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QUESTÕESMATÉRIA

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

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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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05

Quando a ciência supera a ficção

Marcelo Gleiser

Semana passada, algo de extraordinário ocorreu. Após 
passar 31 meses hibernado, enquanto cruzava o espaço 
a uma distância de 800 milhões de quilômetros do Sol, a 
sonda Rosetta, da Agência Espacial Europeia, enviou uma 
mensagem para a central de controle vinculada à missão: 
“Olá, mundo!” 

Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol e de seu 
alvo, o cometa 67P/Churyamov-Gerasimenko. Se tudo 
correr bem, no dia 11 de Novembro, Rosetta enviará a sonda 
Philae, que pesa apenas 100 kg, para pousar na superfície 
do cometa. Será o primeiro pouso de um objeto criado por 
humanos num cometa. 

O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a 
gravidade do cometa, que tem apenas quatro quilômetros 
de diâmetro, é praticamente nula. Philae terá que usar uma 
combinação de arpões e garras capazes de se fixar no gelo 
para se agarrar ao cometa. Será mais como laçar um touro 
do que pousar na Lua. 

Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa enquanto 
ele vai se aproximando do Sol. E aqui a coisa fica interessante, 
como os leitores que viram o filme Armageddon devem se 
lembrar: à medida que o cometa vai se aproximando do Sol, 
sua superfície vai esquentando e seu material começa a 
sublimar. Com isso, vemos daqui a cauda do cometa, que, 
como os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na direção 
do vento. Neste caso, no da radiação proveniente do Sol. 

Cometas são bolas de gelo e poeira, restos do material 
que formou o Sol e os planetas, 4,6 bilhões de anos atrás. 
Encontram-se na periferia do Sistema Solar, com tamanhos 
variando de alguns metros a aproximadamente 10 km de 
diâmetro. Por estarem longe e isolados, guardam a memória 
da origem do Sistema Solar: estudá-los significa também 
estudar a nossa origem. 

A sonda Philae, armada de uma série de instrumentos 
científicos, mandará imagens da superfície do cometa 
e de sua vizinhança. Estudará, também, a composição 
química da superfície do cometa, buscando, em particular, 
por material orgânico. Usando uma broca, chegará 23 cm 
abaixo da superfície para coletar amostras do solo. 

Isso tudo será feito remotamente, quando a sonda 
estiver a centenas de milhões de quilômetros da Terra. 
Imagine pilotar um robô a essa distância... 

Existem dois mistérios profundamente interligados com 
cometas: a origem da água na Terra e a própria origem da 
vida. Segundo algumas teorias, uma fração significativa da 
água na Terra veio de cometas e protoplanetas que caíram 
aqui durante os primeiros 500 milhões de existência do 
Sistema Solar. Ninguém sabe de onde veio a água aqui, e 
esses estudos serão úteis para elucidar a questão. 

Também sabemos que cometas têm matéria orgânica, 
isso é, relacionada com a vida, incluindo vários aminoácidos. 
Será interessante verificar se o cometa 67P/Churyamov-
Gerasimenko tem aminoácidos e se suas propriedades são 
como as dos aminoácidos terrestres. Se cometas caíram 
aqui no passado remoto, é possível que tenham inseminado 

a Terra com os materiais que geraram a vida. Vivemos numa 
época em que uma sonda criada por nós pode pousar nesse 
objeto tão distante e inóspito. É nessas horas que a ciência 
supera a ficção. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/1402687-
quando-a-ciencia-supera-a-ficcao.shtml o. 

A expressão destacada que NÃO constitui locução 
verbal se encontra em

(A)  “Philae terá que usar uma combinação...”
(B)  “...uma sonda criada por nós pode pousar...”
(C)  “...e seu material começa a sublimar.”
(D)  “Imagine pilotar um robô a essa distância...”
(E)  “...enquanto ele vai se aproximando do Sol.”

Assinale a alternativa cuja expressão destacada 
indica o modo da ação verbal.

(A) “O pouso em si será incrivelmente difícil...”
(B)  “...alguns metros a aproximadamente 10 km...”
(C)		 “...é	praticamente nula.”
(D)  “Isso tudo será feito remotamente...”
(E)		 “Existem	dois	mistérios	profundamente interligados...”

“...à medida que o cometa vai se aproximando do 
Sol, sua superfície vai esquentando...”
A expressão destacada estabelece, no contexto, 
relação semântica de

(A)  comparação.
(B)  proporção.
(C)  condição.
(D)  modo.
(E)  consecução.

“O pouso em si será incrivelmente difícil, já que a 
gravidade do cometa [...] é praticamente nula.”
Todas as expressões a seguir podem ocupar o 
espaço da expressão em destaque, EXCETO

(A)  visto que.
(B)  como.
(C) porquanto.
(D)  uma vez que.
(E)  dado que.

