de 
Administração.

(B) proposto pelo Conselho de Administração e aprovado 
pelo Presidente.

(C) proposto pelo Conselho de Administração e aprovado 
pela Diretoria Executiva.

(D) proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo 
Conselho de Administração.

(E) proposto pela Diretoria Executiva e aprovado pelo 
Presidente.

Preencha as lacunas e assinale a alternativa correta. 
As instituições congêneres, conforme a Lei 
12.550/2011, são instituições _______________ 
que desenvolvam atividades de 
___________________________ na área da saúde e 
que prestem serviços no âmbito ________________.

(A)	 Públicas	 /	 assistência	 /	 do	 Sistema	Único	 de	Saúde	 –	
SUS

(B) Privadas / ensino e de pesquisa / da rede hospitalar 
privada

(C)	 Públicas	/	ensino	e	de	pesquisa	/	do	Sistema	Único	de	
Saúde	–	SUS

(D)	 Públicas	ou	privadas	 /	 ensino	e	de	pesquisa	 /	 da	 rede	
hospitalar privada

(E)	 Públicas	ou	privadas	/	ensino	e	de	pesquisa	/	do	Sistema	
Único	de	Saúde	–	SUS

QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  À  E B S E R H

QUESTÃO 20

Quais são os valores de A, B e C respectivamente 
para que o quadrado mantenha o padrão?

(A) 5, 13 e 6.
(B) 6, 5 e 13.
(C) 13, 26 e 27.
(D) 34, 5 e 6.
(E) 4, 7 e 14.

Assinale a alternativa que apresenta a negação da 
proposição:
“Mauro gosta de rock ou João gosta de samba”.

(A) Mauro gosta de rock ou João não gosta de rock.
(B) Mauro gosta de rock se João não gosta de samba.
(C) Mauro não gosta de rock ou João não gosta de samba.
(D) Mauro não gosta de rock se, e somente se João não 

gosta de samba.
(E) Mauro não gosta de rock e João não gosta de samba.
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II. Caberá à União, com seus recursos 
próprios, financiar o Subsistema de 
Atenção à Saúde Indígena.

III. O SUS promoverá a articulação do 
Subsistema de Atenção à Saúde Indígena 
com os órgãos responsáveis pela Política 
Indígena do País.

IV. Os Estados, Municípios, outras instituições 
governamentais e não-governamentais 
poderão atuar complementarmente no 
custeio e execução das ações.

(A) Apenas I, II e III. 
(B) Apenas I, III e IV.
(C) Apenas II e III.
(D) Apenas I e IV.
(E) I, II, III e IV.

De acordo com a organização do SUS estabelecida 
no Decreto 7.508/2011, é possível afirmar que

(A)	 o	 SUS	 é	 constituído	 pela	 conjugação	 das	 ações	 e	
serviços de promoção, proteção e recuperação da 
saúde	executados	apenas	pela	União,	de	forma	direta	
ou indireta, mediante a participação complementar 
da iniciativa privada, sendo organizado de forma 
hierarquizada.

(B)	 o	 SUS	 é	 constituído	 pela	 conjugação	 das	 ações	 e	
serviços de promoção, proteção e recuperação da 
saúde	 executados	 apenas	 pelos	 Estados	 e	 Distrito	
Federal, de forma direta ou indireta, mediante a 
participação complementar da iniciativa privada, 
sendo organizado de forma regionalizada e não 
hierarquizada.

(C)	 o	 SUS	 é	 constituído	 pela	 conjugação	 das	 ações	
e serviços de promoção, proteção e recuperação 
da	 saúde	 executados	 pelos	 entes	 federativos,	 de	
forma direta ou indireta, mediante a participação 
complementar da iniciativa privada, sendo organizado 
de forma regionalizada e hierarquizada.

(D)	 o	 SUS	 é	 constituído	 pela	 conjugação	 das	 ações	
e serviços de promoção, proteção e recuperação 
da	 saúde	 executados	 apenas	 pelos	 Municípios,	 de	
forma direta ou indireta, mediante a participação 
complementar da iniciativa privada, sendo organizado 
de forma não hierarquizada.

(E)	 o	 SUS	 é	 constituído	 pela	 conjugação	 das	 ações	 e	
serviços de promoção, proteção e recuperação da 
saúde	 executados	 pelos	 entes	 federativos	 e	 pela	
iniciativa privada, de forma direta ou indireta, sendo 
organizado de forma regionalizada e hierarquizada.

