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Nome do Candidato  Inscrição

    
 O Caderno de questões possui 50 

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

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. Preencha os campos destinados 
à assinatura e ao número de inscrição. 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 (sessenta) 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 
ruídos, 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. 



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. 

------------------------------------------------------------------------------------(destaque aqui)--------------------------------------------------------------------------------
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L Í N G U A  P O R T U G U E S A

Para coibir falsificações, remédios devem ganhar 
“RG” até o final de 2016

Débora Nogueira - Do UOL - 23/07/2015
 

A caixinha de remédio como você conhece deve 
mudar em breve. A partir do final de 2016, deve começar 
a valer a lei de rastreabilidade dos medicamentos, 
que determina que cada caixinha será rastreável a 
partir de um código 2D (em duas dimensões). Estima-
se que um a cada cinco medicamentos vendidos no 
Brasil seja falsificado, segundo a OMS.

Essa espécie de “RG dos remédios” servirá para 
que as agências regulatórias como a Anvisa possam 
saber o caminho que um medicamento faz, desde o 
momento da fabricação até a comercialização.  O 
consumidor também terá parte nisso: será possível 
verificar a partir do código da caixa se o remédio é 
verdadeiro. As indústrias farmacêuticas que operam 
no Brasil devem ter três lotes testes rastreáveis até 
dezembro de 2015 e todo o sistema implantado até 
dezembro de 2016.

Porém, há uma disputa em jogo que pode levar 
o prazo de adequação para só depois de 2025. As 
informações sobre o consumo de medicamentos de 
todos os brasileiros, e portanto as informações de 
demanda e vendas, são muito valiosas.

Hoje, a indústria farmacêutica gasta um grande 
valor para obter informações sobre a venda de 
remédios para poder definir estratégias de marketing 
e a atuação dos representantes de laboratórios 
junto aos médicos (que podem até ganhar dinheiro 
e viagens pelo número de prescrições). Existem 
empresas que pagam farmácias para obter dados de 
médicos, números de vendas etc. e, então, os vendem 
à indústria.

Com a lei, aprovada em 2009, toda essa informação 
seria passada para o governo. Mas a regulamentação 
feita pela Anvisa em 2013 não explicita como seriam 
armazenadas essas informações e quem teria acesso 
a elas. Apenas fica determinado que a indústria é 
responsável pela segurança da cadeia desde a saída 
da fábrica até chegar ao consumidor final.

As redes de drogarias e farmácias, representadas 
pela Abrafarma (Associação Brasileira de Redes de 
Farmácias e Drogarias), criticam o fato das farmácias 
terem de reportar cada venda às farmacêuticas. 
Com a lei da rastreabilidade, cada modificação de 
lugar do medicamento (da fábrica para a farmácia 

e farmácia para o consumidor) deve ser informada. 
“Isto é um verdadeiro absurdo contra a privacidade 
da informação prevista na Constituição. Com todas 
essas informações à mão, fabricantes poderão 
alijar empresas, manipular preços e dominar a 
concorrência”, afirmou o presidente executivo da 
Abrafarma, Sérgio Mena Barreto, em nota.

Além disso, as redes de farmácias pedem um 
prazo maior. “Mais de 180 mil estabelecimentos - 
entre farmácias, hospitais e postos de saúde – terão 
de se adequar tecnologicamente. Será uma complexa 
operação logística”, disse.

Há um projeto de lei em tramitação no Senado 
que pede alterações no envio de informações sobre 
os medicamentos e propõe um prazo maior para 
adequação. No projeto, do senador Humberto Costa 
(PT), é proposto que cada membro da cadeia tenha 
seu próprio banco de dados, acessível pelo Sistema 
Nacional de Controle de Medicamentos -- para que o 
governo federal construa seu próprio banco de dados 
para armazenar e consultar todas as movimentações 
dos medicamentos. Junto a essa demanda, o senador 
pede mais 10 anos após a aprovação da lei para 
que todos se adequem, ou seja, o rastreamento só 
passaria a valer a partir de 2025. O senador afirmou 
que o prazo de dez anos pode não ser necessário e 
que o projeto de lei pode ser modificado antes de ser 
colocado em votação.