A expressão destacada, que NÃO retoma ou faz 
referência a algo anteriormente mencionado no 
texto, encontra-se na alternativa  

(A) “Antes disso, Rosetta acompanhará o cometa...”.
(B) “...estudá-los	significa	também	estudar	a	nossa	origem.”.
(C)		 “...e	esses	estudos	serão	úteis	para	elucidar	a questão.”.
(D) “...pode pousar nesse objeto tão distante...”.
(E) “Existem dois	mistérios...”.
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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

Em “Cometas são bolas de gelo e poeira...”, a 
expressão destacada funciona, sintaticamente, como

(A) predicativo.
(B)  objeto direto.
(C) complemento nominal.
(D)  objeto indireto.
(E) adjunto adverbial.

Assinale a alternativa correta quanto ao que se afirma 
a respeito das expressões destacadas a seguir.

(A)  Em “Segundo algumas teorias...”, retoma memória da 
origem do Sistema Solar.

(B) Em “...os cabelos de uma pessoa, sempre aponta na 
direção...”,	pode	ficar	no	plural.

(C)  Em “...relacionada com a vida...”, pode ser substituída 
por à.

(D)  Em “Rosetta...se aproxima do Sol e de seu alvo...”, 
retoma o Sol.

(E)  Em “...cometas têm	 matéria...”,	 pode	 ser	 grafada	 sem	
acento.

“Por estarem longe e isolados, guardam a memória 
da origem do Sistema Solar...”
A oração destacada estabelece, com a oração que 
lhe segue, uma relação semântica de

(A)  tempo.
(B)  conclusão.
(C)  causa.
(D)  concessão.
(E)  proporção.

A expressão destacada que NÃO funciona 
sintaticamente como adjunto adverbial é

(A)  “...por nós pode pousar nesse objeto tão distante...”
(B)  “Semana passada, algo de extraordinário ocorreu.”
(C)	 “Ninguém	sabe	de	onde	veio	a	água	aqui...”
(D) “É nessas horas	que	a	ciência	supera	a	ficção.”
(E) “Rosetta acordou e agora se aproxima do Sol...”

Assinale a alternativa correta quanto ao que se 
afirma a seguir.

(A) A expressão nessas tem suas sílabas separadas em   
ne-ssas.

(B) A expressão sublimar separa-se em sub-li-mar.
(C) A expressão chegará apresenta um encontro 

consonantal.
(D)  A expressão poeira apresenta um tritongo.
(E)  A expressão terrestres apresenta um dígrafo consonantal.

Três amigas vão passar as férias em lugares 
diferentes. Uma delas é loura, outra morena e outra 
ruiva. Uma se chama Lucy, a outra Mira e a outra 
Wendy e os destinos de viagem escolhidos são Bahia, 
São Paulo e Rio de Janeiro, não necessariamente 
nesta ordem. Sabendo que

• a loura diz que não vai a São Paulo e nem para o 
Rio de Janeiro.

• a morena diz que o nome dela não é Mira e nem 
Wendy.

• a ruiva diz que nem ela e nem Mira vão a São 
Paulo.

Sendo assim, é correto afirmar que
(A)	 a	loura	é	Wendy	e	ela	vai	ao	Rio	de	Janeiro.
(B)	 a	ruiva	é	Wendy	e	ela	vai	à	São	Paulo.
(C)	 a	ruiva	é	Lucy	e	ela	vai	ao	Rio	de	Janeiro.
(D)	 a	morena	é	Lucy	e	ela	vai	ao	Rio	de	Janeiro.
(E)	 a	loura	é	Mira	e	ela	vai	à	Bahia.

Dizer que não é verdade que “José não é mecânico 
ou João é pedreiro” é logicamente equivalente a 
dizer que

(A)	 José	é	mecânico	e	João	não	é	pedreiro.
(B)	 José	não	é	mecânico	e	João	não	é	pedreiro.
(C)	 José	é	mecânico	ou	João	não	é	pedreiro.
(D)	 José	não	é	mecânico	ou	João	não	é	pedreiro.
(E)	 José	é	mecânico	ou	João	é	pedreiro.

Qual é a porcentagem de um todo à qual a fração  

corresponde?
(A) 7%.
(B) 15%.
(C) 25%.
(D) 35%.
(E) 37%.

Joana foi à livraria e viu que o box dos seus livros 
preferidos estava em promoção. O box custava              
R$ 250,00 e estava com um desconto de 15%. Qual é 
o valor deste desconto?

(A) R$ 25,00.
(B) R$ 31,75.
(C) R$ 37,50.
(D) R$ 39,25.
(E) R$ 40,15.
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QUESTÃO 15

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19L 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

Observe a sequência a seguir:

1; 3; 5; 7; ...

Qual é a soma do quinto termo desta sequência com 
o sétimo termo?

(A) 20.
(B) 22.
(C) 23.
(D) 24.
(E) 25.

O Conselho de Administração reunir-se-á, 
extraordinariamente, sempre que for convocado pelo 
Presidente, a seu critério, ou por solicitação

(A)  da maioria absoluta dos membros.
(B)  da maioria simples dos membros.
(C)  de, pelo menos, três de seus membros.
(D)  de, pelo menos, quatro de seus membros.
(E) de, pelo menos, seis de seus membros.

