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Ao receber este Caderno de Questões, confira se o cargo indicado é aquele para o qual você
está concorrendo. Verifique se constam deste Caderno, de forma legível, as 60 (sessenta)
questões objetivas e o tema da Redação. Caso contrário, notifique imediatamente ao fiscal.
Saiba que, se fizer a prova para um cargo diferente daquele a que concorre, você será eliminado
do concurso.
Além deste Caderno de Questões, você deverá ter recebido o Cartão de Respostas e a Folha
de Redação.
Verifique se seus dados conferem com os que aparecem no Cartão de Respostas e na Folha de
Redação. Em caso afirmativo, assine a Folha de Redação e o Cartão de Respostas e leia
atentamente as instruções para o preenchimento. Caso contrário, notifique imediatamente ao
fiscal.
Sob pena de eliminação do concurso, não é permitido que faça uso de instrumentos auxiliares
para cálculos e desenhos, ou porte qualquer dispositivo eletrônico, inclusive telefone celular, que
sirva de consulta ou comunicação. Da mesma forma, na Folha de Redação, não faça qualquer
registro que possa identificá-lo, exceto no lugar destinado à assinatura. A Folha de Redação será
desidentificada antes da correção.
Você vai verificar que cada questão objetiva apresenta 5 (cinco) opções de respostas, sendo
apenas uma correta. No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção,
pois será atribuída nota zero a toda questão com mais de uma opção assinalada, ainda que
dentre elas se encontre a correta.
O tempo disponível para você fazer esta prova, incluindo a elaboração da redação e o
preenchimento do Cartão de Respostas, é de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos.
Colabore com o fiscal, na coleta da impressão digital.
Use caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta para
preencher o Cartão de Respostas e escrever a redação.
Faça a prova com equilíbrio de tempo, reservando espaço para preencher o Cartão de
Respostas e passar a limpo a redação.
Terminando a prova, entregue ao fiscal o Caderno de Questões, o Cartão de Respostas e a
Folha de Redação. Verifique se assinou o Cartão de Respostas e a Folha de Redação. A não
entrega do Cartão de Respostas e da Folha de Redação implicará na eliminação do concurso.

Após o aviso para o início da prova, você deverá permanecer no local
de realização da mesma por, no mínimo, noventa minutos.
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Parte I: Língua Portuguesa

mundo irreconhecível que propõe novos interesses e
atividades. A curiosidade se aguça na medida em que
se é desafiado por bem mais que o tradicional choque
de gerações com seus conflitos e desentendimentos.
Uma verdadeira mudança de era nos leva de roldão,
oferecendo-nos ao mesmo tempo o privilégio e o susto
de dela participar.
7
A libido, seja por uma maior liberalização dos
costumes, seja por progressos da medicina, reclama
seus direitos na terceira idade com uma naturalidade
que em outros tempos já foi chamada de despudor.
Esmaece a fronteira entre as fases da vida. É o
conceito de velhice que envelhece. Envelhecer como
sinônimo de decadência deixou de ser uma profecia
que se autorrealiza. Sem, no entanto, impedir a lucidez
sobre o desfecho.
8
“Meu tempo é curto e o tempo dela sobra”,
lamenta-se o trovador, que não ignora a traição que
nosso corpo nos reserva. Nosso melhor amigo, que
conhecemos melhor que nossa própria alma,
companheiro dos maiores prazeres, um dia nos trairá,
adverte o imperador Adriano em suas memórias
escritas por Marguerite Yourcenar.