A Interfarma (Associação da Indústria Farmacêutica 
de Pesquisa), que reúne 55 empresas farmacêuticas 
que respondem por mais de 50% dos medicamentos 
comercializados no Brasil, afirma estar preparada 
para se adequar à lei e produzir cerca de 4 bilhões 
de caixinhas por ano com o código individual para 
o rastreamento. “Já estamos preparados para 
cumprir as diretrizes. A lei de rastreabilidade é muito 
importante não só para evitar a falsificação mas 
também para aumentar a transparência ao longo da 
cadeia farmacêutica com o recolhimento correto de 
tributos e o combate ao roubo de cargas”, afirmou 
o diretor de assuntos econômicos da Interfarma, 
Marcelo Liebhardt. 

Segundo a Anvisa, a adaptação não deve 
encarecer o produto final: “a implantação do 
rastreamento de medicamentos promove um retorno 
significativo na redução de custos de produção, de 
controles e gerenciamento de estoques, evitando 
perdas e impulsionando o processo produtivo e de 
disponibilização de produtos”.

Texto adaptado. Fonte: http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-no-
ticias/redacao/2015/07/23/remedios-devem-ganhar-rg-ate-o-final-

de-2016.htm
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QUESTÃO 01
Assinale a alternativa que corresponde ao tema 
central do texto.

(A) Falsificação de medicamentos.
(B) Lucro arrecadado pela indústria farmacêutica.
(C) Uso indiscriminado de medicamentos no Brasil.
(D) Elevado consumo de medicamentos falsificados.
(E) Implantação de rastreamento de medicamentos.

QUESTÃO 02
De acordo com o texto, é possível afirmar que, 
com a nova lei, 

(A) somente as caixinhas com o código 2D serão 
rastreadas. 

(B) em 2016, estará em vigor a lei de rastreabilidade 
dos medicamentos.

(C) a Anvisa poderá saber o caminho que um 
medicamento faz, desde o momento da fabricação 
até o consumidor final.

(D) o consumidor não terá qualquer vantagem.
(E) no Brasil, 2016 será o ano em que o sistema de 

rastreamento deverá ser implantado.
 

QUESTÃO 03
Em ‘“Mais de 180 mil estabelecimentos - entre 
farmácias, hospitais e postos de saúde – terão 
de se adequar tecnologicamente. Será uma 
complexa operação logística’”, as aspas foram 
empregadas no texto 

(A) para indicar uma citação. 
(B) para delimitar o título da obra que será publicada.
(C) para ironizar a situação considerada absurda.
(D) para expressar uma opinião do autor do texto.
(E)  inadequadamente.

QUESTÃO 04
Em “A caixinha de remédio como você conhece 
deve mudar em breve”, 

(A) o verbo “conhece” encontra-se conjugado no tempo 
presente do subjuntivo.

(B) apesar de, na locução verbal “deve mudar”, o 
verbo “deve” estar conjugado no tempo presente 
do indicativo, a ação da mudança deverá acontecer 
em um tempo futuro.

(C) o verbo “mudar” na locução  verbal “deve mudar” 
está conjugado no tempo futuro do indicativo.  

(D) os verbos “conhece” e “deve” , apesar de estarem 
conjugados no tempo presente, remetem a ações 
futuras.

(E) o verbo “deve”, na locução verbal “deve mudar”, é 
um verbo auxiliar que indica possibilidade. 

QUESTÃO 05
Em “Estima-se que um a cada cinco 
medicamentos vendidos no Brasil seja 
falsificado”, 

(A) “seja falsificado” deveria estar no plural para 
concordar com “cinco medicamentos”. 

(B) “seja falsificado” está no singular para concordar 
com “Brasil”.

(C) “seja falsificado” está no singular para concordar 
com “um”.

(D) o verbo “Estima-se” deveria estar no plural, pois o 
sujeito é indeterminado. 

(E) “vendidos” deveria estar no singular para concordar 
com “medicamento”, termo que está elíptico após o 
termo “um”.

QUESTÃO 06
Em “As informações sobre o consumo de 
medicamentos de todos os brasileiros, e 
portanto as informações de demanda e vendas, 
são muito valiosas”, 

(A) a vírgula existente entre “demanda e vendas” e “são 
muito valiosas” foi empregada inadequadamente, 
pois não se separa sujeito de verbo. 

(B)  o verbo “são” se encontra no plural para concordar 
com o seu sujeito antecedente “vendas”.

(C) como o verbo “ser” pode concordar com o 
predicativo, nesse caso, ele está concordando com 
“valiosas”. 

(D) a informação que está entre vírgulas apresenta 
um detalhe referente ao que se apresenta na 
expressão anterior.

(E) a informação intercalada entre as vírgulas pode ter 
sido a causa da concordância inadequada do verbo, 
que ficou longe e não estabeleceu concordância 
com o seu sujeito “consumo de medicamentos”.

