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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

MÉDICO -
 PSIQUIATRIA

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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Casar com alguém, cometer um crime e escolher uma 
profissão são ponderações longas, que envolvem muitas 
escolhas parciais no caminho que requerem um diálogo 
com nós mesmos. Talvez a confusão sobre o livre arbítrio 
seja, no fundo, uma confusão sobre o que é a consciência 
humana. 

http://www1.folha.uol.com.br/colunas/marcelogleiser/2014/01/
1396284-pensando-livremente-sobre-o-livre-arbitrio.shtml.

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

(A) Em “...são ponderações longas...”, funciona como 
predicativo.

(B)	 Em	 “...tomo	 café	 com	 açúcar...” funciona como 
complemento nominal.

(C) Em “Mesmo assim, me	parece	que	existem...”,	pode	ficar	
após o verbo.

(D) Em “...imagina ter também a liberdade...”, indica 
acréscimo.

(E) Em “...são feitas inconscientemente, sem nosso 
controle...”, expressa modo.

A palavra que NÃO está separada corretamente é
(A) bar – rei – ra.
(B) pes – so – as.
(C) ci – en – tes.
(D) ne – u – ro – nal.
(E)	 fi	–	ló	–	so	–	fos.

Em “Muitos neurocientistas consideram o livre 
arbítrio uma ilusão.”, a expressão destacada 
funciona como

(A) complemento nominal.
(B) predicativo do sujeito.
(C) predicativo do objeto.
(D) adjunto adnominal.
(E) objeto indireto.

Apresenta a mesma regra de acentuação da palavra 
filósofos a expressão

(A)	 alguém.
(B)	 magnética.
(C) decisões.
(D)	 açúcar.
(E) ilusão.

“Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que 
filósofos e neurocientistas tendem a pensar de forma 
bem diferente sobre a questão.”
A expressão destacada pode ser substituída, sem 
prejuízo sintático-semântico, por

(A) apesar de.
(B) como.
(C) porquanto.
(D) embora.
(E) à medida que.

L Í N G U A  P O R T U G U E S A

QUESTÃO 01

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

Pensando livremente sobre o livre arbítrio

Marcelo Gleiser

Todo mundo quer ser livre; ou, ao menos, ter alguma 
liberdade de escolha na vida. Não há dúvida de que todos 
temos nossos compromissos, nossos vínculos familiares, 
sociais e profissionais. Por outro lado, a maioria das 
pessoas imagina ter também a liberdade de escolher o que 
fazer, do mais simples ao mais complexo: tomo café com 
açúcar ou adoçante? Ponho dinheiro na poupança ou gasto 
tudo? Em quem vou votar na próxima eleição? Caso com a 
Maria ou não?

A questão do livre arbítrio, ligada na sua essência ao 
controle que temos sobre nossas vidas, é tradicionalmente 
debatida por filósofos e teólogos. Mas avanços nas 
neurociências estão mudando isso de forma radical, 
questionando a própria existência de nossa liberdade de 
escolha. Muitos neurocientistas consideram o livre arbítrio 
uma ilusão. Nos últimos anos, uma série de experimentos 
detectou algo surpreendente: nossos cérebros tomam 
decisões antes de termos consciência delas. Aparentemente, 
a atividade neuronal relacionada com alguma escolha (em 
geral, apertar um botão) ocorre antes de estarmos cientes 
dela. Em outras palavras, o cérebro escolhe antes de a 
mente se dar conta disso.

Se este for mesmo o caso, as escolhas que achamos 
fazer, expressões da nossa liberdade, são feitas 
inconscientemente, sem nosso controle explícito.

A situação é complicada por várias razões. Uma delas 
é que não existe uma definição universalmente aceita 
de livre arbítrio. Alguns filósofos definem livre arbítrio 
como sendo a habilidade de tomar decisões racionais na 
ausência de coerção. Outros consideram que o livre arbítrio 
não é exatamente livre, sendo condicionado por uma série 
de fatores, desde a genética do indivíduo até sua história 
pessoal, situação pessoal, afinidade política etc.

Existe uma óbvia barreira disciplinar, já que filósofos e 
neurocientistas tendem a pensar de forma bem diferente 
sobre a questão. O cerne do problema parece estar ligado 
com o que significa estar ciente ou ter consciência de um 
estado mental. Filósofos que criticam as conclusões que os 
neurocientistas estão tirando de seus resultados afirmam 
que a atividade neuronal medida por eletroencefalogramas, 
ressonância magnética funcional ou mesmo com o implante 
de eletrodos em neurônios não mede a complexidade do 
que é uma escolha, apenas o início do processo mental que 
leva a ela.

Por outro lado, é possível que algumas de nossas 
decisões sejam tomadas a um nível profundo de 
consciência que antecede o estado mental que associamos 
com estarmos cientes do que escolhemos. Por exemplo, 
se, num futuro distante, cientistas puderem mapear a 
atividade cerebral com tal precisão a ponto de prever o que 
uma pessoa decidirá antes de ela ter consciência da sua 
decisão, a questão do livre arbítrio terá que ser repensada 
pelos filósofos.