De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços 
de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS 
são considerados

(A) Serviços Especiais de Acesso Aberto.
(B) Portas de Entrada.
(C) Serviços Especiais de Acesso Primário.
(D) Portas Iniciais do SUS.
(E) Serviços de Atenção Primária.

Sobre a Seguridade Social, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas.

I. As receitas dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios destinadas à seguridade 
social constarão dos respectivos 
orçamentos, os quais integrarão o 
orçamento da União.

II. A pessoa jurídica em débito com o sistema 
da seguridade social, como estabelecido em 
lei, poderá contratar com o Poder Público, 
mas não poderá dele receber benefícios ou 
incentivos fiscais ou creditícios.

III. Nenhum benefício ou serviço da seguridade 
social poderá ser criado, majorado ou 
estendido sem a correspondente fonte de 
custeio total.

IV. São isentas de contribuição para a 
seguridade social as entidades beneficentes 
de assistência social que atendam às 
exigências estabelecidas em lei.

(A) Apenas I, III e IV.
(B) Apenas I, II e IV.
(C) Apenas I e II.
(D) Apenas III e IV.
(E) I, II, III e IV.

O conjunto de ações que proporcionam o 
conhecimento, a detecção ou prevenção de 
qualquer mudança nos fatores determinantes e 
condicionantes de saúde individual ou coletiva, 
com a finalidade de recomendar e adotar as 
medidas de prevenção e controle das doenças ou 
agravos é o que se entende por

(A) vigilância sanitária.
(B) vigilância epidemiológica
(C)	 saúde	do	trabalhador.
(D) assistência terapêutica integral.
(E) assistência social.

Em relação ao Subsistema de Atenção à Saúde 
Indígena, analise as assertivas e assinale a 
alternativa que aponta as corretas.

I. As ações e serviços de saúde voltados para 
o atendimento das populações indígenas, 
em todo o território nacional, coletiva ou 
individualmente, obedecerão ao disposto 
na Lei 8.080/1990.

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 23

L E G I S L A Ç Ã O  A P L I C A D A  A O  S U S

QUESTÃO 22

QUESTÃO 21
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C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S

Em relação ao delirium, assinale a alternativa 
correta.

(A) É um transtorno cerebral agudo manisfestado por uma 
série	de	sintomas	neuropsiquiátricos.

(B) É um transtorno cerebral crônico manisfestado por 
uma	série	de	sintomas	gástricos	inespecíficos.

(C) É um transtorno cerebral transitório, intermitente, 
estável,	 manisfestado	 por	 uma	 série	 de	 sintomas	
vegetativos.

(D) É um transtorno cerebral instável, manifestado por 
alterações	do	mesentério.

(E) É um transtorno cerebral subagudo manifestado por 
uma	série	de	sintomas	gástricos,	motores	e	funcionais.

Em relação ao papel dos neurotransmissores no 
delirium, assinale a alternativa correta.

(A) As duas proposições mais aceitas são a redução da 
atividade da serotonina e o excesso de atividade da 
noradrenalina.

(B) As duas proposições mais aceitas são a redução da 
dopamina e o excesso da atividade da serotonina.

(C) As duas proposições mais aceitas são a redução da 
atividade da acetilcolina e o excesso de atividade da 
dopamina.

(D)	 A	proposição	mais	aceita	é	a	redução	da	serotonina.
(E) As duas proposições mais aceitas são o excesso de 

serotonina e a redução da dopamina.

Em relação à demência, assinale a alternativa 
correta.

(A) É um grupo homogêneo de transtornos psiquiátricos 
caracterizado por diminuição da capacidade global 
de entendimento e enfrentamento das vicissitudes da 
vida diária.

(B) É um grupo heterogêneo de transtornos psiquiátricos 
caracterizado por perda dos níveis anteriores de 
funcionamento cognitivo, executivo e de memória, 
quando o indivíduo está em estado de alerta total.

(C) É um grupo homogêneo de transtornos psiquiátricos 
caracterizado por alterações das membranas 
subcorticais do sistema mesolímbico.

(D) É um grupo especial de transtornos psiquiátricos 
caracterizado por ganho dos níveis de atenção, 
memória e percepção espacial.

(E) É um grupo homogêneo de transtornos psiquiátricos 
caracterizado por perda dos níveis superiores de 
funcionamento cognitivo, funcional e executivo, 
quando o indívíduo está em estado de alerta mínimo.

Em relação à demência de multi-infarto, assinale a 
alternativa correta.