Após a leitura do texto, responda às questões propostas.
1
Com seu cabelo cinza, rugas novas e os
mesmos olhos verdes, cantando madrigais para a
moça do cabelo cor de abóbora, Chico Buarque de
Holanda vai bater de frente com as patrulhas do senso
comum. Elas torcem o nariz para mais essa audácia do
trovador. O casal cinza e cor de abóbora segue seu
caminho e tomara que ele continue cantando “eu sou
tão feliz com ela” sem encontrar resposta ao “que será
que dá dentro da gente que não devia”.
2
Afinal, é o olhar estrangeiro que nos faz
estrangeiros a nós mesmos e cria os interditos que
balizam o que supostamente é ou deixa de ser
adequado a uma faixa etária. O olhar alheio é mais
cruel que a decadência das formas. (...)
3
Proust, que de gente entendia como ninguém,
descreve o envelhecer como o mais abstrato dos
sentimentos humanos. O príncipe Fabrizio Salinas, o
Leopardo criado por Tommasi di Lampedusa, não
ouvia o barulho dos grãos de areia que escorrem na
ampulheta. Não fora o entorno e seus espelhos, netos
que nascem, amigos que morrem, não fosse o tempo
“um senhor tão bonito quanto a cara do meu filho”,
segundo Caetano, quem, por si mesmo, se perceberia
envelhecer? Morreríamos nos acreditando jovens
como sempre fomos.
4
A vida sobrepõe uma série de experiências
que não se anulam, ao contrário, se mesclam e
compõem uma identidade. O idoso não anula dentro
de si a criança e o adolescente, todos reais e atuais,
fantasmas saudosos de um corpo que os acolhia, hoje
inquilinos de uma pele em que não se reconhecem. E,
se é verdade que o envelhecer é um fato e uma foto, é
também verdade que quem não se reconhece na foto
se reconhece na memória e no frescor das emoções
que persistem. É assim que, vulcânica, a adolescência
pode brotar em um homem ou uma mulher de
meia-idade, fazendo projetos que mal cabem em uma
vida inteira.
5
Essa doce liberdade de se reinventar a cada
dia poderia prescindir do esforço patético de camuflar
com cirurgias e botoxes – obras na casa demolida – a
inexorável escultura do tempo. O medo pânico de
envelhecer, que fez da cirurgia estética um próspero
campo da medicina e de uma vendedora de
cosméticos a mulher mais rica do mundo, se explica
justamente pela depreciação cultural e social que o
avançar na idade provoca.
6
Ninguém quer parecer idoso, já que ser idoso
está associado a uma sequência de perdas que
começam com a da beleza e a da saúde. Verdadeira
até então, essa depreciação vai sendo desmentida por
uma saudável evolução das mentalidades: a velhice
não é mais o que era antes. Nem é mais quando era
antes. Os dois ritos de passagem que a anunciavam, o
fim do trabalho e da libido, estão, ambos, perdendo
autoridade. Quem se aposenta continua a viver em um

(OLIVEIRA, Rosiska Darcy de. “Um tempo sem nome”.
O Globo: 21/01/2012.)

01
A argumentação desenvolvida no texto orienta-se
no sentido de persuadir o leitor a concluir que:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

3

Chico Buarque de Holanda é um velho trovador
audacioso, capaz de, em nome do amor, bater
de frente com as esclerosadas patrulhas do
senso comum.
pior que a decadência das formas, fruto do
envelhecer, é o olhar do outro, que cria as
interdições destinadas a restringir a liberdade do
corpo.
com a memória da adolescência, a vida renasce
dentro de um ser humano de meia-idade, que
pode vir a fazer projetos que mal cabem numa
vida inteira.
a falta da libido não é mais característica da
terceira idade, graças não só à liberalização dos
costumes como aos progressos da medicina.
apesar de inevitável o envelhecimento e seu
desfecho, observa-se hoje uma política do corpo
que tende a dissipar as fronteiras entre as fases
da vida.

02
A proposição cujo conteúdo a autora quer que
se interprete, não como certo, mas como possível, é:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

06
O aposto em que se recorre à expressividade da
linguagem figurada é:

“vulcânica, a adolescência pode brotar em um
homem ou uma mulher de meia-idade, fazendo
projetos que mal cabem em uma vida inteira”
(§ 4).
“Quem se aposenta continua a viver em um
mundo irreconhecível que propõe novos
interesses e atividades” (§ 6).
“Uma verdadeira mudança de era nos leva de
roldão, oferecendo-nos ao mesmo tempo o
privilégio e o susto de dela participar” (§ 6).
“Envelhecer como sinônimo de decadência
deixou de ser uma profecia que se autorrealiza”
(§ 7).
“Nosso melhor amigo, que conhecemos melhor
que nossa própria alma, companheiro dos
maiores prazeres, um dia nos trairá” (§ 8).

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

07
Altera-se o sentido de: “VERDADEIRA ATÉ
ENTÃO, essa depreciação vai sendo desmentida por
uma saudável evolução das mentalidades” (§ 6) com a
seguinte redação do termo em destaque:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

03
Pode-se introduzir, sem prejuízo da coerência
textual, o enunciado em: “Os dois ritos de passagem
que a anunciavam, o fim do trabalho e da libido, estão,
ambos, perdendo autoridade” (§ 6) com o auxílio de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

inclusive.
portanto.
aliás.
ou melhor.
afinal.

(A)
(B)
(C)

“QUE escorrem da ampulheta” (§ 3) / o barulho
dos grãos de areia.
“que OS acolhia” (§ 4) / a criança e o
adolescente.
“ESSA depreciação” (§ 6) / a depreciação
cultural e social que o avançar na idade provoca.
“e o susto de dELA participar” (§ 6) / Uma
verdadeira mudança de era.
“reclama SEUS direitos” (§ 7) / A libido.