Mesmo assim, me parece que existem níveis diferentes 
de complexidade relacionados com decisões diferentes, e 
que, ao aumentar a complexidade da escolha, fica muito 
difícil atribuí-la a um processo totalmente inconsciente. 

QUESTÃO 04

QUESTÃO 05
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Observando o calendário de 2014, observamos que 
o feriado de 21 de abril (Tiradentes) cai em uma 
segunda-feira. Sendo assim, em que dia da semana 
cairá o dia 9 de abril deste mesmo ano?

(A) Terça-feira.
(B) Quarta-feira.
(C) Quinta-feira.
(D) Sábado.
(E) Domingo.

Rafael recebeu um boleto para ser pago no próximo 
dia útil. Fazendo as contas, ele percebeu que possui 
apenas cinco oitavos de três sétimos do valor total 
do boleto, ou seja, ele possui apenas R$ 75,00. Qual 
é o valor total do boleto que Rafael deverá pagar?

(A) R$ 280,00.
(B) R$ 250,00.
(C) R$ 200,00.
(D) R$ 180,00.
(E) R$ 150,00.

Um professor de matemática passou dois trabalhos 
diferentes para seus alunos. Os alunos deveriam 
optar por fazer um dos dois trabalhos, mas os alunos 
que quisessem poderiam fazer os dois por uma 
questão de curiosidade que ele corrigiria. Sabendo 
que todos os alunos entregaram pelo menos um dos 
trabalhos, e que 80% fez o trabalho 1, e 60% fez o 
trabalho 2, quantos alunos fizeram os dois trabalhos?

(A) 10%.
(B) 20%.
(C) 30%.
(D) 40%.
(E) 50%.

Observe a sequência a seguir:

35; 42; 49; 56;...

Qual é o sétimo termo desta sequência?
(A) 63.
(B) 65.
(C) 70.
(D) 75.
(E) 77.

Qual é a negação de “Todos os alunos gostam de 
matemática”?

(A) Nenhum aluno gosta de matemática.
(B) Existem alunos que gostam de matemática.
(C) Existem alunos que não gostam de matemática.
(D) Pelo menos um aluno gosta de matemática.
(E) Apenas um aluno não gosta de matemática.

Em “...fica muito difícil atribuí-la...” o pronome 
destacado retoma

(A) decisões diferentes.
(B) ponderações longas.
(C) níveis diferentes.
(D) escolha.
(E) confusão.

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

(A) Em “...antes de a mente se dar conta disso.”, funciona 
como adjunto adnominal.

(B) Em “Alguns	filósofos	definem	livre	arbítrio...”,	é	pronome	
indefinido.

(C) Em “...ocorre antes de estarmos cientes dela.”, expressa 
tempo.

(D)	 Em	 “...definem	 livre	 arbítrio	 como sendo...”, pode ser 
retirada a expressão sendo.

(E) Em “...a questão do livre arbítrio terá que ser...”, pode ser 
substituída por terá de.

Em “Se este for mesmo o caso...”, a conjunção 
expressa

(A) tempo.
(B) consecução.
(C) conclusão.
(D) modo.
(E) condição.

Assinale a alternativa cujo pronome NÃO foi 
classificado corretamente.

(A) “...estão mudando isso de forma radical...” (demonstrativo)
(B) “...estão tirando de seus resultados...” (possessivo)
(C) “Se este for mesmo o caso...” (demonstrativo)
(D) “...todos temos nossos compromissos...” (possessivo)
(E) “...ocorre antes de estarmos cientes dela.” (possessivo)

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

(A) Em “Em quem vou votar na próxima eleição?”, funciona 
como objeto indireto.

(B) Em “...ligada na sua essência ao controle...” funciona 
como objeto indireto.

(C) Em “Mesmo assim, me parece que existem...”, expressa 
contraste.

(D) Em “Talvez a confusão sobre o livre arbítrio...”, expressa 
dúvida.

(E) Em “...estão mudando isso de forma radical...”, expressa 
modo.

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 15

QUESTÃO 08

QUESTÃO 06

QUESTÃO 07



5 Cargo: Médico - Psiquiatria

Com relação à contratação de pessoal pela EBSERH, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 Não	há	necessidade	de	realização	de	concurso	público.
(B) A EBSERH somente fará contratação mediante concurso 

público.
(C)	 A	EBSERH	fica	autorizada	a	contratar,	para	fins	de	sua	

implantação,	 mediante	 processo	 seletivo	 simplificado,	
pessoal	técnico	e	administrativo	por	tempo	determinado.

(D)	 A	EBSERH	fica	autorizada	a	contratar,	para	fins	de	sua	
implantação,	 mediante	 processo	 seletivo	 simplificado,	
pessoal	 técnico	 e	 administrativo	 sem	 determinação	 de	
tempo.

(E) A EBSERH não poderá, em qualquer hipótese, contratar 
mediante	processo	seletivo	simplificado.

A EBSERH poderá prestar os serviços relacionados 
às suas competências mediante contrato com as 
instituições federais de ensino ou instituições 
congêneres. Para efeitos da Lei 12.550/2011, 
consideram-se instituições congêneres

(A)	 as	 instituições	 públicas	 e	 privadas	 que	 desenvolvam	
atividades	 de	 ensino	 e	 de	 pesquisa	 na	 área	 da	 saúde	
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde	–	SUS.