(A) É caracterizada por início crônico, funcionamento 
executivo	 aumentado,	 lentificação	 da	 marcha	 e	
sintomas	somáticos	inespecíficos.

(B) É caracterizada por início da alteração dos níveis 
tensionais,	com	alteração	do	plexo	mesentérico.

(C) É caracterizada por início subagudo, funcionamento 
estável,	 lentificação	 da	 marcha	 e	 sintomas	
parkinsonianos.

(D) É caracterizada por início abrupto, funcionamento 
executivo diminuído, alteração da marcha, labilidade 
afetiva e sintomas parkinsonianos.

(E) É caracterizada por alteração dos gânglios da base, 
associado	a	um	prejuízo	da	memória,	 lentificação	da	
marcha, funcionamento executivo diminuído.

Em relação à demência com corpos de Lewy, 
assinale a alternativa correta.

(A) Caracteriza-se por ocorrer como consequência aguda 
ou	subaguda	de	um	único	acidente	vascular	cerebral.

(B) Caracteriza-se por impulsividade, inquietude motora, 
clareza do sensório, sem prejuízo de memória, 
presença	de	alterações	nas	células	da	glia	e	microglia.

(C) Caracteriza-se por funcionamento normal, com estado 
cognitivo aumentado e densidade mais baixa no 
neocórtex.

(D)	 Caracteriza-se	por	prejuízo	das	células	dos	gânglios	
da base, com alteração no giro da insula, com grave 
distrofia	dos	neurônios	motores	superiores.

(E) Caracteriza-se por funcionamento executivo 
prejudicado, comportamento social desinibido, síncope 
e sensibilidade aumentada a agentes antipsicóticos.

Em relação à ação dos agentes anticolinesterásicos, 
assinale a alternativa correta.

(A) Agem pela inibição de acetilcolinesterase, aumentando 
a quantidade líquida de acetilcolina sináptica disponível 
para neurotransmissão.

(B) Agem pela ativação de serotonina, aumentando a 
quantidade líquida de serotonina sináptica disponível 
para neurotransmissão.

(C) Agem pelo bloqueio de dopamina, aumentando a 
quantidade líquida de dopamina sináptica disponível 
para ativação.

(D) Agem pela intermediação dos transportadores de 
serotonina, aumentando a quantidade de nitrogênio 
líquido na transmissão nervosa.

(E) Agem pela ativação de noradrenalina, aumentando a 
quantidade de neurotransmissores na fenda sináptica 
e ocasionando uma ruptura da ação da dopamina, 
diminuindo a agitação comum em pacientes com 
demência.

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31
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Em relação aos transtornos amnésticos, assinale 
a alternativa correta.

(A) São caracterizados por perda do funcionamento 
visual	devido	aos	efeitos	fisiológicos	indiretos	de	uma	
condição	médica	geral	ou	aos	efeitos	intermitentes	de	
uma substância.

(B) São caracterizados por perda de memória devido aos 
efeitos	 fisiológicos	 diretos	 de	 uma	 condição	 médica	
geral ou aos efeitos persistentes de uma substância.

(C) São caracterizados por um ganho do funcionamento 
mental	devido	aos	efeitos	fisiológicos	diretos	de	uma	
condição	médica	geral	ou	aos	efeitos	persistentes	de	
uma substância.

(D) São caracterizados por um prejuízo no funcionamento 
cognitivo decorrente de uma lesão subcortical do 
mesentério.

(E) São caracterizados por um prejuízo no funcionamento 
abstrativo	 devido	 aos	 efeitos	 fisiológicos	 diretos	 de	
uma	condição	médica	geral	ou	aos	efeitos	persistentes	
de uma substância.

Em relação à síndrome de Korsakoff, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 É	 um	 transtorno	 demencial	 causado	 por	 deficiência	
de tocoferol, geralmente associado a ingestão de 
substância psicoativa.

(B)	 É	um	 transtorno	demencial	 causado	pela	deficiência	
de n-acetilcisteína, responsável pelo transporte ativo 
das	células	responsáveis	pela	memória.

(C)	 É	 um	 transtorno	 causado	 por	 deficiência	 de	 insight,	
geralmente associado à ingestão prolongada e 
excessiva de metais pesados.

(D)	 É	um	transtorno	amnéstico	causado	por	deficiência	de	
tiamina, geralmente associado à ingestão prolongada 
e excessiva de álcool.

(E)	 É	um	transtorno	classificado	nos	quadros	demenciais	
decorrentes do uso de partículas de emulsão de 
pósitron presente na albumina humana.