(D)

05
A alternativa em que a proposta de mudança de
redação altera o sentido do enunciado no texto é:

(A)

(B)
(C)
(D)
(E)

(E)

(B)
(C)
(D)
(E)

Eram ____ no rosto do ator os traços da velhice
que chegava (flagrantes / fragrantes).
A velhice ____ o espírito do homem, levando-o à
tristeza (degradava / degredava).
O idoso ____ os olhos, pensativo, diante da
velhice (serrava / cerrava).
Os idosos, em harmonioso ____, cantavam
músicas joviais (concerto / conserto).
O médico ____ ao idoso remédios para controlar
a hipertensão (prescreveu / proscreveu).

09
Em: “Não fora o entorno e seus espelhos” (§ 3),
a forma verbal do mais-que-perfeito do indicativo está
empregada, no que diz respeito às noções de tempo e
modo, como a forma destacada em:

(B)
(A)

Se bem que verdadeira até então.
Apesar de ser verdadeira até então.
Por muito que verdadeira até então.
Por ser verdadeira até então.
Verdadeira que seja até então.

08
Não se pode substituir o termo em destaque no
trecho “com as patrulhas do SENSO comum” (§ 1), pelo
substantivo CENSO, por inadequação de sentido. Da
mesma forma, a frase abaixo em que NÃO se pode
preencher a lacuna com o primeiro termo indicado entre
parênteses, também por inadequação de sentido, é:

04
Há evidente equívoco na indicação do segmento
de texto a que se refere o pronome destacado em:
(A)

“o Leopardo criado por Tommasi di Lampedusa”
(§ 3).
“netos que nascem, amigos que morrem” (§ 3).
“obras na casa demolida” (§ 5).
“o fim do trabalho e da libido” (§ 6).
“companheiro dos maiores prazeres” (§ 8).

“sem encontrar resposta” (§ 1) / a despeito de
não encontrar resposta.
“vai bater de frente com as patrulhas” (§ 1) / vai
ao encontro das patrulhas.
“ao contrário, se mesclam” (§ 4) / antes se
mesclam.
“se é verdade” (§ 4) / a ser verdade.
“seja por progressos da medicina” (§ 7) / seja em
virtude de progressos da medicina.

(C)
(D)
(E)

4

Até que enfim CONSEGUIRA o passaporte para
viajar à Europa.
Três dias depois o marido voltou, como se nada
HOUVERA.
O porteiro aproximou-se para avisar que o táxi já
CHEGARA.
VIERA de longe, apenas para cobrar-lhe uma
dívida antiga.
Tivesse mais coragem – e ele SAÍRA correndo
para pedir-lhe perdão.

10
Nossas gramáticas entendem que é facultativa a
ênclise do pronome átono, tal como indicada, no
seguinte contexto linguístico:

13
Se o servidor de uma autarquia pratica um dano
civil contra um terceiro:
(A)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

“é o olhar estrangeiro que nos faz estrangeiros a
nós mesmos” (§ 2) / faz-nos.
“fantasmas saudosos de um corpo que os
acolhia” (§ 4) / acolhia-os.
“hoje inquilinos de uma pele em que não se
reconhecem” (§ 4) / reconhecem-se.
“Uma verdadeira mudança de era nos leva de
roldão” (§ 6) / leva-nos.
“que não ignora a traição que nosso corpo nos
reserva” (§ 8) / reserva-nos.

(B)

(C)

Parte II: Noções Básicas de Administração Pública
11
A contratação de professores, técnicos e
cientistas estrangeiros é permitida, na forma da
Constituição:
(A)

(B)
(C)
(D)

(E)

(D)

às universidades, em todos os casos, e às
instituições de pesquisa científica e tecnológica
somente para a contratação de técnicos e
cientistas estrangeiros.
apenas às universidades, em todos os casos.
apenas às instituições de pesquisa científica e
tecnológica, em todos os casos.
às universidades, em todos os casos, e às
instituições de pesquisa científica e tecnológica
somente para a contratação de professores.
às universidades e às instituições de pesquisa
científica e tecnológica, em todos os casos.

(E)

o

14
De acordo com a Lei n 8.112/90, o servidor será
removido a pedido, independentemente do interesse
da Administração, na seguinte hipótese:

12
Acerca dos dispositivos constitucionais sobre os
servidores públicos, considere as afirmativas
seguintes:
I

II
III

(A)

Os proventos de aposentadoria e as pensões, por
ocasião de sua concessão, não poderão exceder ou
ser inferiores à remuneração do respectivo servidor,
no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou
que serviu de referência para a concessão da
pensão.
A lei não poderá estabelecer qualquer forma de
contagem de tempo de contribuição ficto.
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 próprio do ente a que está vinculado.