Compete à Diretoria Executiva da EBSERH, EXCETO
(A) autorizar a aquisição, alienação e oneração de 

bens móveis, inclusive valores mobiliários, podendo 
estabelecer normas e delegar poderes.

(B)  analisar e submeter à aprovação do Conselho de 
Administração propostas de aquisição, alienação e 
oneração de bens imóveis e valores mobiliários.

(C)		 pronunciar-se	 sobre	 todas	 as	matérias	 que	 devam	 ser	
submetidas ao Conselho de Administração.

(D)  fornecer todas e quaisquer informações solicitadas por 
conselheiro do Conselho de Administração.

(E)  instituir a Comissão de Ética da EBSERH.

De acordo com o que dispõe o Regimento Interno da 
EBSERH, assinale a alternativa correta.

(A) A investidura dos membros do Conselho Fiscal e do 
Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em 
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos 
membros do Conselho de Administração e da Diretoria 
Executiva far-se-á mediante registro na ata da primeira 
reunião de que participarem.

(B)  A investidura dos membros do Conselho de Administração 
e da Diretoria Executiva far-se-á mediante assinatura em 
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos 
membros do Conselho Fiscal e do Conselho Consultivo 
far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de 
que participarem.

(C)  A investidura dos membros do Conselho de Administração 
e do Conselho Fiscal far-se-á mediante assinatura em 
livro de termo de posse, enquanto que a investidura 
dos membros da Diretoria Executiva e do Conselho 
Consultivo far-se-á mediante registro na ata da primeira 

reunião de que participarem.
(D)  A investidura dos membros do Conselho de Administração 

e do Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura 
em livro de termo de posse, enquanto que a investidura 
dos membros do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva 
far-se-á mediante registro na ata da primeira reunião de 
que participarem.

(E)  A investidura dos membros da Diretoria Executiva e do 
Conselho Consultivo far-se-á mediante assinatura em 
livro de termo de posse, enquanto que a investidura dos 
membros do Conselho de Administração e do Conselho 
Fiscal far-se-á mediante registro na ata da primeira 
reunião de que participarem.

Sobre o Conselho Consultivo da EBSERH, de acordo 
com o Estatuto Social, analise as assertivas e 
assinale a alternativa que aponta as corretas.

I. Conselho Consultivo é o órgão permanente da 
EBSERH que tem as finalidades de consulta, 
controle social e apoio à Diretoria Executiva e 
ao Conselho de Administração.

II. O presidente do Conselho Consultivo será o 
Presidente da EBSERH.

III. A atuação de membros da sociedade civil 
no Conselho Consultivo será remunerada de 
acordo com o Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários da EBSERH.

IV. O Conselho Consultivo reunir-se-á 
ordinariamente pelo menos uma vez por 
semana e, extraordinariamente, sempre 
que convocado pelo presidente, por sua 
iniciativa ou por solicitação do Conselho de 
Administração, ou a pedido de um terço dos 
seus membros.

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

Assinale a alternativa INCORRETA.
(A) A EBSERH terá sede e foro em Brasília, Distrito 

Federal, e poderá manter escritórios, representações, 
dependências	e	filiais	em	outras	unidades	da	Federação.

(B)		 A	EBSERH	é	uma	empresa	pública	com	personalidade	
jurídica de direito privado criada pelo Poder Executivo.

(C)		 O	prazo	de	duração	da	EBSERH	é	indeterminado.
(D) É dispensada a licitação para a contratação da EBSERH 

pela	 administração	 pública	 para	 realizar	 atividades	
relacionadas ao seu objeto social.

(E)  Os Estados e os municípios poderão autorizar a criação 
de	empresas	públicas	de	serviços	hospitalares.



6 Cargo: Médico - Psiquiatria

(E)	 A	 RENAME	 e	 a	 relação	 específica	 complementar	
estadual, distrital ou municipal de medicamentos 
somente poderão conter produtos com registro na 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA.

De acordo com a Resolução 453/2012, as 
resoluções aprovadas pelo Pleno do Conselho 
de Saúde serão obrigatoriamente homologadas 
pelo chefe do poder constituído em cada esfera de 
governo, em um prazo de

(A) 05 dias.
(B) 10 dias.
(C) 15 dias.
(D) 30 dias.
(E) 45 dias.

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

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
Analise as assertivas e assinale a alternativa que 
aponta as corretas. Compete ao Poder Público, 
nos termos da lei, organizar a seguridade social, 
com base nos seguintes objetivos:

I. limitação da cobertura e do atendimento.

II. uniformidade e equivalência dos benefícios 
e serviços às populações urbanas e rurais.

III. irredutibilidade do valor dos benefícios.

IV. diversidade da base de financiamento.

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

À direção estadual do Sistema Único de 
Saúde (SUS) compete coordenar e, em caráter 
complementar, executar ações e serviços, EXCETO

(A) de vigilância epidemiológica.
(B) de vigilância sanitária.
(C) de atendimento psiquiátrico.
(D) de alimentação e nutrição.
(E)	 de	saúde	do	trabalhador.