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa cujo “para” em destaque 
NÃO tem função de introduzir uma ideia de 
finalidade.

(A) “a indústria  farmacêutica gasta um grande valor 
para obter informações sobre a venda de remédios”. 

(B) “obter informações sobre a venda de remédios para 
poder definir estratégias de marketing e a atuação 
dos representantes de laboratórios...”.

(C) “é proposto que cada membro da cadeia tenha seu 
próprio banco de dados (...) para que o governo 
federal construa seu próprio banco de dados”.

(D) “Porém, há uma disputa em jogo que pode levar o 
prazo de adequação para só depois de 2025.”

(E) “que o governo federal construa seu próprio banco 
de dados para armazenar e consultar todas as 
movimentações dos medicamentos.
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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 OQUESTÃO 08
Em “Há um projeto de lei em tramitação 
no Senado que pede alterações no envio 
de informações sobre os medicamentos e 
propõe um prazo maior para adequação”, o 
termo em destaque

(A) funciona como conjunção integrante. 
(B) retoma o termo antecedente “Senado”.
(C) remete ao projeto de lei referido anteriormente.
(D) remete ao termo “tramitação”  mencionado 

anteriormente.
(E) foi empregado inadequadamente, pois, em seu 

lugar, deveria ser empregado o termo “qual”.

QUESTÃO 09
Assinale a alternativa em que todas as 
palavras apresentam dígrafo.  

(A) Paraguai – trato - galho. 
(B) Chave – carro - campeão.
(C) Chuva – pedra - campeão.
(D) Passo – chave – trigo.
(E) Trigo – pedra – Paraguai.

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa cuja palavra ou 
expressão em destaque NÃO tem a função de 
caracterizar o termo antecedente.

(A) “terão de se adequar tecnologicamente”. 
(B) “propõe um prazo maior para adequação”.
(C) “cada membro da cadeia”.
(D) “55 empresas farmacêuticas”.
(E) “promove um retorno significativo”.

QUESTÃO 11
A negação de “Todos os candidatos vão 
passar no concurso” é

(A) “Existe candidato que não passará no concurso”.
(B) “Existe apenas um candidato que vai passar no 

concurso”.
(C) “Existe apenas um candidato que não vai passar 

no concurso”.
(D) “Nenhum candidato vai passar no concurso”.
(E) “Todos os candidatos não vão passar no 

concurso”.

QUESTÃO 12
Maria preparou 15 litros de café. Sendo assim, 
quantas garrafas térmicas de 3/5 de litros ela 
poderá encher?

(A) 9
(B) 12
(C) 15
(D) 20
(E) 25

QUESTÃO 13
Em um jantar, foram servidas duas opções 
de carne: boi e frango. Sabe-se que no jantar 
havia 65 pessoas, das quais 40 comeram 
carne de boi, 20 comeram carne de frango e 
10 não comeram nenhuma das duas carnes. 
Então, quantas pessoas comeram carne de 
boi, mas não comeram carne de frango?

(A) 5
(B) 15
(C) 30
(D) 35
(E) 45

QUESTÃO 14
Dos 5000 candidatos inscritos para uma 
prova de concurso, 30% fizeram algum 
tipo de cursinho particular. Sabendo disso, 
quantos candidatos não fizeram nenhum tipo 
de cursinho particular?

(A) 4000
(B) 3500
(C) 3000
(D) 2500
(E) 1500
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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 15
Na sequência dos números pares iniciada 
pelo número 14, qual é a soma do terceiro 
termo com o quinto termo?

(A) 32
(B) 36
(C) 40
(D) 42
(E) 48

QUESTÃO 16
De acordo com o que expressa a Lei 12.550/11, 
que autorizou a criação da Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares (EBSERH), assinale 
a alternativa correta.

(A)  A EBSERH é uma empresa pública unipessoal 
e terá seu capital social integralmente sob a 
propriedade da União.

(B)  A EBSERH é uma sociedade pública e terá seu 
capital social integralmente sob a propriedade da 
iniciativa privada.

(C)  A EBSERH é uma empresa privada e terá seu 
capital social integralmente sob a propriedade da 
iniciativa privada.

(D)  A EBSERH é uma sociedade pública e terá seu 
capital social dividido entre a iniciativa privada e 
a União, de forma igualitária.

(E)  A EBSERH é uma sociedade pública e seu capital 
social poderá ser aberto à iniciativa privada, 
desde que, ao menos metade, permaneça como 
propriedade da União.