(B)	 as	 instituições	 públicas	 e	 privadas	 que	 desenvolvam	
atividades	de	ensino	e	de	pesquisa	na	área	da	saúde	e	
que prestem serviços no âmbito dos planos privados de 
assistência	à	saúde.

(C) as instituições privadas que desenvolvam atividades de 
ensino	e	de	pesquisa	na	área	da	saúde	e	que	prestem	
serviços no âmbito dos planos privados de assistência à 
saúde.

(D)	 as	instituições	públicas	que	desenvolvam	atividades	de	
ensino	e	de	pesquisa	na	área	da	saúde	e	que	prestem	
serviços	no	âmbito	do	Sistema	Único	de	Saúde	–	SUS.

(E)	 as	instituições	públicas	que	desenvolvam	atividades	de	
ensino	e	de	pesquisa	na	área	da	saúde	e	que	prestem	
serviços no âmbito dos planos privados de assistência à 
saúde.

Assinale a alternativa INCORRETA. O Conselho 
Consultivo da EBSERH tem as finalidades de

(A) apoio ao Conselho de Administração.
(B) apoio ao Conselho Fiscal.
(C) apoio à Diretoria Executiva.
(D) controle social.
(E) consulta.

A EBSERH é empresa pública unipessoal, vinculada 
ao

(A)	 Ministério	da	Defesa.
(B)	 Ministério	da	Ciência,	Tecnologia	e	Inovação.
(C)	 Ministério	da	Educação.

(D)	 Ministério	da	Previdência	Social.
(E)	 Ministério	da	Saúde.

Assinale a alternativa INCORRETA. Compete ao 
Conselho de Administração

(A) admitir, promover, punir, dispensar e praticar os demais 
atos compreendidos na administração de pessoal, 
de	 acordo	 com	 as	 normas	 e	 critérios	 previstos	 em	
lei e aprovados pela Diretoria, podendo delegar esta 
atribuição no todo ou em parte.

(B)	 fixar	as	orientações	gerais	das	atividades	da	EBSERH.
(C) aprovar o regimento interno da EBSERH e suas 

alterações supervenientes, que deverá conter, dentre 
outros aspectos, a estrutura básica da empresa e os 
níveis de alçada decisória da Diretoria e do Presidente, 
para	fins	de	aprovação	de	operações.

(D) deliberar sobre alteração do capital e do estatuto social 
da EBSERH.

(E) autorizar a aquisição, alienação e a oneração de bens 
imóveis e valores mobiliários.

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

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

Conforme a Resolução 453/2012, os Conselhos de 
Saúde são

(A) espaços instituídos de participação da comunidade 
nas	políticas	públicas	e	privadas	e	na	administração	da	
saúde.

(B) espaços instituídos de participação da comunidade nas 
políticas	públicas	e	na	administração	da	saúde.

(C) espaços instituídos de participação da comunidade nas 
políticas	 públicas	 e	 na	 administração	 da	 saúde	 e	 da	
assistência social.

(D) espaços instituídos de participação da comunidade nas 
políticas	 públicas	 e	 na	 administração	 da	 saúde	 e	 da	
previdência social.

(E) espaços instituídos de participação da comunidade 
nas	políticas	públicas	e	privadas	e	na	administração	da	
saúde	e	da	assistência	social.

De acordo com a Constituição Federal, constituem 
objetivos da seguridade social, EXCETO

(A) universalidade da cobertura e do atendimento.
(B) seletividade e distributividade na prestação dos 

benefícios e serviços.
(C) equidade na forma de participação no custeio.
(D) diferenciação dos benefícios e serviços em relação às 

populações urbanas e às populações rurais.
(E)	 diversidade	da	base	de	financiamento.

QUESTÃO 22

QUESTÃO 21
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Em relação ao transtorno de somatização, assinale 
a alternativa correta.

(A)	 O	transtorno	de	somatização	é	caracterizado	por	vários	
sintomas somáticos que não podem ser explicados de 
maneira adequada, com base nos exames físico e 
laboratorial.

(B)	 O	 transtorno	 de	 somatização	 é	 caracterizado	 por	
vários sintomas somáticos que são explicados de 
maneira adequada com base nos exames físico e 
laboratorial.

(C)	 O	transtorno	de	somatização	é	caracterizado	por	vários	
sintomas físicos e cerebrais, captados pelos exames 
de	 tomografia	 cerebral	 com	 alteração	 no	 sistema	
cortiço-mesencefálico e do eletroencefalograma que 
tem como característica alteração da onda sigma e 
delta.

(D)	 O	 transtorno	 de	 somatização	 é	 caracterizado	 por	
vários sintomas físicos e mentais que podem ser 
explicados de maneira adequada com base nos 
exame laboratorial e radiológico, quando usamos o 
tomógrafo de emissão de pósitron.