Em relação à intoxicação pelo álcool, assinale a 
alternativa correta.

(A) O grau de prejuízo clínico depende da intolerância do 
indivíduo, do grau alcoólico da bebida, dos compostos 
utilizados na fermentação da bebida.

(B) O grau de prejuízo clínico depende da capacidade do 
indivíduo absorver uma maior quantidade de bebida 
alcoólica em maior tempo possível e com consequente 
eliminação	pelas	vias	aéreas	superiores	e	inferiores.

(C) O grau de prejuízo clínico depende da tolerância do 
indivíduo, da quantidade ingerida, do tipo de bebida 
alcoólica ingerida e da quantidade absorvida.

(D) O grau de prejuízo clínico depende da capacidade de 
ligação	proteica	do	álcool	às	células	gliais,	que	leva	a	
uma alcoolemia cerebral.

(E) O grau de prejuízo clínico depende da avaliação 
laboratorial que mostra uma capacidade diminuída 

da desidrogenase láctica com a desidronegenase 
acetildeído,	 responsável	 pela	 quebra	 das	 moléculas	
de dimetil-fenol-glicol.

Em relação à cannabis, assinale a alternativa 
correta.

(A) O uso agudo de maconha tem sido associado ao 
risco aumentado de síndrome de Bilroth, quadro 
caracterizado pela perda abrupta da capacidade 
abstrativa e cognitiva.

(B) O uso subagdo da maconha tem sido associado ao 
risco diminuído de desenvolver alterações do lócus 
ceruleus.

(C) O uso clínico da maconha tem sido associado ao risco 
aumentado de desenvolver coreia de Hungtinton.

(D) O uso clínico da maconha favorece o uso de 
substâncias orais para retirar o gosto de menta que 
alguns pacientes crônicos tem em sua boca, após o 
uso recorrente e intermitente da maconha.

(E) O uso crônico de maconha tem sido associado ao 
risco aumentado de paranoia, mas há cada vez mais 
evidências sobre associações entre início precoce do 
uso de maconha e psicose ou esquizofrenia.

Em relação à síndrome de abstinência de cannabis, 
assinale a alternativa correta.

(A) Ela não existe.
(B)	 Ela	 começa	 	 20	 dias	 após	 a	 cessação	 do	 uso	 e	 é	

geralmente grave, mas a duração tem sido estável 
entre os estudos, de 130 a 250 dias.

(C)	 Ela	 começa	 35	 dias	 após	 a	 cessação	 do	 uso	 e	 é	
geralmente intermitente.

(D) Ela começa 15 dias após a cessação.
(E)	 Ela	começa	2	a	3	dias	após	a	cessação	do	uso	e	é	

geralmente leve, mas a duração tem sido variável 
entre os estudos, de 12 a 115 dias.

Em relação aos sintomas de intoxicação por 
sedativos-hipnóticos, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 Incluem	 marcha	 atlética,	 inquietude	 motora	 e,	 em	
casos mais graves, podem ocorrer náusea e vômitos.

(B) Incluem fala arrastada, ataxia, falta de coordenação 
e, em casos mais graves, podem ocorrer estupor e 
coma.

(C) Incluem ataxia, incoordenação cerebral e, em casos 
mais graves, podem ocorrer arritmia supraquiasmática.

(D) Incluem neuralgia do trigêmeo, falta de coordenação, 
intolerância à lactose e, em casos mais graves, coma 
e obnubilação.

(E) Incluem ataxia, náusea e vômito e, em casos mais 
graves, estupor e obnubilação.

Em relação à esquizofrenia, assinale a alternativa 
correta.

(A) É um transtorno mental leve e agudo que afeta 5% da 
população mundial.

QUESTÃO 36

QUESTÃO 37
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(B) É um transtorno mental subagudo e crônico que afeta 
10% da população mundial.

(C)	 É	um	transtorno	mental	sério	e	crônico	que	afeta	1%	
da população mundial.

(D) É um transtorno mental crônico e leve que afeta 25% 
da população mundial.

(E) É um transtorno mental de intensidade grave que 
afeta 35% da população mundial.

Em relação ao autor Emil Kraepelin, assinale a 
alternativa correta.

(A) Ele usou pela primeira vez o termo melancolia.
(B) Ele e Freud foram os primeiros a estudar os 

pensamentos instintivos dos esquizofrênicos.
(C) Ele e Eugene Bleuler usaram pela primeira vez o 

termo	de	Jaspion	–	do	japonês	–	demência.
(D) Ele usou pela primeira vez o termo demência precoce.
(E) Ele, Eugene Bleuler, Benedict Augustin Morel, usaram 

pela primeira vez o termo hebefrenia.