(B)

(C)

(D)

(E)
Das afirmativas acima:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

não é necessário investigar a culpa do servidor,
porque a Constituição da República estabelece
que, em casos como esse, o servidor não tem
qualquer responsabilidade, nem perante o
terceiro, nem perante a autarquia.
é necessário investigar a culpa do servidor,
porque, caso contrário, poder-se-ia estar diante
de um caso de enriquecimento sem causa; o
servidor só indenizará o terceiro se ficar
comprovada a sua culpa.
é necessário investigar a culpa do servidor,
porque, se houve um dano civil, é porque existe
um causador, e só este causador, é que terá a
obrigação de indenizar a quem sofreu o prejuízo;
só se ficar provada a culpa do servidor é que
este terá de indenizar o terceiro.
não é necessário investigar a culpa do servidor
para a indenização ao terceiro; a autarquia
indeniza o terceiro e, em ação regressiva em
face do seu servidor, procurará ressarcir-se do
pagamento feito a título de indenização, quando
então será investigada a culpa ou dolo do
servidor.
é necessário investigar a culpa do servidor, para
que ele não só indenize o terceiro, mas também
responda por eventuais danos morais que
possam recair sobre a autarquia em decorrência
da situação em tela.

apenas III está correta.
apenas II está correta.
apenas I e II estão corretas.
apenas II e III estão corretas.
todas estão corretas.

5

por motivo de saúde do servidor, cônjuge,
companheiro ou dependente que viva às suas
expensas e conste do seu assentamento
funcional, condicionada à comprovação por junta
médica oficial.
para a frequência a curso de aperfeiçoamento
oferecido por instituição de ensino superior, se o
prazo for superior a 2 (dois) anos.
para acompanhar ascendente ou descendente
que ingressar em cargo público, por meio de
investidura, de qualquer poder da União,
estados, municípios e Distrito Federal.
para acompanhar cônjuge que irá exercer
mandato eletivo dos Poderes Executivo e
Legislativo.
para cumprimento de serviço militar.

o

15
Acerca do afastamento do servidor para
participação em programa de pós-graduação stricto
sensu no país, é correto afirmar que:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

17
De acordo com o artigo 17 da Lei n 8.666/93,
para alienação de bens imóveis, faz-se imprescindível
a autorização legislativa, bem como a licitação na
modalidade concorrência. O mesmo artigo, no entanto,
contempla algumas exceções a essa modalidade de
licitação. A opção em que três das hipóteses previstas
de dispensa de licitação na modalidade concorrência
estão rigorosamente de acordo com o referido artigo é:

os afastamentos para realização de programas
de pós-doutorado somente serão concedidos
aos servidores titulares de cargos efetivos no
respectivo órgão ou entidade há pelo menos
quatro anos, incluído o período de estágio
probatório, e que não tenham se afastado por
licença para tratar de assuntos particulares ou,
com fundamento neste artigo, nos quatro anos
anteriores à data da solicitação de afastamento.
os afastamentos para realização de programas
de mestrado e doutorado somente serão
concedidos aos servidores titulares de cargos
efetivos no respectivo órgão ou entidade há pelo
menos 2 (dois) anos para mestrado e 3 (três)
anos para doutorado, incluído o período de
estágio probatório.
os servidores beneficiados por essa modalidade
de afastamento terão que permanecer no
exercício de suas funções após o seu retorno
por um período igual à metade do tempo de
afastamento concedido.
caso o servidor não obtenha o título ou grau que
justificou seu afastamento no período previsto,
deverá ressarcir o órgão ou entidade dos gastos
de seu aperfeiçoamento, mesmo na hipótese
comprovada de força maior ou caso fortuito.
caso o servidor venha a solicitar exoneração do
cargo ou aposentadoria, antes de cumprido o
período de permanência após o afastamento,
será considerado demitido a bem do serviço
público, respondendo cível e criminalmente.

(A)

(B)

(C)

(D)

16
Considerar-se-á impedido de atuar em processo
administrativo o servidor ou autoridade que:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

tenha julgado, nos últimos 12 (doze) meses,
matéria similar à contida no processo
administrativo.
tenha participado ou venha a participar como
perito, testemunha ou representante, ou se tais
situações
ocorrem
quanto
ao
cônjuge,
companheiro, parente e afins até o segundo
grau.
tenha amizade íntima ou inimizade notória com
algum dos interessados ou com os respectivos
cônjuges, companheiros, parentes e afins até o
terceiro grau.
esteja litigando judicial ou administrativamente
com o interessado ou respectivo cônjuge ou
companheiro, parentes e afins até o terceiro
grau.
tenha interesse direto ou indireto na matéria.