(E)	 O	 transtorno	 de	 somatização	 é	 caracterizado	 por	
vários sintomas mentais que mimetizam uma 
doença	psicótica,	 fazendo	com	que	o	paciente	 fique	
inconsciente por vários anos, chegando a ter morte 
encefálica e baixa resposta à terapêutica por óleos 
essenciais.

Em relação ao transtorno conversivo, assinale a 
alternativa correta.

(A) É uma alteração do funcionamento do lócus ceruleus 
que ocasiona alteração na resposta aos estímulos de 
luta e fuga.

(B) É uma alteração do funcionamento do sistema cortiço-
limbico-estriado que se conforma com os conceitos 
atuais	de	anatomia,	comprovados	pela	tomografia	por	
emissão de pósitron.

(C) É uma alteração do funcionamento corporal que não 
se conforma com os conceitos atuais de anatomia e 
fisiologia	do	sistema	nervoso	central	e	periférico.

(D) É uma alteração do funcionamento do sistema 
mesencefálico-estriado-amigada que se conforma 
com os conceitos atuais das neurociências.

(E) É uma alteração do funcionamento do sistema cortical-
dorso-ventro-medial, que ocasiona uma ruptura do 
ego e faz surgir os impulsos do id.

Em relação à hipocondria, assinale a alternativa 
correta.

(A)	 É	 definida	 como	 manifestação	 de	 um	 sentimento	
subjetivo global do indivíduo ser muito feio em algum 
aspecto de sua imagem.

(B)	 É	definida	como	a	preocupação	de	um	indivíduo	com	o	

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28

C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O S
De acordo com o Decreto 7.508/2011, os serviços 
de saúde específicos para o atendimento da pessoa 
que, em razão de agravo ou de situação laboral, 
necessita de atendimento especial, denominam-se

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

Parte dos recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) serão alocados como cobertura das ações 
e serviços de saúde a serem implementados pelos 
Municípios, Estados e Distrito Federal. Conforme 
a Lei 8.142/1990, referidos recursos serão 
destinados

(A) pelo menos setenta por cento, aos Municípios, 
afetando-se o restante aos Estados.

(B) pelo menos cinquenta por cento, aos Municípios, 
afetando-se o restante aos Estados.

(C) pelo menos sessenta por cento, aos Municípios, 
afetando-se o restante aos Estados.

(D) pelo menos setenta por cento, aos Estados, afetando-
se o restante aos Municípios.

(E) pelo menos cinquenta por cento, aos Estados, 
afetando-se o restante aos Municípios.

De acordo com a Lei 8.080/1990, sobre a 
participação complementar, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A)	 Quando	as	suas	disponibilidades	 forem	 insuficientes	
para garantir a cobertura assistencial à população de 
uma	 determinada	 área,	 o	 Sistema	 Único	 de	 Saúde	
(SUS) poderá recorrer aos serviços ofertados pela 
iniciativa privada.

(B) A participação complementar dos serviços privados 
será formalizada mediante contrato ou convênio, 
observadas,	a	respeito,	as	normas	de	direito	público.

(C)	 As	 entidades	 filantrópicas	 e	 as	 sem	 fins	 lucrativos	
terão preferência para participar do Sistema Único de 
Saúde	(SUS).

(D) Os serviços contratados submeter-se-ão às normas 
técnicas	e	administrativas	e	aos	princípios	e	diretrizes	
do	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS),	mantido	o	equilíbrio	
econômico	e	financeiro	do	contrato.

(E) Os proprietários, administradores e dirigentes 
de entidades ou serviços contratados deverão 
necessariamente	 exercer	 cargo	 de	 chefia	 ou	 função	
de	confiança	no	Sistema	Único	de	Saúde	(SUS).

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 23
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sem crítica.
(B) Os indivíduos subordinam suas próprias necessidades 

às dos outros, conseguem que outros assumam 
responsabilidades pelas áreas principais de suas vidas, 
têm	 falta	 de	 autoconfiança	 e	 podem	 experimentar	
desconforto extremo quando sozinhos por mais que 
um breve período de tempo.

(C) Indivíduos com este transtorno se caracterizam 
por traços que permanecem por toda a vida e que 
se encaixam no espectro depressivo. Apresentam 
obstrução velada, procrastinação, teimosia e 
ineficiência.

(D) São caracterizados por elementos de sadismo ou 
masoquismo ou uma combinação de ambos.

(E) Começa na vida adulta e os indivíduos afetados 
exibem um padrão global de comportamento cruel, 
depreciador e agressivo dirigidos contra os outros.

Em relação ao transtorno de personalidade 
obsessivo-compulsiva, assinale a alternativa 
correta.

(A) Caracteriza-se por restrição emocional, tendência à 
ordem, perseverança, teimosia e indecisão.

(B)	 São	 capazes	 de	 enganar	 até	mesmo	 o	 clínico	mais	
experiente. Na entrevista, podem se mostrar bem-
compostos	 e	 confiáveis,	 mas,	 sob	 esse	 verniz,	 há	
tensão, hostilidade, irritabilidade e raiva.

(C) São fanáticos, coletores de injustiças, cônjuges 
patologicamente ciumentos e maníacos litigantes 
muitas	 vezes.	 O	 mecanismo	 de	 defesa	 é	 o	 da	
identificação	projetiva	e	o	 recipiente	da	projeção	e	o	
que projeta desenvolvem um sentimento de unidade 
ou união.