De acordo com a Lei 8.080/1990, a Conferência de 
Saúde será convocada pelo Poder Executivo ou, 
extraordinariamente, por esta ou pelo, EXCETO

(A)	 Conselho	de	Saúde.
(B)	 Ministro	da	Saúde.
(C) Ministro de Estado.
(D) Intergestor regional.
(E)	 Secretário	de	Saúde.

Assinale a alternativa INCORRETA.
(A) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais - 

RENAME compreende a seleção e a padronização 
de medicamentos indicados para atendimento de 
doenças ou de agravos no âmbito do SUS.

(B)	 A	 cada	 um	 ano,	 o	 Ministério	 da	 Saúde	 consolidará	
e publicará as atualizações da RENAME, do 
respectivo FTN e dos Protocolos Clínicos e Diretrizes 
Terapêuticas.

(C) A RENAME será acompanhada do Formulário 
Terapêutico Nacional - FTN que subsidiará a prescrição, 
a dispensação e o uso dos seus medicamentos.

(D)	 O	 Ministério	 da	 Saúde	 poderá	 estabelecer	 regras	
diferenciadas de acesso a medicamentos de caráter 
especializado.

João de 26 anos vem à consulta acompanhado 
de sua namorada que está com ele há 2 meses 
e que comenta que o paciente apresenta os 
seguintes sintomas: não deseja, nem gosta de 
relacionamentos íntimos, incluindo fazer parte de 
uma família, quase sempre opta por atividades 
solitárias, manifesta pouco, se há algum, interesse 
em ter experiências sexuais com ela e pouco a 
tem beijado. Tem prazer em poucas atividades, 
não tem amigos íntimos, mostra-se indiferente a 
elogios. Com base na história, qual é o transtorno 
de personalidade mais provável?

(A) Transtorno de personalidade paranoide.
(B) Transtorno da personalidade esquizoide.
(C) Transtorno de personalidade antissocial.
(D) Transtorno de personalidade esquizotípica.
(E) Transtorno de personalidade borderline.

Laura de 23 anos de idade procura atendimento 
do ambulatório de psiquiatria do hospital 
universitário de Cuiabá, vem acompanhada de 
seus pais que referem que ela apresenta os 
seguintes sintomas:  - uma necessidade geral e 
excessiva de ser cuidada, que a tem levado a um 
comportamento submisso e aderente e a temores 
de separação, dificuldade em tomar decisões do 
dia a dia, necessidade de que os outros assumam 
a responsabilidade pelas principais áreas de sua 
vida, dificuldade em expressar discordância de 
outros, pelo medo de perder apoio ou aprovação, 
dificuldade em iniciar projetos ou fazer coisas 
por conta própria. Com base na história, qual é o 
transtorno de personalidade mais provável?

(A) Transtorno de personalidade narcisista.
(B) Transtorno de personalidade borderline.
(C) Transtorno de personalidade dependente.

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27



7 Cargo: Médico - Psiquiatria

(D) Transtorno de personalidade histriônica.
(E) Transtorno de personalidade esquiva.

Alberto de 26 anos de idade vem ao ambulatório de 
psiquiatria do serviço de emergência da cidade de 
Cuiabá. Seus pais muito preocupados, comentam 
que ele está apresentando os seguintes sintomas: 
instabilidade nos relacionamentos interpessoais 
e intensos, caracterizado entre extremos de 
idealização e desvalorização. Perturbação da 
identidade com acentuada e resistente autoimagem 
e do sentimento do self. Impulsividade nos gastos 
financeiros, sexo e direção imprudente. Ameaças 
suicidas e comportamento automutilante. Com 
sentimentos crônicos de vazio. Com base na 
história, qual é o transtorno de personalidade mais 
provável?

(A) Transtorno de personalidade borderline.
(B) Transtorno de personalidade antissocial.
(C) Transtorno de personalidade esquizotípica.
(D) Transtorno de personalidade dependente.
(E) Transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva.

Paula de 27 anos de idade veio conduzida pelo 
SAMU para o setor de emergência do serviço 
de psiquiatria do hospital municipal de Cuiabá 
e o pessoal da equipe de atendimento relata 
os seguintes sintomas conseguidos através 
de vizinhos, já que seus familiares não se 
encontravam em casa: com grave desrespeito 
e violação dos direitos alheios, incapacidade 
de adequar-se às normas sociais com relação a 
comportamentos ilícitos, propensão a enganar, 
mente repetidamente, usa nomes falsos, 
instabilidade e agressividade, tendo entrado em 
luta corporal com a equipe da ambulância (SAMU). 
Irresponsabilidade consistente. Com base na 
história, qual é o transtorno de personalidade mais 
provável?

(A) Transtorno de personalidade esquizoide.
(B) Transtorno de personalidade borderline.
(C) Transtorno de personalidade esquitípica.
(D) Transtorno de personalidade antissocial.
(E) Transtorno de personalidade histriônica.