(E)

6

venda a outro órgão da mesma esfera do
governo ou Administração Pública / investidura /
alienação gratuita ou onerosa, aforamento,
concessão de direito real de uso, locação ou
permissão de uso de bens imóveis de uso
comercial de âmbito local com área de até
2
150 m (cento e cinquenta metros quadrados) e
inseridos no âmbito de programas de
regularização fundiária de interesse social
desenvolvidos por órgãos ou entidades da
Administração Pública.
investidura / doação a qualquer pessoa / venda
a outro órgão ou entidade da Administração
Pública, de qualquer esfera de governo.
dação em pagamento / investidura / alienação e
concessão de direito real de uso, gratuita ou
onerosa, de terras públicas rurais da União na
Amazônia Legal onde incidam ocupações até o
limite de 15 (quinze) módulos rurais ou 1.500 ha
(mil e quinhentos hectares), para fins de
regularização fundiária, atendidos os requisitos
legais.
alienação gratuita ou onerosa, aforamento,
concessão de direito real de uso, locação ou
permissão de uso de bens imóveis de uso
comercial de âmbito local com área de até
2
150 m (cento e cinquenta metros quadrados) e
inseridos no âmbito de programas de
regularização fundiária de interesse social
desenvolvidos por órgãos ou entidades da
Administração Pública / permuta por imóvel mais
vantajoso para a Administração Pública / dação
em pagamento.
dação em pagamento / doação exclusivamente
para órgão ou entidade da Administração
Pública, da mesma esfera de governo / venda a
outro órgão ou entidade da Adminstração
Pública, de qualquer esfera de governo.

18
De acordo com o Código de Ética do Servidor
Público Federal, é vedado ao servidor público:

(B)

I

(C)

II

III

o uso do cargo ou função, de facilidades, de
amizades, de tempo, de posição e influências,
para obter qualquer favorecimento para si ou para
outrem.
o uso de artifícios para procrastinar ou dificultar o
exercício regular de direito por qualquer pessoa,
causando-lhe dano moral ou material.
pleitear, solicitar, provocar, sugerir ou receber
qualquer tipo de ajuda financeira, gratificação,
prêmio, comissão, doação ou vantagem de
qualquer espécie, para si, familiares ou qualquer
pessoa, para o cumprimento da sua missão ou
para influenciar outro servidor com o mesmo fim.

(D)

(E)

auditorias financeiras e tributárias / patrocínio ou
defesa de causas judiciais e administrativas /
realização de obras de grande porte.
pareceres, perícias e avaliações em geral /
restauração de obras de arte e bens de valor
histórico / patrocínio ou defesa de causas
judiciais e administrativas.
estudos técnicos, planejamento e projetos
básicos e executivos / criação de obra literária
ou artística / assessorias e consultorias técnicas.
treinamento e aperfeiçoamento de pessoal /
realização de espetáculos artísticos ou shows /
fiscalização, supervisão e gerenciamento de
obras ou serviços.

Parte III: Conhecimentos Específicos

Das afirmativas acima:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

21
A opção que representa uma
classificada como psicoestimulante é:

nenhuma das três está correta.
as três estão corretas.
apenas I está correta.
apenas I e II estão corretas.
apenas III está correta.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

19
Para fins de apuração de comprometimento ético,
o
o Decreto n 1.171/94 entende por servidor público:
(A)

(B)
(C)
(D)

(E)

memantina.
metilfenidato.
ziprazidona.
clonidina.
gabapentina.

22
Dentre os medicamentos citados abaixo, NÃO
pode ser utilizado na tranquilização rápida de pacientes:

os servidores e empregados da Administração
Pública direta, de qualquer forma, com ou sem
remuneração.
apenas os servidores permanentes da
Administração Pública.
qualquer
pessoa
que
preste
serviços
remunerados à Administração Pública.
qualquer pessoa que preste serviços à
Administração Pública, de forma permanente,
temporária ou excepcional, com ou sem
remuneração, tanto na Administração Pública
direta quanto em autarquias, fundações
públicas, entidades paraestatais, empresas
públicas e sociedades de economia mista.
qualquer
pessoa
que
preste
serviços,
remunerados ou não, a autarquias, fundações
públicas, entidades paraestatais, empresas
públicas e sociedades de economia mista.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

diazepam.
haloperidol.
rivastigmina.
olanzapina.
clorpromazina.

23
A dose acima
considerada tóxica é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

da

qual

a

bupropiona

é

500 mg.
800 mg.
1,0 g.
1,2 g.
2,0 g.