(D) Os sintomas se desenvolvem após um evento ou 
eventos traumáticos fora da gama das experiências 
humanas normais.

(E) A maioria dos pacientes retorna ao seu nível anterior 
de funcionamento dentro de três meses.

Em relação aos transtornos factícios, assinale a 
alternativa correta.

(A) Essa condição envolve interações mente-corpo em 
que	o	cérebro,	de	forma	ainda	não	bem-compreendida,	
envia	sinais	que	se	fixam	na	consciência	do	paciente,	
indicando um problema grave no corpo.

(B) Ambos os sexos podem ser tratados com hormônios 
em vez de cirurgia.

(C)	 A	formação	do	transtorno	é	influenciada	pela	interação	
do temperamento da criança com as qualidades e as 
atitudes dos pais.

(D) É o ato recorrente de arrancar os cabelos, que pode 
resultar em perda notável dos mesmos.

(E) Os pacientes produzem intencionalmente sinais de 
distúrbios	 médicos	 ou	 transtornos	 mentais	 e	 limita	
suas histórias e seus sintomas.

medo de contrair ou com a crença de ter uma doença 
grave. 

(C) Tem como principal fator uma dor em um ou mais 
locais	 que	 não	 é	 inteiramente	 explicada	 por	 uma	
condição neurológica psiquiátrica, com perturbação 
do desempenho.

(D)	 É	 definido	 como	 sintomas	 físicos	 explicáveis	 que	
duram, no mínimo, seis meses e que estão abaixo do 
limiar para o diagnóstico do transtorno.

(E) É caracterizada por seis meses ou mais de fadiga 
debilitante, muitas vezes acompanhada de mialgia, 
cefaleia, faringite, febre baixa, queixas cognitivas.

Em relação à amnésia dissociativa, assinale a 
alternativa correta.

(A) Trata-se de uma condição crônica, e sua causa 
envolve um evento traumático, na maioria das vezes 
abuso físico ou sexual na infância.

(B) Os pacientes com a condição podem ter a sensação 
de serem autômatos, de estarem sonhando ou 
separados de seus corpos.

(C) São sintomas que ocorrem em indivíduos que foram 
submetidos a períodos de persuasão coercitiva 
prolongada e intensa.

(D) É o diagnóstico apropriado quando os fenômenos 
dissociativos	se	limitam	à	amnésia.

(E)	 O	 princípio	 é	 que,	 sob	 condições	 adequadas	 de	
estresse e privação, os indivíduos podem ser 
levados a obedecer as exigências dos que estão no 
poder e perdem a memória de suas vidas, gerando 
assim mudanças na personalidade, crenças e 
comportamentos e respostas adequadas.

Em relação ao transtorno de personalidade 
esquizoide, assinale a alternativa correta.

(A) Trata-se de uma incapacidade de se adaptar às 
normas sociais que ordinariamente governam vários 
aspectos do comportamento do indivíduo, adolescente 
e adulto.

(B) São pessoas excitáveis  e emocionais que se 
comportam de forma colorida, dramática e extrovertida.

(C) Se caracterizam por um elevado sentimento de sua 
própria importância e por sentimentos grandiosos de 
serem	únicos.

(D) Pessoas com esta condição mostram um alto grau de 
comportamento para chamar a atenção.

(E) É diagnosticado em pacientes que exibem um padrão 
de reclusão social por toda a vida. Seu desconforto 
com as interações humanas, sua introversão e seu 
afeto embotado e restrito são notáveis.

Em relação ao transtorno de personalidade 
dependente, assinale a alternativa correta.

(A) As pessoas com este transtorno exibem uma 
sensibilidade excessiva à rejeição e podem levar uma 
vida socialmente reclusa.  Embora tímidas, não são 
sociais e mostram um grande desejo de companhia, 
mas necessitam de garantias muito fortes de aceitação 

QUESTÃO 29

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

QUESTÃO 30

QUESTÃO 33



8 Cargo: Médico - Psiquiatria

Em relação à anorexia, assinale a alternativa 
correta.

(A) É caracterizada por compulsão alimentar, como ingerir 
mais alimentos do que a maioria das pessoas em 
circunstâncias similares e em um período semelhante 
de tempo, com uma forte sensação de perda de 
controle.

(B) Refere-se a um excesso da adiposidade corporal.
(C) É caracterizada por um comportamento obstinado e 

proposital direcionado a perder peso, baixo, peso, 
preocupação com o peso corporal e alimentação, 
padrões peculiares de manejo dos alimentos, medo 
intenso de aumento de peso, alterações da imagem 
corporal e amenorreia.

(D) Sentem seus corpos grotescos e desagradáveis e 
que os outros os veem com hostilidade e desprezo. 
Esse sentimento está fortemente associado 
à autoconsciência e ao comprometimento do 
desempenho social.

(E)	 O	 aumento	 da	 atividade	 física	 é	 recomendado	 com	
frequência como parte de um regime de redução de 
peso, associado com uma dieta rica em colágeno e 
glútem.