Em relação aos sintomas positivos da 
esquizofrenia, assinale a alternativa correta.

(A) Três sintomas positivos são geralmente reconhecidos 
–	 alucinações,	 delírios	 e	 fala	 ou	 comportamento	
desorganizado.

(B) Quatro sintomas positivos são geralmente 
reconhecidos	–	alucinações,	delírios,	comportamento	
desorganizado,	déficits	social	e	afetivo.

(C)	 Incluem	déficits	nas	esferas	social,	afetiva	e	cognitiva.
(D) Incluem ilusões, perpepcões distorcidas da realidade, 

perda do juízo crítico.
(E) Incluem ilusões, ideias de referência, delírios e 

alucinações.

Em relação ao prejuízo cognitivo da esquizofrenia, 
assinale a alternativa correta.

(A) Apresentam as funções cognitivas inferiores 
prejudicadas, incluindo problemas de audição, 
memória de curto prazo e planejamento de longo 
prazo.

(B) Apresentam as funções cognitivas intermediárias 
prejudicadas, incluindo problemas de memória 
de longo prazo e curto prazo e planejamento e 
compreensão de linguagem.

(C) Apresentam as funções cognitivas supratentoriais 
prejudicadas, incluindo problemas de audição, 
atenção, memórias de curto prazo e planejamento e 
produção de linguagem.

(D)	 Apresentam	 as	 funções	 cognitivas	 com	 déficits	 de	
memória declarativa de curto prazo, problemas de 
atenção e planejamento de curto prazo.

(E) Apresentam as funções cognitivas superiores 
prejudicadas, incluindo problemas de atenção, 
memória de longo prazo e planejamento e de 
compreensão e produção de linguagem.

Em relação à esquizofrenia paranoide, assinale a 
alternativa correta.

(A) Presença de catatonia, afeto insípido e funcionamento 
social prejudicado.

(B)	 Presença	de	embotamento	afetivo,	déficits	cognitivos	
para problemas elaborados e insônia.

(C) Presença de delírios paranoides e alucinações 
auditivas em comparação  com outros sintomas da 
doença.

(D) Presença de agitação e agressividade em relação a 
terceiros, ilusões e estupor.

(E) Presença de sintomas desorganizados, 
comportamento desorganizado, embotado afetivo e 
estupor.

Em relação à esquizofrenia catatônica, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 O	paciente	é	agressivo,	com	delírios	persecutórios	e	
passivo-agressivo.

(B) O paciente apresenta delírios, persistência de 
sintomas negativos, fala desorganizada e depressão.

(C) O paciente apresenta persistência de sintomas 
negativos, com ausência de delírios, alucinações, 
comportamento desorganizado ou paranoide.

(D)	 O	 paciente	 mantém	 uma	 posição	 corporal	 por	 um	
período muito longo, sem falar ou reagir aos outros.

(E) O paciente apresenta persistência de comportamento 
desorganizado, fala arrastada, logorreico, inquietude 
motora e agitação.

Em relação ao transtorno esquizoafetivo, assinale 
a alternativa correta.

(A) O termo parece ter sido cunhado por Tartamundi.
(B) O termo parece ter sido cunhado por Kasanin.
(C) O termo parece ter sido cunhado por Freud.
(D) O termo parece ter sido cunhado por Kalbaum.
(E) O termo parece ter sido cunhado por Jaspers.

Em relação ao termo psicose esquizofreniforme, 
assinale a alterntiva correta.

(A)	 Foi	 usado	 inicialmente	 por	 Langfeldt	 na	 década	 de	
1930 para diferenciar pacientes com esquizofrenia 
que tinham um prognóstico relativamente melhor.

(B)	 Foi	usado	 inicialmente	por	Brooksfield	na	década	de	
1930 para diferenciar pacientes com esquizofrenia 
que tinham um prognóstico relativamente pior.

(C)	 Foi	 usado	 inicialmente	 por	 Kaulbaum	 na	 década	 de	
1950 para diferenciar pacientes esquizofrênicos que 
tinham um prognóstico relativamente pobre.

(D)	 Foi	usado	inicialmente	por	Mikhail	Bakhtin	na	década	
de 1930 para diferenciar pacientes com esquizofrenia 
que tinham uma evolução desfavorável em relação ao 
ambiente.