QUESTÃO 17
De acordo com o Estatuto Social da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 
(EBSERH), aprovado pelo Decreto nº 7.661/11,  
a EBSERH sujeitar-se-á ao regime jurídico 
próprio das empresas

(A)  públicas, inclusive quanto aos direitos e 
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e 
tributários.

(B)  privadas, inclusive quanto aos direitos e 
obrigações civis, comerciais, trabalhistas e 
tributários.

(C)  públicas quanto aos direitos e obrigações civis, 
comerciais, sujeitando-se ao regime jurídico 
próprio das empresas privadas quanto aos 
direitos e obrigações trabalhistas e tributárias.

(D)  privadas, exceto quanto aos direitos e obrigações 
civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

(E)  públicas, exceto quanto aos direitos e obrigações 
civis, comerciais, trabalhistas e tributários.

QUESTÃO 18
De acordo com o que dispõe o Estatuto 
Social da Empresa Brasileira de Serviços 
Hospitalares (aprovado pelo Decreto                              
nº 7.661/11), assinale a alternativa correta.

(A)  A EBSERH é vinculada ao Ministério da Saúde, 
portanto, no desenvolvimento de suas atividades 
de assistência à saúde, a EBSERH deve 
observar as diretrizes e políticas estabelecidas 
pelo Ministério da Saúde.

(B)  A EBSERH é vinculada ao Ministério da Educação 
e, mesmo quando no desenvolvimento de suas 
atividades de assistência à saúde, a EBSERH é 
dispensada de observar as diretrizes e políticas 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde.

(C)  A EBSERH é vinculada ao Ministério da 
Previdência Social e, no desenvolvimento 
de suas atividades de assistência à saúde, a 
EBSERH observará as diretrizes e políticas 
estabelecidas pelo Ministério da Saúde.  

(D)  A EBSERH é vinculada ao Ministério da Fazenda, 
mas, no desenvolvimento de suas atividades de 
assistência à saúde, a EBSERH é vinculada ao 
Ministério da Saúde.

(E)  A EBSERH é vinculada ao Ministério da 
Educação e, no desenvolvimento de suas 
atividades de assistência à saúde, a EBSERH 
observará as diretrizes e políticas estabelecidas 
pelo Ministério da Saúde.  

QUESTÃO 19
De acordo com as disposições do Regimento 
Interno da EBSERH - 2ª revisão, são Órgãos 
de Administração:

(A)  Conselho Consultivo e Conselho Fiscal.
(B)  Diretoria Executiva, Comissão de Controle 

Interno e Auditoria Interna.
(C)  Conselho de Administração, Diretoria Executiva 

e Conselho Consultivo. 
(D)  Conselho de Administração, Conselho Consultivo 

e Conselho Fiscal.
(E)  Diretoria Executiva, Auditoria Interna e Comissão 

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

QUESTÃO 20
De acordo com o Regimento Interno 
da EBSERH - 2ª revisão, designar os 
componentes da Comissão de Ética da 
EBSERH, compete ao 

(A)  Presidente da República.
(B)  Diretor de Gestão às Pessoas.
(C)  Conselho Fiscal.
(D)  Presidente da EBSERH.
(E)  Ministro de Estado da Educação.

QUESTÃO 21
De acordo com as diretrizes da Resolução 
453/2012 do Conselho Nacional da Saúde, o 
Plenário dos Conselhos de Saúde

(A)  se reunirá, no mínimo, a cada mês e, 
extraordinariamente, quando necessário, e 
terá como base o seu Regimento Interno. A 
pauta e o material de apoio às reuniões devem 
ser encaminhados aos conselheiros com 
antecedência mínima de 10 (dez) dias.

(B)  se reunirá, no mínimo, a cada quatro meses 
e, extraordinariamente, quando necessário, 
e terá como base o seu Regimento Interno. A 
pauta e o material de apoio às reuniões devem 
ser encaminhados aos conselheiros com 
antecedência mínima de 15 (quinze) dias.

(C)  se reunirá, no mínimo, uma vez por semana 
e, extraordinariamente, quando necessário, 
e terá como base o seu Regimento Interno. A 
pauta e o material de apoio às reuniões devem 
ser encaminhados aos conselheiros com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas.

(D)  se reunirá em todos os finais de semana e 
terá como base o seu Regimento Interno. A 
pauta e o material de apoio às reuniões devem 
ser encaminhados aos conselheiros com 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas.

(E)  se reunirá, no mínimo, a cada ano e, 
extraordinariamente, quando necessário, e 
terá como base o seu Regimento Interno. A 
pauta e o material de apoio às reuniões devem 
ser encaminhados aos conselheiros com 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias.