24
Dentre as citadas abaixo, a substância que
pertence à classe dos antidepressivos é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o

20
A Lei n 8.666/93 enuncia como serviços
técnicos profissionais especializados, sujeitos à
licitação através de concurso, com estipulação prévia
de prêmio ou remuneração, determinados trabalhos
prestados por profissionais liberais ou empresas. De
acordo com a referida lei, estão enumeradas somente
hipóteses desta espécie de serviços técnicos em:
(A)

substância

nortriptilina.
olanzapina.
fenitoína.
metadona.
lorazepam.

25
A eliminação do carbonato de lítio pelo
organismo humano ocorre primariamente pela via:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

treinamento e aperfeiçoamento de pessoal /
restauração de obras de arte de valor histórico /
fornecimento de material odontológico.
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hepática.
pulmonar.
renal.
intestinal.
salivar.

26
Dentre as opções abaixo, representa uma
substância antipsicótica:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

32
Segundo os critérios da CID-10, um quadro
transitório de gravidade significativa que se desenvolve
em um indivíduo sem doença mental e que ocorre em
resposta a excepcional estresse físico ou psíquico,
desaparecendo em horas ou dias, se classifica como:

lamotrigina.
olanzapina.
bupropiona.
agomelatina.
moclobemida.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

27
A combinação mais eficaz para o tratamento da
depressão com sintomas psicóticos é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

33
Dentre os sintomas abaixo, é considerado como
um sintoma de segunda ordem de Kurt Schneider:

antidepressivo + antipsicótico.
antidepressivo + anticonvulsivante.
antipsicótico + anticonvulsivante.
antidepressivo + benzodiazepínico.
antipsicótico + benzodiazepínico.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

28
Dentre as opções abaixo, NÃO apresenta uma
ação de estabilizador do humor para o transtorno
bipolar:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)

(C)
(D)
(E)

mascar chicletes.
uso de prometazina.
uso de hidratante labial.
ingestão fracionada de líquidos.
uso de solução de pilocarpina 1%.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

venlafaxina.
paroxetina.
trazodona.
inibidores da monoaminoxidase (IMAO).
bupropiona.

conceito

de

Otto

Rank,

a

uma ficção idealizada.
a capacidade de viver sem medo, culpa ou
ansiedade e se responsabilizar pelas próprias
ações.
a força do caráter associada à habilidade de
experimentar o prazer sem conflitos.
a capacidade de aprender pela experiência, ser
flexível e adaptar-se ao meio.
algo impossível de ser atingido plenamente.

atetose.
balismo.
mioquimia.
distonia.
coreia.

36
Do ponto de vista da fenomenologia psiquiátrica,
a alteração do pensamento secundária à aceleração
de seu curso, na qual uma ideia se segue à outra de
forma extremamente rápida, é denominada:

31
O tipo de personalidade que se caracteriza pela
preferência quase invariável por atividades solitárias,
capacidade limitada para expressar sentimentos
calorosos e por comportamento introspectivo é o tipo:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o

35
Contrações musculares lentas e intensas,
podendo ocorrer torções do tronco, pescoço e cabeça,
e que costumam ser dolorosas, correspondem a um
quadro de:

30
A maioria dos antidepressivos pode trazer
prejuízos à função sexual. Dentre os antidepressivos
abaixo, possui menor associação com a disfunção
sexual:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

vozes de comando.
eco do pensamento.
percepção delirante.
perplexidade.
vivências de influência corporal.

34
Segundo
normalidade é:

valproato.
lamotrigina.
carbamazepina.
lítio.
clonidina.

29
A xerostomia pode ser um efeito colateral
incômodo para pessoas que usam antidepressivos.
Dentre as opções abaixo, NÃO se apresenta como útil
para o alívio deste incômodo:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

transtorno de estresse pós-traumático.
transtorno de somatização.
transtorno esquizotípico.
reação aguda a estresse.
neurastenia.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

dependente.
histriônico.
borderline.
evitativo.
esquizoide.
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delírio.
alucinação.
fuga de ideias.
pensamento obsessivo.
dissociação.

37
Um juízo falso, sem crítica, dotado de convicção
extraordinária e certeza subjetiva impossível de ser
modificada, constitui a característica principal do
fenômeno psicopatológico denominado:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

42
Os objetivos dos serviços de interconsulta
psiquiátrica no hospital geral são:
(A)
(B)

ideia sobrevalorada.
pensamento obsessivo.
ilusão.
dejà vu.
delírio.

(C)
(D)
(E)

38
O quadro clínico em que o indivíduo acredita que
seu corpo está infestado por pequenos micro-organismos
é a principal característica da síndrome de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

43
Dentre as opções abaixo, aquela que caracteriza a
atuação de um psiquiatra como psiquiatria de ligação é:

Cotard.
Ganser.
Latah.
Ekbom.
Kluver e Bucy.