Em relação aos critérios diagnósticos, assinale a 
alternativa correta.

(A) São indicados para estabelecer os parâmetros dos 
processos primários que ocorrem em cada indivíduo 
desde o seu desenvolvimento mental.

(B)	 São	 determinados	 critérios	 específicos	 para	 cada	
transtorno	mental,	decorrentes	do	conflito	edípico	que	
surge na tenra infância.

(C)	 São	determinados	critérios	que	 incluem	os	aspectos	
da	 interação	 social,	 profissional	 e	 a	 vulnerabilidade	
individual.

(D)	 São	 determinados	 critérios	 diagnósticos	 para	 cada	
transtorno	 mental	 específico,	 que	 incluem	 uma	 lista	
de aspectos que devem estar presentes para que se 
faça	o	diagnóstico.	 Isso	aumenta	a	confiabilidade	do	
processo de determinação das condições.

(E)	 São	 determinados	 critérios	 que	 estão	 presentes	 no	
desenvolvimento relacionado ao envelhecimento e 
morte.

Em relação ao delirium, assinale a alternativa 
correta.

(A) Caracteriza-se por problemas de memória e 
esquecimento e tem como consequência alteração do 
relacionamento	mãe-filho.

(B) É uma síndrome, não uma doença, e tem muitas 
causas que resultam em padrão similar de sinais e 
sintomas relacionados ao nível de consciência e à 
limitação cognitiva do paciente.

(C) Caracteriza-se por alteração no desenvolvimento 
cognitivo, ligado a alterações dos neurotransmissores  
gabaérgicos	 e	 dopaminérgicos,	 ocasionando	 ruptura	
do vínculo familiar.

(D)	 Tal	 condição	 é	 um	 transtorno	 reconhecido	 e	
diagnosticado como decorrente da falha da ação da 
medicação para debelar a sintomatologia psicótica.

(E) Ocorre mais frequentemente em pessoas portadoras 
do transtorno de personalidade antisocial, devido ao 
prejuízo cognitivo grave interposto na formação da 
personalidade.

Em relação à demência, assinale a alternativa 
correta.

(A) Caracteriza-se por limitações graves na memória, no 
julgamento, na orientação e na cognição.

(B) Caracteriza-se por grave prejuízo intelectual desde o 
nascimento.

(C) Caracteriza-se por perda de memória para fatos 
passados na infância, sendo capaz de responder aos 
questionamentos da vida diária, com desempenho  
acima	da	média.

(D)	 Caracteriza-se	 por	 lesão	 no	 sistema	 mesentérico	
responsável pelo armazanamento da memória 
presente e remota.

(E) Caracteriza-se por alteração grave da personalidade, 
assumindo formas graves de inapetência, interpretação 
delirante	 dos	 fatos	 atuais	 e	 dificuldade	 para	 os	
enfrentamentos	 da	 vida	 laboral	 e	 profissional,	 não	
conseguindo terminar suas atividades determinadas 
no grupo terapêutico.

Em relação à doença dos corpos de Lewy, assinale 
a alternativa correta.

(A) É mais comum em homem, especialmente naqueles 
com	 hipertensão	 pré-existente	 ou	 outros	 fatores	 de	
risco cardiovascular.

(B)	 Caracteriza-se	 pela	 preponderância	 de	 atrofia	 nas	
regiões frontotemporais.

(C) Classicamente associada ao desenvolvimento de 
demência do tipo subcortical, caracterizado por mais 
anormalidades motoras e menos disfunções da 
linguagem do que no tipo cortical.

(D) Trata-se de demência clinicamente semelhante à 
doença	 de	Alzheimer	 e,	muita	 vezes,	 é	 evidenciada	
por alucinações, características parkinsonianas e 
sinais extrapiramidais. Os corpos de inclusão de 
Lewy são encontrados no córtex cerebral, mas sua 
incidência	exata	é	desconhecida.

(E) A demência pode dar-se devido à sequela de 
traumatismos cranianos, caracteriza-se por 
instabilidade emocional, disartria e impulsividade.

Em relação aos transtornos amnésticos, assinale 
a alternativa correta.

(A) Ocorre a formação aparentemente aleatória de placas 
no parênquima cerebral.

(B) Tendem a acordar pela manhã sem se recordar de 
certo período da noite anterior, quando estavam 
intoxicadas.

(C)	 Trata-se	 de	 síndrome	 causada	 por	 deficiência	 de	
tiamina, em geral associada aos maus hábitos 
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nutricionais de pessoas com abuso Crônico de 
maracujá.

(D)	 Em	 certos	 casos,	 a	 amnésia	 é	 tão	 profunda	 que	 é	
possível se orientarem em relação à cidade e à data 
em que estão, embora a orientação para pessoa não 
esteja perdida.

(E) Limitação adquirida na capacidade de aprender e 
lembrar de informações novas ou a incapacidade 
de lembrar conhecimento aprendido ou eventos 
passados.

Em relação aos efeitos do álcool, assinale a 
alternativa correta.