QUESTÃO 22
De acordo com o que expressa a Constituição 
Federal, no que tange a participação da 
iniciativa privada na assistência à saúde, 
assinale a alternativa correta.

(A)  As instituições privadas não poderão participar 
do Sistema Único de Saúde. Somente será 
possível, segundo diretrizes deste e mediante 
convênio, participação de entidades filantrópicas 
e as sem fins lucrativos.

(B)  As instituições privadas poderão participar 
de forma complementar do sistema único de 
saúde, segundo diretrizes deste, mediante 
contrato de direito público ou convênio, vedada a 
participação de entidades filantrópicas e as sem 
fins lucrativos.

(C)  As instituições privadas poderão participar do 
Sistema Único de Saúde somente de forma 
subsidiária, quando não houver serviço público 
disponível, mediante contrato de direito público, 
tendo preferência as entidades filantrópicas e as 
sem fins lucrativos.

(D)  As instituições privadas poderão participar do 
Sistema Único de Saúde somente de forma 
subsidiária, quando não houver serviço público 
disponível, mediante convênio com as entidades 
filantrópicas e as sem fins lucrativos.

(E)  As instituições privadas poderão participar de 
forma complementar do Sistema Único de Saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.

QUESTÃO 23
De acordo com as disposições da Lei Orgânica 
da Saúde (Lei 8.080/90), a incorporação, a 
exclusão ou a alteração pelo SUS de novos 
medicamentos, produtos e procedimentos, 
bem como a constituição ou a alteração de 
protocolo clínico ou de diretriz terapêutica 
são atribuições

(A)  do Conselho da Saúde, assessorado pelo 
Ministério de Ciências e Tecnologia.

(B)  do Ministério da Ciência e Tecnologia, 
assessorado pela Conferência Nacional de 
Saúde.

(C)  do Ministério da Saúde, assessorado pelo 
Conselho Nacional de Saúde.

(D)  do Ministério da Saúde, assessorado pela 
Comissão Nacional de Incorporação de 
Tecnologias no SUS.

(E)  exclusivas do Município, assessorado pela 
Conferência Nacional de Saúde.
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C O N H E C I M E N T O S  E S P E C Í F I C O SQUESTÃO 24
De acordo com o que expressa a Lei 8.142/90, 
os recursos do Fundo Nacional de Saúde 
(FNS) alocados como cobertura das ações 
e serviços de saúde a serem implementados 
pelos Municípios, Estados e Distrito Federal 
serão

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

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

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

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

(E)  divididos igualitariamente.

QUESTÃO 25
De acordo com as definições do Decreto 
Presidencial nº 7.508/2011, assinale a 
alternativa correta.

(A)  Portas de Entrada são instâncias de pactuação 
consensual entre os entes federativos para 
definição das regras da gestão compartilhada do 
SUS.

(B)  A Relação Nacional de Ações e Serviços de 
Saúde (RENASES) compreende todas as ações 
e serviços que o SUS oferece ao usuário para 
atendimento da integralidade da assistência à 
saúde.

(C)  A Conferência Nacional de Saúde, em conjunto 
com o Poder Legislativo, estabelece as diretrizes 
a serem observadas na elaboração dos planos 
de saúde, de acordo com as características 
epidemiológicas e da organização de serviços 
nos entes federativos e nas Regiões de Saúde.  

(D)  O processo de planejamento da saúde será 
descendente e independente, desde o nível 
federal até o local, devendo, no entanto, ser 
ouvidas as respectivas Conferências de Saúde, 
compatibilizando-se as necessidades das 
políticas de saúde com a disponibilidade de 
recursos financeiros.

(E)  O Conselho de Saúde é o órgão competente 
para dispor sobre a Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais (RENAME) e os 
Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas em 
âmbito nacional.

QUESTÃO 26
Um Psiquiatra tentou 2 tratamentos 
consecutivos com antipsicóticos de 
segunda geração (atípicos) diferentes, por 
6 semanas, com as doses adequadas, para 
seu paciente com diagnóstico recente de 
Esquizofrenia. Ao ver que o paciente não teve 
resposta terapêutica adequada com esses 
2 tratamentos, o psiquiatra considerou o 
paciente como “refratário”. Nesse caso, qual 
seria, nesse momento, a medicação indicada 
para o Psiquiatra utilizar no tratamento do 
paciente em questão?