Antônio de 28 anos de idade veio à consulta 
conduzido pela sua companheira de 3 meses de 
relacionamento. Contrariado, refere ser sempre 
assim e que está normal. Constatou-se que o 
paciente apresentava os seguintes sintomas: 
um padrão geral de grandiosidade acerca de 
sua própria importância, exigência de admiração 
excessiva, pois o chefe não tem dado importância 
a ele e espera que os diretores o vejam. Possui 
expectativas irracionais de receber um tratamento 
especialmente favorável ou dos seus subalternos 
terem obediência automática às suas expectativas. 
Com ausência de empatia, frequentemente 

acredita ser alvo da inveja alheia.  Com base na 
história qual é o transtorno de personalidade mais 
provável?

(A) Personalidade normal.
(B) Transtorno de personalidade obsessivo compulsiva.
(C) Transtorno de personalidade histriônica.
(D) Transtorno de personalidade passivo-agressiva.
(E) Transtorno de personalidade narcisista.

Rebeca de 24 anos de idade vem à consulta 
ao ambulatório de psiquiatria do ambulatório 
da universidade apresentando os seguintes 
sintomas: humor habitualmente dominado por 
abatimento, tristeza, desânimo,  descontentamento 
e infelicidade, autoconceito centralizado em 
crenças de inadequação, inutilidade e baixa 
autoestima. Críticas e acusações, meditações e 
preocupações, pessimismo e negativismo fazem 
parte do quadro. Com base na história, qual é o 
transtorno de personalidade mais provável?

(A) Transtorno de personalidade passivo-agressiva.
(B) Transtorno de personalidade dependente.
(C) Transtorno de personalidade depressiva.
(D) Transtorno de personalidade narcisista.
(E) Transtorno de personalidade esquizoide.

Geraldo de 29 anos de idade vem ao ambulatório 
de clínica médica, acompanhado de sua esposa 
que não aguenta mais levar adiante o casamento 
de 4 anos. Ela refere que o marido apresenta os 
seguintes sintomas: queixas de ser incompreendido 
e desconsiderado pelos outros, mau humor e 
propensão a discussões, críticas irracionais e 
desprezo pela sua chefia, inveja e ressentimento 
para com aqueles que aparentemente são mais 
afortunados, queixas exageradas e persistentes 
de infortúnios pessoal, alternância entre o desafio 
hostil e o arrependimento. Com base na história, 
qual é o transtorno de personalidade mais 
provável?

(A) Transtorno de personalidade antissocial.
(B) Transtorno de personalidade passivo-agressiva.
(C) Transtorno de personalidade borderline.
(D) Transtorno de personalidade paranoide.
(E) Personalidade normal.

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32
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Suzana de 25 anos de idade vem conduzida 
pelos pais para atendimento psiquiátrico. No 
exame do estado mental, apresenta os seguintes 
sintomas: evita atividades ocupacionais que 
envolvam contato interpessoal significativo por 
medo de críticas, desaprovação ou rejeição, 
reluta em envolver-se, a menos que tenha certeza 
da estima da pessoa, mostra-se reservada em 
relacionamentos íntimos, em razão do medo de 
passar vergonha ou ser ridicularizada, vê a si 
mesma como socialmente inepta, sem atrativos 
pessoais e inferior. Extraordinariamente, reticente 
em envolver-se em quaisquer novas atividades, 
porque estas provocam vergonha. Com base na 
história, qual é o transtorno de personalidade mais 
provável?

(A) Transtorno de personalidade dependente.
(B) Transtorno de personalidade narcisista.
(C) Transtorno de personalidade esquizoide.
(D) Transtorno de personalidade esquiva.
(E) Transtorno de personalidade esquizotípica.

Em relação à anorexia, assinale a alternativa 
correta.

(A) É um transtorno caracterizado por preocupações com 
peso corporal e alimentos, comportamentos voltados 
à perda de peso, padrões peculiares de manuseio de 
alimentos, medo intenso de ganhar peso e amenorreia.

(B)	 É	um	comportamento	no	qual	a	compulsão	alimentar	é	
predominante.

(C) A maioria dos pacientes exibe um comportamento 
maníaco e felicidade por exibirem uma silhueta com 
o índice de massa corporal 150 cm de circunferência 
abdominal.

(D) É um comportamento adquirido na fase uterina 
quando a mãe experimenta os primeiros sentimentos 
de rejeição fetal.

(E) É um comportamento adquirido da relação dual 
ambivalente em relação à capacidade da mãe 
amamentar.

Vanessa, uma jovem de 18 anos de idade, que com 
17 anos de idade havia ganho concurso de rainha 
do sertão, vem trazida para consulta pelos seus 
pais que estão muito angustiados pelos seguintes 
sintomas que têm percebido na filha: ingestão, em 
um período de tempo limitado, de uma quantidade 
de alimento definitivamente maior do que a 
maioria das pessoas consumiria em um período 
similar, um sentimento de falta de controle sobre 
a ingestão, comer muito mais rapidamente do que 
o normal, comer até sentir-se incomodamente 
repleto. Come sozinha, em razão da vergonha 
diante da quantidade de alimentos que consome. 
Com base na história, qual o diagnóstico mais 
provável?