(E)	 Foi	usado	inicialmente	por	Thommy	Hilgland	na	década	
de 1930 para diferenciar pacientes esquizofrênicos 
que tinham uma evolução sem prejuízo cognitivo.

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40
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Em relação aos sintomas cognitivos da depressão, 
assinale a alternativa correta.

(A) O prejuízo cognitivo na depressão inclui erros na 
captação da informação e prejuízo na habilidade 
executiva, com lesão do self do hipotálamo.

(B) O prejuízo cognitivo na depressão inclui erros de 
abstração, minimização do positivo e leitura mental, 
levando a uma pobreza ideativa que encontra-se 
alterada na área de Wernicke.

(C) O prejuízo cognitivo na depressão não existe.
(D) O prejuízo cognitivo na depressão inclui fatores 

ambientais distorcidos, diminuição das habilidades 
executivas, diminuição do afeto e sensibilidade 
auditiva diminuída.

(E) O prejuízo cognitivo na depressão inclui erros no 
processamento de informação e distorções descritas 
por um modelo cognitivo-comportamental.

Em relação à distimia, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 Caracteriza-se	 por	 prejuízo	 significativo,	 sofrimento,	
delírios nihilistas ou somáticos.

(B) Caracteriza-se por um padrão sazonal com 
desregulação	melanominérgica.

(C) Caracteriza-se por sintomatologia grave e presente na 
fase	pré-menstrual.

(D) Caracteriza-se por sintomas depressivos mais leves 
do que os da depressão maior, que persistem por 
pelo menos dois anos, com um período livre de 
sintomatologia de apenas dois meses em cada ano.

(E) Caracteriza-se por sentimento de inutilidade, fadiga, 
agitação e pensamentos recorrentes de morte, que 
persistem por, pelo menos, uma semana e sem 
período livre de sintomatologia.

Em relação aos sintomas cognitivos, 
neurovegetativos e comportamentais da mania, 
assinale a alternativa correta.

(A) Apresenta prejuízo na memória de longo prazo, 
melhora das habilidades de resolução de problemas, 
sem prejuízo do julgamento.

(B) Apresenta prejuízo na memória, na função executiva, 
no julgamento e na integração visuoespacial, 
distraibilidade.

(C) Apresenta prejuízo na memória de curto prazo, das 
habilidades visuo-auditivo-espaciais e prejuízo no 
ciclo sono-vigília, com alteração do olfato.

(D) Apresenta prejuízo no comportamento com tipo 
desenibido,	exposição	moral	e	ética,	prejuízo	na	fala,	
com alteração grave das enzimas metabólicas.

(E) Apresenta prejuízo de inutilidade, baixa estima, 
inadequação e esquema de não amado.

Em relação à ciclotimia, assinale a alternativa 
correta.

(A) É caracterizada por uma história de delírios e 
pensamento desorganizado.

(B) É caracterizada por uma história de comportamento 
antisocial, com desrespeito às leis.

(C) É caracterizada por uma história de dois anos de humor 
variável, com sintomas depressivos e hipomaníacos.

(D) É caracterizada por uma história de dependência, auto 
estima elevada e com personalidade narcisista.

(E) É caracterizada por uma história familiar de alteração 
do cromossomo 18 e do alelo 15.7.

Em relação ao apego descrito por John Bowlby, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 Afirmava	 que	 o	 apego	 ansioso	 ou	 a	 quebra	 de	 um	
vínculo evocava depressão quando uma perda era 
vivenciada posteriormente durante a vida.

(B)	 Afirmava	que	um	 indivíduo	passava	de	uma	posição	
paranoide para uma deprimida, de que o indivíduo 
convivia com a ideia de que havia destruído uma 
pessoa querida e que isso, mais, tarde, produziria 
depressão.

(C)	 Afirmava	que	o	superego	é	dominante	como	resultado	
de culpa em relação à raiva dirigida a pessoas 
queridas.

(D)	 Afirmava	 que	 os	 antidepressivos	 tricíclicos	 eram	
responsáveis	 pela	 ação	 dopaminérgica	 nos	 lócus	
cereleus, no alívio dos sintomas depressivos.

(E)	 Afirmava	 que	 o	 bebê	 que	 não	 fosse	 amamentado	
pelo mínimo de dois anos, desenvolveria uma grave 
alteração na sua habilidade vincular, fazendo com que 
o indivíduo desenvolvesse hipomania.

QUESTÃO 46
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