(A) Ziprasidona.
(B) Quetiapina.
(C) Aripiprazol.
(D) Risperidona.
(E) Clozapina.

QUESTÃO 27
Sobre o Transtorno do Espectro Autista, 
assinale a alternativa correta.

(A) Os sintomas costumam ser reconhecidos  
durante o sexto ano de vida (60 a 72 meses).

(B) É diagnosticado duas vezes mais frequentemente 
no sexo feminino do que no masculino.

(C) Não é um transtorno degenerativo, sendo comum 
que aprendizagem e compensação continuem 
ao longo da vida.

(D) A   maior  parte  dos indivíduos com 
esse diagnóstico apresenta deterioração 
comportamental na adolescência, enquanto uma 
minoria melhora.

(E) Curiosamente, o diagnóstico comórbido de 
Epilepsia é um fator protetor em relação à 
deficiência intelectual e à capacidade verbal. 
Pacientes com diagnósticos comórbidos de 
Transtorno do Espectro Autista e de Epilepsia 
costumam ter menor déficit intelectual e maior 
capacidade verbal.

QUESTÃO 28
Preencha a lacuna e assinale a alternativa 
correta.
“A característica definidora _______________ 
é uma incapacidade de recordar informações 
autobiográficas importantes que 1) deveriam 
estar bem guardadas na memória e 2) 
comumente seriam prontamente lembradas”. 
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(A) do Transtorno de Desrealização
(B) da Amnésia Dissociativa
(C) do Transtorno de Despersonalização
(D) do Transtorno Dismórfico Corporal
(E) da Narcolepsia

QUESTÃO 29
Em relação ao Transtorno Neurocognitivo 
Maior ou Leve com Corpos de Lewy, assinale 
a alternativa correta.

(A) É mais prevalente do que o Transtorno 
Neurocognitivo Maior ou Leve, devido à 
Doença de Alzheimer, na população geral                              
(proporção de 3:1).

(B) O surgimento dessa afecção ocorre de forma 
aguda, com a média de sobrevida, após o 
diagnóstico, de 12 meses.

(C) São características diagnósticas centrais, 
segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico 
de Transtornos Mentais – 5ª Edição (DSM-
5): cognição oscilante, com variações 
acentuadas na atenção e no estado de alerta; 
alucinações visuais recorrentes, bem formadas 
e detalhadas; características espontâneas de 
parkinsonismo, com aparecimento subsequente 
ao desenvolvimento do declínio cognitivo. 

(D) No Transtorno Neurocognitivo Maior ou Leve 
com Corpos de Lewy, os sintomas motores 
ocorrem muito antes do declínio cognitivo. Já na 
Doença de Parkinson, a sequência temporal se 
inverte: o declínio cognitivo aparece, em geral, 
anos antes dos sintomas motores.

(E) Segundo o DSM-5, quando são identificadas 
alterações na atenção, alterações na 
sensopercepção e/ou sintomas motores, 
automaticamente se exclui a possibilidade do 
diagnóstico de Transtorno Neurocognitivo Maior 
ou Leve com Corpos de Lewy.

QUESTÃO 30
Na reunião do colégio, a professora de 
uma adolescente de 13 anos diz aos pais 
dessa adolescente que a menina tem 
imensa dificuldade em apresentar trabalhos 
oralmente para os colegas, ficando sempre 
extremamente ansiosa. Os pais relatam à 
professora que notam essa dificuldade, há 
cerca de 2 anos, expondo que a menina tem um 
intenso medo em ser avaliada negativamente 
pelos outros, como em eventos profissionais 
do pai e reuniões com grupo de amigos da 
família. Por isso, tem deixado de sair com 
os seus pais, ficando bem mais em casa. 
A professora e os pais concordam que a 

menina é muito inteligente e não tem déficit 
de aprendizagem. No entanto, faz de tudo 
para não ter que se expor em público – e 
consequentemente ser avaliada –, inclusive 
propondo para a professora a substituição 
de uma apresentação oral de trabalho por 
dois trabalhos escritos extensos. Os pais e 
a professora dizem ver claramente que toda 
essa situação traz um grande sofrimento à 
adolescente. Diante do quadro apresentado, 
qual é o diagnóstico mais provável para essa 
menina?

(A) Transtorno de Ansiedade Social.
(B) Transtorno da Personalidade Antissocial.
(C) Transtorno Obsessivo-Compulsivo.
(D) Agorafobia.
(E) Transtorno da Personalidade Obsessivo-

Compulsiva.