(A)	 Em	 média,	 80%	 do	 álcool	 consumido	 é	 absorvido	
no intestino grosso e o restante no estômago. Sua 
concentração	 máxima	 no	 sangue	 nunca	 é	 atingida	
e depende de a pessoa estar com o estômago 
semicompleto.

(B)	 Em	média	60%	do	álcool	consumido	é	absorvido	no	
fígado e o restante no estômago. Sua concentração 
máxima	no	sangue	é	atingida	entre	10	e	30	segundos,	
dependendo de a pessoa ter bebido com o estômago 
vazio ou cheio.

(C)	 Em	média,	10%	do	álcool	consumido	é	absorvido	no	
estômago,  e o restante no intestino delgado. Sua 
concentração	 máxima	 no	 sangue	 é	 atingida	 entre	
30 e 90 minutos e, em geral, entre 45 e 60 minutos, 
dependendo de a pessoa ter bebido com o estômago 
vazio ou cheio.

(D)	 Em	média	70%	do	álcool	consumido	é	absorvido	no	
intestino delgado e o restante no intestino grosso. Sua 
concentração	máxima	no	sangue	é	atingida	entre	20	a	
30 minutos, dependendo de a pessoa ter bebido com 
o estômago vazio ou cheio.

(E)	 Em	média	40%	do	álcool	consumido	é	absorvido	no	
intestino grosso, estômago e fígado. Sua concentração 
máxima	no	sangue	é	atingida	entre	15	a	30	minutos,	
dependendo de a pessoa ter bebido com o estômago 
vazio ou cheio.

Em relação às convulsões por abstinência de 
álcool, assinale a alternativa correta.

(A) São generalizadas, esparsas, típicas com grande mal.
(B) São estereotipadas, generalizadas e tônico-clônicas 

em sua natureza.
(C)	 São	simétricas,	generalizadas,	do	tipo	grande	mal.
(D)	 São	 assimétricas,	 com	 perda	 temporária	 da	

consciência e da memória.
(E)	 São	esparsas,	clônicas	e	assimétricas.

Em relação à síndrome alcoólica fetal, assinale a 
alternativa correta.

(A) Microencefalia, malformações craniofaciais e defeitos 
dos membros e do coração são comuns em bebês 
afetados.

(B) Macrocefalia, malformações faciais e defeitos renais 
são comuns em bebês afetados.

(C) Macrocefalia, malformações hepáticas, malformações 

QUESTÃO 40
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QUESTÃO 43

QUESTÃO 44

nas	 extremidades	 dos	 pés	 e	mãos	 são	 comuns	 em	
bebês afetados.

(D) Microencefalia, malformações hepáticas, renais, 
musculares, são comuns em bebês afetados.

(E) Macrocefalia, malformações labiais, oculares, 
tireoideanas, são comuns em bebês afetados.

Em relação ao tratamento e reabilitação no 
tratamento do alcoolismo, assinale a alternativa 
correta.

(A) Quatros passos gerais estão envolvidos após o 
transtorno ser diagnosticado – diagnóstico, prevenção, 
reabilitação e terapia grupal e individual com reforço 
do ego.

(B) Cinco passos gerais estão envolvidos após o 
tratamento ser diagnosticado – diagnóstico, prevenção, 
reabilitação, encaminhamento ao grupo de alcoólicos 
anônimos e inserção social.

(C) Dois passos gerais estão envolvidos após o transtorno 
ser diagnosticado – prevenção,  tratamento clínico e 
inserção social.

(D) Seis passos gerais estão envolvidos após o transtorno 
ser diagnosticado – prevenção, manutenção, 
desintoxicação, inserção social, trabalho familiar, 
inserção no mercado de trabalho.

(E) Três passos gerais estão envolvidos após o transtorno 
ser diagnosticado – intervenção, desintoxicação e 
reabilitação.

Em relação à reabilitação dos pacientes com 
problema com álcool, assinale a alternativa 
correta.

(A) Inclui a ingesta de medicação terapêutica  que 
age	 sobre	 o	 ciclo	 de	 degradação	 da	 molécula	 da	
desidrogenase láctica.

(B)	 Inclui	a	ingesta	de	medicação	fitosanitária	para	evitar	
a ingesta de bebida alcoólica, ajudando como reforço 
positivo.

(C) Inclui esforços continuados para aumentar e manter 
níveis elevados de motivação para abstinência.

(D) Inclui aulas sobre as consequências do álcool no 
sistema hematopoietico e muscular.

(E) Inclui atividades grupais para sua inserção no meio 
laboral e produtivo da empresa automobilística.
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Em relação aos transtornos relacionados à 
anfetamina, assinale a alternativa correta.

(A) As anfetaminas tipo “ice” (ex., MPUMDA, UPP) 
causam a liberação de catecolaminas (noradrenalina 
e acetilcolina) e de serotonina, o neurotransmissor 
implicado como a via secundária neuroquímica para 
as alucinações.

(B) As anfetaminas do tipo “cool” (ex., DOM, MODAD) 
causam a liberação de catecolaminas (adrenalina 
e dopamina) e de colina, o neurotransmissor 
implicado como a principal via neuroquímica para os 
alucinógenos.