(A) Transtorno de bulimia.

(B) Transtorno de anorexia.
(C) Obesidade mórbida.
(D) Transtorno alimentar do tipo purgativo.
(E) Transtorno de compulsão periódica.

Em relação à psicoterapia cognitiva, assinale a 
alternativa correta.

(A) É um tratamento dual que utiliza medidas diretas para 
minimizar sintomas e manter, restaurar ou melhorar 
a autoestima, a função do ego e as habilidades 
adaptativas.

(B) É um conjunto de aspectos complexos, que, muitas 
vezes, apresenta pouca relação com o diagnóstico ou 
as	necessidades	específicas	do	paciente,	indo	mais	ao	
encontro das preferências e práticas de seguradoras e 
redes de prestação de serviços.

(C) Baseia-se na teoria de que existem erros característicos 
no processamento de informações nos transtornos 
psiquiátricos  e que tais processos de pensamento 
estejam associados a reações emocionais e padrões 
de comportamento disfuncionais.

(D) É uma intervenção terapêutica em que são envolvidos 
mais	 indivíduos	 além	 do	 marido	 e	 mulher,	 ou	 seja,	
pais,	 filhos	 e	 até	 parentes	 de	 segundo	 ou	 terceiro	
grau.

(E) É uma interação que envolve ambos os membros 
da díade, como foco da intervenção nos padrões 
interacionais problemáticos do casal envolvendo seus 
aspectos íntimos e sexuais.

Em relação à terapia de grupo, analise as assertivas 
e assinale a alternativa que aponta a(s) correta(s).

I.  O objetivo primordial do tratamento é ajudar 
o paciente a solucionar uma dificuldade 
no funcionamento de papéis e estimular a 
sensação de controle sobre o ambiente.

II. O aspecto que caracteriza os diferentes 
tipos de terapia de grupo é o objetivo do 
grupo, que pode ser conceituado como um 
espectro.

III. É indicada para aqueles que têm transtorno 
sexual do tipo pedofilia.

IV. Sonnenberg desenvolveu a escuta 
psicodinâmica que dispõe o psiquiatra em 
uma posição de questionamento curioso 
avaliando os desejos e sentimentos.

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

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34

QUESTÃO 35

QUESTÃO 36

QUESTÃO 37
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Em relação à terapia psicodinâmica, assinale a 
alternativa correta.

(A) Avalia as evidências das experiências empíricas.
(B)	 A	 dramatização	 é	 outra	 técnica	 para	 evocar	

pensamentos automáticos.
(C)	 A	 imaginação	 é	 usada	 como	 método	 alternativo	

para revelar cognições quando as questões diretas 
não conseguem produzir pensamentos automáticos 
suspeitos.

(D) Destaca essencialmente os efeitos das experiências 
passadas sobre a formação dos padrões de 
comportamentos e expectativas por meio de 
determinadas cognições e estilos interpessoais de 
interação e percepções que se tornaram repetitivos e 
interferem	na	saúde.

(E) Descreve o comportamento esperado dos pacientes 
no grupo.

Em relação à psicoterapia de apoio, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 A	melhora	da	autoestima	é	um	objetivo	importante	da	
terapia de apoio, positividade, aprovação, aceitação, 
interesse, respeito, genuinidade e admiração ajudam 
a elevar a autoestima do paciente.

(B) Tem como objetivo ativar as funções do id que estão 
bloqueadas pela ação do ego.

(C) Tem como objetivo trabalhar a transferência que se 
estabelece entre insight e o paciente.

(D) Tem como objetivo envolver na relação dual o 
coterapeuta que vai assinalar as alterações do 
entendimento da terapia.

(E) Tem como objetivo trabalhar as questões internas 
referentes à formação simbólica do processo primário.

Em relação à terapia breve, assinale a alternativa 
correta. 

(A)	 As	terapias	breves	parecem	não	serem	eficazes	devido	
à	intensificação	de	fatores	comuns	responsáveis	pela	
mudança em todas as abordagens.

(B) Em geral, as terapias breves costumam ter duração de 
2 a 5 anos, com 4 consultas semanais com resolução 
de	conflitos	internos	intensos.

(C)	 Em	geral,	 tem	como	objetivo	a	 resolução	de	conflito	
edípico	e	de	conflitos	de	gerações	entre	filhos	e	avós.

(D)	 O	foco	está	no	conflito	ente	o	instinto	do	id	e	o	controle	
moral do superego mediado pelo ego.

(E) Consiste de um grupo de abordagens de psicoterapia 
e inclui modalidades de curta duração para terapia 
psicodinâmica, interpessoal, comportamental 
cognitiva,	 estratégica	 e	 voltada	 para	 a	 solução	 de	
problemas.

Em relação à psicoterapia psicodinâmica, assinale 
a alternativa correta. 