QUESTÃO 31
Assinale a alternativa INCORRETA sobre o 
Tabagismo e a Dependência de Nicotina.

(A) São sintomas frequentes da Síndrome de 
Abstinência de Nicotina: desejo intenso de fumar, 
humor deprimido, irritabilidade, ansiedade, 
insônia, bradicardia, aumento do apetite e 
dificuldade de concentração.

(B) Os sintomas de abstinência de nicotina se 
restringem à primeira semana, após o fumo do 
último cigarro.

(C) A Bupropiona, medicação muito usada no 
tratamento da Dependência de Nicotina, é 
um antidepressivo que inibe a receptação da 
noradrenalina e da dopamina.

(D) A metabolização da nicotina ocorre principalmente 
no fígado e com menos intensidade nos pulmões 
e no cérebro;

(E) As taxas globais de mortalidade por câncer são 
mais altas entre os fumantes, comparadas aos 
não fumantes.
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QUESTÃO 32
Os pacientes costumam ter pouco apreço 
e acentuado afastamento do contato 
interpessoal. Em situações sociais, mostram-
se reservados e com pouca expressão afetiva. 
Portadores desse transtorno apresentam 
abulia e, em geral, pouco apego a metas e 
objetivos específicos. A falta de desejo por 
envolvimento amoroso ou sexual conduz à 
marcante redução do círculo social. Contudo 
os pacientes podem desempenhar bem 
trabalhos que envolvam isolamento social. 
Raramente procuram tratamento. A breve 
descrição apresentada diz respeito a qual 
Transtorno de Personalidade?

(A) Transtorno da Personalidade Esquizoide.
(B) Transtorno da Personalidade Esquizotípica.
(C) Transtorno da Personalidade Borderline.
(D) Transtorno da Personalidade Narcisista.
(E) Transtorno da Personalidade Dependente.

QUESTÃO 33
Ao fazer a anamnese e o exame do estado 
mental de uma mulher deprimida, de 40 anos, 
o Psiquiatra decidiu trocar a medicação dela, 
já que a paciente usou, consecutivamente, 
dois Antidepressivos Tricíclicos diferentes 
e predominaram os efeitos colaterais em 
relação ao efeito terapêutico. Sabendo-se 
que o Psiquiatra escolherá um psicofármaco 
de outra classe medicamentosa, em relação 
às duas medicações usadas pela paciente, 
assinale a alternativa que apresenta 
corretamente a medicação que será prescrita 
a ela. 

(A) Fluvoxamina.
(B) Clomipramina.
(C) Amitriptilina.
(D) Nortriptilina.
(E) Imipramina.

QUESTÃO 34
A respeito do Transtorno de Estresse Pós-
Traumático (TEPT), segundo o DSM-5, 
assinale a alternativa correta.

(A) A perturbação dura no máximo 21 dias, nesse 
transtorno.

(B) Não costuma haver a evitação de estímulos 
associados ao evento traumático, após a 
ocorrência do evento.

(C) Os Inibidores Seletivos da Recaptação de 
Serotonina não são utilizados no tratamento 
desse transtorno, por serem ineficazes e 
apresentarem demasiados efeitos colaterais.

(D) Esse transtorno é exclusivo de indivíduos 
adultos.

(E) Não é obrigatório vivenciar diretamente o 
evento traumático. A exposição ao evento pode 
ser: testemunhando pessoalmente o evento 
traumático  ocorrido  com outras pessoas; 
sabendo que o evento traumático (violento 
ou acidental) ocorreu com familiar ou amigo 
próximo; sendo exposto de forma repetida 
ou extrema a detalhes aversivos do evento 
traumático (socorristas que recolhem restos de 
corpos humanos, por exemplo).

QUESTÃO 35
Sobre as síndromes psiquiátricas do 
puerpério, assinale a alternativa correta.

(A) A Disforia Puerperal (ou Blues Puerperal) é um 
quadro mais grave e menos frequente do que a 
Psicose Puerperal.

(B) São considerados fatores de proteção para 
Depressão Pós-Parto: presença de depressão 
durante a gestação, pré-eclâmpsia e 
hospitalização durante a gestação.

(C) O início da Depressão Pós-Parto é agudo e se 
restringe à primeira semana após o nascimento 
do bebê.

(D) O risco de psicose puerperal nas pacientes com 
Transtorno Bipolar é muito maior do que na 
população em geral.

(E) A recorrência de Depressão Pós-Parto é rara, 
não chegando a 1% nas gestações seguintes.

QUESTÃO 36
A respeito do Transtorno Bipolar, assinale a 
alternativa que está relacionada ao Episódio 
Maníaco.