(A)
(B)
(C)
(D)

39
Dentre as síndromes abaixo, aquela que está
relacionada à cultura é a de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(E)

Korsakoff.
Latah.
Ekbom.
Ganser.
Cotard.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

confabulação.
transtorno factício.
transtorno de transe.
transtorno conversivo.
transtorno somatoforme.

45
O transtorno psiquiátrico do adulto que é
marcado pela presença de humor deprimido na maior
parte do dia, na maioria dos dias, pelo período mínimo
de dois anos é:

pareidolias.
ilusão.
imagem eidética.
pensamento mágico.
fantasia.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

41
Considerando-se a ocorrência do delirium no
hospital geral, dentre os assinalados abaixo, ele é mais
frequente no grupo de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

visitar
esporadicamente
pacientes
em
enfermarias clínicas.
ser membro efetivo de uma equipe ou unidade
de tratamento no hospital geral.
responder aos pedidos de parecer de outras
especialidades médicas.
atuar em ambulatório de psiquiatria no hospital
geral.
realizar exames periciais para avaliação da
capacidade laborativa.

44
Dentre os quadros clínicos descritos abaixo, o
que tem como característica principal a produção
intencional ou simulação de sintomas é:

40
A evocação de uma imagem guardada na
memória de forma muito precisa, trazendo a nitidez e a
clareza do objeto, caracteriza o fenômeno de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

convencer o paciente sobre a necessidade do
tratamento instituído.
fazer avaliações de rotina em serviços de
internação psiquiátrica.
avaliar a condição do doente e dos profissionais de
saúde.
comunicar óbitos e insucessos terapêuticos aos
familiares.
explicar aos familiares os objetivos do tratamento
instituído pelo médico assistente.

ciclotimia.
transtorno bipolar.
distimia.
depressão sazonal.
depressão maior.

46
Dentre os diagnósticos abaixo, o mais provável
para uma criança com retardo mental, microcefalia,
defeitos em membros e coração, baixa estatura,
malformações craniofaciais e histórico materno de uso
de bebidas alcoólicas é a síndrome:

pacientes pós-cardiotomia.
pacientes jovens em tratamento ambulatorial.
mulheres em pós-operatório.
crianças sob internação.
puerpério.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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do X frágil.
de Down.
de Asperger.
alcoólica fetal.
de transtorno de Rett.

47
O sofrimento intenso de uma pessoa em relação
ao seu sexo, associado ao desejo ou crença de ser do
sexo oposto, é a característica principal do:

(D)

(E)
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

transtorno de identidade do gênero.
fetichismo.
onanismo.
transtorno intersexual.
hermafroditismo.

53
O neurotransmissor com maior implicação na
fisiopatologia dos transtornos do humor é:

48
O ato recorrente, deliberado e intencional de
provocar incêndios é característica do tipo de
transtorno denominado:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

transtorno explosivo intermitente.
cleptomania.
piromania.
tricotilomania.
personalidade antissocial.

49
Das situações abaixo, NÃO pode favorecer o
desenvolvimento de um transtorno delirante:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ambiente familiar reassegurador.
expectativa de receber tratamento sádico.
isolamento social.
situações geradoras de inveja e ciúme.
situações que aumentam a desconfiança.

(B)
(C)
(D)
(E)

(B)
(C)

54

Sobre a fobia social pode-se afirmar que:

(A)
(B)
(C)

tem início na idade adulta.
não interfere no desempenho acadêmico.
os antagonistas beta-adrenérgicos não devem
ser utilizados para estes casos.
possui boa resposta com uso de antipsicóticos
atípicos.
costuma ser crônica.

55
O principal neurotransmissor implicado
gênese do transtorno obsessivo compulsivo é:

a presença de delírios bizarros.
o delírio de ter amantes secretos.
decorrente da intoxicação por alucinógenos.
a transferência do delírio de uma pessoa à outra.
diagnóstico possível somente entre irmãos.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

na

glutamato.
serotonina.
glicina.
acetilcolina.
noradrenalina.

56
O
efeito
colateral
benzodiazepínicos é a:

menos de 1% continua a apresentar sintomas
moderados.
o prognóstico é melhor do que nos casos de
transtorno bipolar.
estima-se que 80% dos pacientes consigam
levar uma vida normal.
as hospitalizações são raras.
somente 10 a 20 % dos pacientes apresentam
boa evolução.

mais

comum

dos

tonteira.
boca seca.
sedação.
tremura.
visão turva.