(A) Tem o agendamento de atividades como registro de 
desempenho e prazer proporcionado e com exposição 
e prevenção de respostas.

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40

QUESTÃO 41

QUESTÃO 42

QUESTÃO 43

QUESTÃO 38
(B) Faz treino de assertividade e modelagem.
(C) Tem como foco os efeitos de experiências passadas 

sobre comportamentos presentes (cognições, afetos, 
fantasias e ações).

(D) Solicita e oferece feedback regularmente.
(E) Usa listagem de vantagens e desvantagens e geração 

de alternativas.

Em relação à descatastrofização  usada na terapia 
cognitiva, assinale a alternativa correta.

(A) Envolve o registro de imagens do id que aparecem no 
processo de transferência para com o terapeuta.

(B) Envolve esforços para reconceitualizar resultados 
temidos  de um modo que encoraje o enfrentamento e 
a resolução de problemas.

(C) Envolve a discussão de catástrofes que ocorreram  
durante o processo evolutivo da formação da 
personalidade.

(D) Envolve a elaboração de uma nova personalidade 
decorrente do processo de melhora da terapia, antes 
de	seu	término.

(E) Envolve a discussão teórica entre inconsciente coletivo 
e	o	inconsciente	individual,	teoria	formulada	por	Jung.

Na terapia cognitiva, os elementos essenciais da 
conceitualização de casos são: 

(A) panorama dos aspectos mais salientes do exame da 
história de vida passada, detalhes de pelo menos 
quatros exemplos de vida do paciente em relação 
ao seu passado primário, secundário e atual, 
pensamentos	repetitivos,	identificação	dos	esquemas	
de relacionamento.

(B) panorama dos aspectos mais salientes do exame da 
história do relacionamento com os pais originais ou 
substitutos, detalhes de pelo menos cinco exemplos 
de vida dos familiares que mais marcaram a sua 
vida, esquema de convivência alternativa com outros 
parentes.

(C) panorama de aspectos mais salientes do exame 
da história do intercurso afetivo, detalhes de pelo 
menos dois exemplos de vida de relação com o 
parceiro,	acontecimentos,	identificação	dos	esquemas	
disfuncionais.

(D) panorama dos aspectos mais salientes do exame  
da história e do estado mental, detalhes de pelo 
menos três exemplos de vida do paciente em relação 
a acontecimentos, pensamentos automáticos, 
identificação	 dos	 esquemas	 	 importantes,	 lista	 de	
pontos fortes.

(E) panorama de aspectos mais salientes do exame da 
história e do estado mental, valorização das ideias do 
paciente,	 manejo	 da	 vida	 profissional,	 identificação	
de esquemas e necessidades mais objetivas a serem 
trabalhadas no momento atual.
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Em relação ao retardo mental, assinale a alternativa 
correta.

(A) É um transtorno do desenvolvimento com início antes 
dos 18 anos de idade caracterizado por prejuízo em 
medidas de desempenho intelectual e habilidades 
adaptativas em diversas esferas.

(B) É um transtorno do desenvolvimento com início depois 
dos 18 anos de idade caracterizado por prejuízo em 
medidas cognitivas e desempenho acadêmico e 
habilidades adaptativas.

(C) É um transtorno disruptivo com início antes dos 7 
anos de idade caracterizado por prejuízo em medidas 
psicométricas	e	nas	habilidades	funcionais.

(D) É um transtorno em que as habilidades acadêmicas e 
a inteligência geral estão intactas após avaliação pelo 
método	de	Piaget.

(E) É um transtorno em que o desenvolvimento motor 
está normal e o desenvolvimento psíquico apresenta 
ruptura entre os processos primários e secundários, 
levando a uma desinformação do ego, com surgimento 
de um superego rígido e um id frouxo.

Em relação ao transtorno somatoforme, assinale a 
alternativa correta.

(A) Tem como aspecto central experiências persistentes 
ou recorrentes de sentir-se desligado de si próprio e 
de como se o indivíduo fosse um observador externo 
dos próprios processos mentais ou do próprio corpo.

(B) Tem como aspecto central uma perturbação 
predominante	 que	 uma	 viagem	 súbita	 e	 inesperada	
para longe de casa ou do local costumeiro de trabalho 
do indivíduo, com incapacidade de recordar o próprio 
passado.

(C) Tem como aspecto central várias queixas físicas 
recorrentes que não são totalmente explicadas por 
fatores	físicos	e	que	resultam	em	atenção	médica	ou	
prejuízo	significativo.

(D) Tem como aspecto central predominante um ou mais 
episódios de incapacidade de recordar informações 
pessoais importantes, em geral de natureza traumática.

(E) Tem como aspecto central um sentimento subjetivo de 
anestesia, distanciamento ou ausência de resposta 
emocional.

Em relação ao declínio cognitivo leve, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 É	uma	síndrome	definida	como	um	declínio	cognitivo	
menor que o esperado para a resolução de problemas 
e que interfere no funcionamento normal.