(C) As anfetaminas do tipo “hot” (ex., MUDSA, NSA) 
causam a liberação de serotonina e de catecolaminas 
(dopamina e colina), neurotransmissores implicados 
como a principal via neuroquímica para as alucinações 
sinestésicas.

(D) As anfetaminas “designer” (ex., MDMA, MDEA) 
causam a liberação de catecolaminas (dopamina e 
noradrenalina) e de serotonina, o neurotransmissor 
implicado como a principal via neuroquímica para os 
alucinógenos.

(E) As anfetaminas do tipo “free” (ex. MMADB, MMASTS) 
causam a liberação de catecolaminas (colina e 
adrenalina) e de dopamina, o neurotransmissor 
implicado como a via secundária neuroquímica para 
os alucinógenos.

Em relação aos transtornos relacionados à cafeína, 
assinale a alternativa correta.

(A)	 A	cafeína,	uma	dextromaltrina,	é	mais	potente	do	que	
outra substância da mesma classe comumente usada, 
a tiobertina.

(B)	 A	 cafeína,	 uma	metilxantina,	 é	mais	 potente	 do	 que	
outra substância da mesma classe comumente usada, 
a	teofilina.

(C)	 A	cafeína,	uma	maltrina,	é	mais	potente	do	que	outra	
substância da mesma classe comumente usada, a 
dextromaltose.

(D)	 A	 cafeína,	 um	 radical	 carboxílico,	 é	 mais	 potente	
do que outra substância da mesma classe usada, o 
benzeno.

(E)	 A	cafeína,	derivado	da	folha	coccus	arogenosa,	é	mais	
potente do que outra substância da mesma classe 
comumente usada, a cannabis comunativa.

Em relação à cannabis, assinale a alterantiva 
correta.

(A) Os efeitos físicos mais comuns são a dilatação dos 
vasos sanguíneos da conjuntiva (olho vermelho) e 
leve taquicardia. Em doses elevadas, pode haver 
hipotensão ortostática. O aumento no apetite – 
frequentemente chamado “larica” – e boca seca são 
efeitos comuns de intoxicação.

(B) Os efeitos físicos são vasoconstrição cerebral global, 
com	redução	resultante	no	fluxo	sanguíneo	cerebral,	
embora esse efeito possa não ocorrer em pessoas 

com mais de 65 anos de idade.
(C)	 Os	 efeitos	 mais	 sérios	 são	 infarto	 do	 miocárdio,	

hipertensão grave, doenças cerebrovasculares e a 
colite isquêmica.

(D) O uso está associado à redução no sono REM e no 
sono profundo (estágio 4) e à fragmentação do sono, 
com episódios mais frequentes e mais longos de 
despertar.

(E) Os efeitos são a desinibição comportamental, 
resultando potencialmente com comportamento hostil 
ou agressivo. Quando usado por via endovenosa 
associado à sensação de letargia e os usuários podem 
ficar	inclinados	a	usá-la	ainda	mais.

Em relação à esquizofrenia, assinale a alternativa 
correta.

(A) Sigmund Freud cunhou o termo esquizofrenia.
(B) Eugene Bleuler cunhou o termo transferência 

esquizofreniforme.
(C) Adolf Meyer traduziu o talmud para o alemão, sendo o 

primeiro psiquiatra a descobrir a esquizofrenia.
(D)	 Kraepelin	traduziu	a	démence	precoce	de	Morel	como	

dementia precox.
(E) Kretschmer compilou dados para corroborar com a 

ideia  de que a esquizofrenia apareceu pela primeira 
vez no homem de Java.

Em relação ao tipo paranoide da esquizofrenia, 
assinale a alternativa correta.

(A) Caracteriza-se pela imobilidade motora excessiva e 
extremo negativismo.

(B) Caracteriza-se pela ausência de delírios e 
alucinações proeminentes, discurso desorganizado 
e comportamento amplamente desorganizado ou 
catatônico proeminentes.

(C) Caracteriza-se pela preocupação com um ou 
mais delírios ou alucinações auditivas frequentes, 
classicamente delírios de perseguição ou grandeza.

(D) Caracteriza-se por discurso desorganizado, afeto 
embotado ou inadequado.

(E) Caracteriza-se por peculiaridades dos movimentos 
voluntários evidenciadas por posturas, movimentos 
estereotipados, maneirismos ou trejeitos faciais 
proeminentes.

Em relação ao transtorno distímico, assinale a 
alternativa correta.

(A) É agudo e caracteriza-se pela presença de humor 
eufórico que dura a maior parte do dia e que está 
presente na forma quase ininterrupta.

(B) É subagudo e caracteriza-se pela presença de humor 
disfórico que dura a maior parte do dia e que está 
presente na forma quase contínua.

(C) É atípico e caracteriza-se pela presença de humor 
instável que dura a maior parte do dia e que está 
presente na forma quase contínua.

(D) É subclínico e caracteriza-se pela presença de humor 
eufórico e depressivo, que dura a maior parte do dia e 
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que está presente na forma quase ininterrupta.
(E) É crônico e caracteriza-se pela presença de humor 

depressivo que dura a maior parte do dia e que está 
presente na forma quase contínua.