57
Em relação aos riscos teratogênicos dos
medicamentos psicotrópicos, dentre os citados abaixo,
o que corresponde à classificação de risco B é:

52
Em relação aos transtornos do humor, é corretor
afirmar que:
(A)

norepinefrina.
glutamato.
ácido gama-aminobutírico.
glicina.
acetilcolina.

(E)

51
Em relação ao prognóstico da esquizofrenia,
pode-se observar que:
(A)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(D)

50
A característica principal do transtorno psicótico
compartilhado é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

o risco de uma criança apresentar transtorno do
humor aumenta se, ao invés de um, os dois
genitores apresentarem o transtorno.
episódios mistos de transtornos do humor são
assim denominados pela presença de sintomas
psicóticos.

o transtorno bipolar é a forma mais comum de
manifestação do
transtorno do humor em
famílias com transtorno bipolar.
o transtorno bipolar do tipo I é o mais comum
dentre os transtornos do humor.
o transtorno bipolar do tipo II é marcado por
episódios de mania.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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clozapina.
benzodiazepínico.
lamotrigina.
IMAO.
valproato.

58
O diagnóstico mais provável de um indivíduo em
uso de neuroléptico que esteja apresentando delirium,
sintomas
extrapiramidais
graves,
instabilidade
autonômica, hipertermia, elevação de enzima CK e
anormalidades nos testes de função hepática é a
síndrome:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Espaço reservado para rascunho

discinésica tardia.
neuroléptica maligna.
de Kleine-Levin.
de Wernicke-Korsakoff.
de Prader-Willi.

59
Uma paciente jovem é trazida para atendimento
médico
por
familiares,
apresentando-se
moderadamente deprimida. Diz que se sente
envergonhada, que passou a perceber que seu corpo
exala um cheiro ruim. Não consegue caminhar na rua,
trabalhar ou usar transporte público sem ter a
sensação de que as pessoas estão percebendo seu
mau cheiro. Passou o ocupar o tempo com banhos
frequentes, uso de cremes e perfumes. Diz que ainda
assim o cheiro permanece. Os familiares negam a
presença do mau cheiro. O diagnóstico mais provável
para o caso é a síndrome:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

do odor de peixe.
de Otelo.
de Munchausen.
de referência olfativa.
do coelho.

60
Dentre as condições relacionadas abaixo,
aquela que NÃO é considerada como fator de risco
para o suicídio é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

tentativa recente de suicídio.
falência e perda do status social.
sentimentos de desesperança.
depressão grave.
esquizofrenia em fase residual.
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Parte IV: Redação
No 4º parágrafo do texto que você leu no início desta prova, diz Rosiska Darcy Oliveira: “A vida sobrepõe
uma série de experiências que não se anulam, ao contrário, se mesclam e compõem uma identidade. O idoso não
anula dentro de si a criança e o adolescente, todos reais e atuais, fantasmas saudosos de um corpo que os
acolhia, hoje inquilinos de uma pele em que não se reconhecem. E, se é verdade que o envelhecer é um fato e
uma foto, é também verdade que quem não se reconhece na foto se reconhece na memória e no frescor das
emoções que persistem. É assim que, vulcânica, a adolescência pode brotar em um homem ou uma mulher de
meia-idade, fazendo projetos que mal cabem em uma vida inteira.”
A linha de argumentação acima é destaque num texto em que se quer demonstrar que a velhice deixou de ser a
fase do “pé na cova”. Você concorda com a autora? É possível analisar a questão da velhice em outra
perspectiva? Na sociedade brasileira, a terceira idade goza do respeito e dignidade a que todo ser humano tem
direito?
Em cerca de 20 a 25 linhas, redija um texto dissertativo sobre esse tema, usando argumentos consistentes que
fundamentem suas considerações. Não se esqueça de dar um título ao texto.
Leia abaixo, com atenção, os critérios que serão usados para a avaliação de seu texto.
 aspectos formais da Língua Portuguesa: texto adequado à modalidade escrita culta, observando-se as
normas: de pontuação, ortográficas (conforme o acordo ortográfico em vigor), de concordância nominal
e verbal, de regência nominal e verbal, de flexão nominal e verbal e de emprego de pronomes.
Pontuação máxima: 30 pontos
 aspectos textuais: estruturação de períodos e de parágrafos, observando-se a unidade lógica e a
coerência das ideias entre as partes do texto; adequação ao tema proposto e ao modo de organização
do discurso: descrição, narração, dissertação/argumentação.
Pontuação máxima: 30 pontos
 aspectos discursivos: coesão textual; coerência interna e externa; concisão e clareza das ideias;
aprofundamento dos argumentos utilizados; adequação semântica.
Pontuação máxima: 40 pontos
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