(B)	 É	uma	síndrome	definida	 como	perda	gradativa	 das	
habilidades visuoespaciais e motoras em que são 
acometidos os indivíduos submetidos a um processo 
de trabalho extenuante e árduo por toda a vida.

(C)	 É	uma	síndrome	definida	como	a	não	elaboração	das	
capacidades matemáticas esperada para a idade e o 
nível educacional interfere nas respostas ao exame do 
minimental.

(D)	 É	uma	síndrome	definida	como	a	perda	gradual	das	
habilidades funcionais ocasionadas por alteração das 
células	da	glia	responsáveis	pelo	armazenamento	das	
capacidades cognitivas.

(E)	 É	uma	síndrome	definida	como	um	declínio	cognitivo	
maior que o esperado para a idade e o nível 
educacional do paciente, mas que não interfere no 
funcionamento normal .

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

(A)	 É	um	transtorno	amnéstico	causado	por	deficiência	de	
ferritina geralmente associada à ingestão prolongada 
e excessiva de álcool.

(B)	 É	um	transtorno	amnéstico	causado	por	deficiência	de	
tiamina geralmente associada à ingestão prolongada 
e excessiva de álcool.

(C)	 É	um	transtorno	amnéstico	causado	por	deficiência	de	
guanfacina geralmente associada à ingestão prolonga 
e excessiva de álcool.

(D)	 É	 um	 transtorno	 amnéstico	 causado	 por	 deficiência	
de amantadina geralmente associada à ingestão 
prolongada e excessiva de álcool.

(E)	 É	 um	 transtorno	 amnéstico	 causado	 por	 deficiência	
de acetilcolina geralmente associada à ingestão 
prolongada e excessiva de álcool.

Em relação aos transtornos amnésticos, assinale 
a alternativa correta.

(A) São caracterizados por perda da habilidade 
visuoespacial  devido aos efeitos da guanfacina 
diretamente	 no	 mesencéfalo	 ou	 aos	 efeitos	
persistentes de cannabis.

(B) São caracterizados por perda das habilidades motoras  
devido aos efeitos da guanetidina diretamente no lócus 
ceruleus e aos efeitos persistentes de substâncias 
relacionadas.

 (C) São caracterizados por perda do construto egoico 
devido	aos	efeitos	fisiológicos	de	uma	condição	tóxica	
responsabilizada pelos metabolitos da cocaína.

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

(E) São caracterizados por perda da habilidade auditiva 
devido	 aos	 efeitos	 fisiológicos	 de	 uma	 condição	
médica	ou	aos	efeitos	do	uso	de	anfetaminas.

Em relação às demências, assinale a alternativa 
correta.

(A) São um grupo heterogêneo de síndromes clínicas, 
unificadas	por	seus	achados	comuns	de	deterioração	
das funções cognitivas e excecutivas.

(B) São um grupo homogêneo de síndromes clínicas, que 
são	 classificadas	 de	 acordo	 com	 os	 seus	 achados		
fisiológicos	na	região	do	tronco	cerebral.

(C)	 São	um	grupo	clínico	de	síndromes	mentais,	unificadas	
por seus achados de declínio educativo e perda de 
material glial das mitocôndrias.

QUESTÃO 44

QUESTÃO 45

QUESTÃO 46

QUESTÃO 47

QUESTÃO 48

QUESTÃO 49
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(D)	 São	um	grupo	crônico	de	patologia	mental,	unificadas	
por seus achados de alteração da prolactina e do 
hormônio do crescimento, que levam à alteração 
do cortisol, responsável pela metabolização da 
serotonina.

(E) São um grupo homogêneo de patologias mentais, que 
resulta de uma história de perda gradativa de hormônio 
corticotrófico	 e	 luteínico,	 principais	 produtores	 de	
substâncias	de	restabelecimento	da	célula	nervosa.

Em relação à demência vascular, assinale a 
alternativa correta.

(A) Envolve de forma ampla demências resultantes de 
patologia	 vascular,	 que	 tem	 como	 caminho	 final	
comum	a	perda	de	núcleo	accumbens	funcional.

(B) Envolve de forma ampla demências resultantes de 
patologia	 vascular,	 que	 tem	 como	 caminho	 final	
comum	a	perda	de	células	do	complexo	de	Golgi	da	
mitocôndria, responsável pelo armazenamento da 
memória executiva.

(C) Envolve de forma ampla demências resultantes de 
patologia	 vascular,	 que	 tem	 como	 caminho	 final	
comum	 a	 perda	 de	 substâncias	 mesentéricas	 do	
córtex parietal.

(D) Envolve de forma ampla demências resultantes de 
patologia	 vascular,	 que	 tem	 como	 caminho	 final	
comum a perda de córtex funcional.

(E) Envolve de forma ampla demências resultantes de 
patologia	 vascular,	 que	 tem	 como	 caminho	 final	
comum	a	perda	de	neocórtex	e	córtex	das	células	do	
núcleo	caudado	da	base	funcional.

QUESTÃO 50