(A) Aumento da necessidade de sono.
(B) Retardo psicomotor.
(C) Duração máxima de 5 dias.
(D) Perda de energia.
(E) Distratibilidade.

QUESTÃO 37
Um senhor de 83 anos deu entrada em 
um hospital geral por um emagrecimento 
importante, sem diagnóstico prévio. Feita a 
investigação no hospital, foi descoberto um 
câncer prostático em estágio avançado, já 
com múltiplas metástases ósseas. A equipe 
médica e a família decidiram não esconder 
nada desse paciente e contaram sobre o 
diagnóstico e o prognóstico sombrio. Em um 
primeiro momento, o paciente ficou alheio 
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a essa situação, parecendo não estar muito 
“conectado” com o que estava acontecendo 
e sem tocar no assunto. Nesses últimos dias, 
começou a apresentar outro comportamento 
e tem se mostrado muito revoltado com a 
situação. Fica fazendo questionamentos, 
como: “Por que isso foi acontecer comigo?”; 
“Por que isso não acontece com esses 
bandidos que estão espalhados por aí?”. 
Também esbraveja em muitos momentos: 
“Isso não é justo!”; “Sempre fui trabalhador, 
honesto e não mereço isso”; “Adiantou 
frequentar a Igreja regularmente? Esse Deus 
não tem nada de bom!”. Tomando como base 
o processo de luto, descrito por Elisabeth 
Kübler-Ross, é correto afirmar dizer que esse 
paciente se encontra em qual estágio, nesses 
últimos dias?

(A) Aceitação.
(B) Depressão.
(C) Negação.
(D) Raiva.
(E) Negociação.

QUESTÃO 38
A possibilidade de comportamento suicida 
existe permanentemente durante os 
Episódios Depressivos Maiores. Assinale 
a alternativa que expressa um fator ou uma 
característica de risco consistente para o 
Suicídio completado.

(A) Sexo feminino.
(B) História prévia de tentativas ou ameaças de 

suicídio.
(C) Estar em um casamento estável.
(D) Viver em casa junto com outros familiares.
(E) Ausência de Transtorno de Personalidade.
  

QUESTÃO 39
Assinale a alternativa que apresenta um 
critério diagnóstico do Transtorno de 
Ansiedade de Doença, segundo o Manual 
Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais – 5ª Edição (DSM-5).

(A) Ausência de preocupação com ter ou contrair 
uma doença grave.

(B) Sintomas somáticos de intensidade mediana ou 
grave necessariamente estão presentes.

(C) Há um nível ameno de ansiedade com relação 
à saúde, e o indivíduo é raramente alarmado a 
respeito do estado de saúde pessoal.

(D) Preocupação relacionada a doença presente há 
pelo menos seis meses, mas a doença específica 
que é temida pode mudar nesse período.

(E) O indivíduo não chega a ter comportamentos 
excessivos em relação à saúde e não chega a 
exibir    evitações mal-adaptativas.

QUESTÃO 40
Sobre a Doença de Alzheimer (Transtorno 
Neurocognitivo Maior ou Leve Devido à 
Doença de Alzheimer), assinale a alternativa 
correta.

(A) Os inibidores da colinesterase, como 
Rivastigmina, Donepezil e Galantamina 
costumam ter potencial de cura para essa doença 
e, em cerca de 90% dos casos, fazem regredir 
totalmente os sintomas, levando o paciente ao 
seu estado pré-mórbido de forma definitiva.

(B) Essa doença tem curso agudo e evidente e 
progressão fulminante.

(C) O tratamento dessa doença envolve basicamente 
estratégias farmacológicas. Intervenções 
psicossociais, para o paciente e seus familiares, 
não costumam ser recomendadas, por não 
mostrarem um benefício significativo.

(D) Essa doença representa mais da metade dos 
casos de demência.

(E) A prevalência dessa doença aos 80 anos de 
idade se assemelha à prevalência aos 20 anos 
de idade, na população em geral.
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QUESTÃO 41
Uma jovem de 20 anos procurou um psiquiatra 
por uma condição que está lhe causando 
grande sofrimento e prejuízo na vida 
cotidiana. Há cerca de 1 ano, tem apresentado 
pensamentos recorrentes e persistentes de 
que está “suja”, principalmente em relação às 
suas mãos. Esses pensamentos, intrusivos 
e indesejáveis, não são controlados pela 
paciente e têm a levado a lavar as mãos 
várias vezes ao dia, trazendo atrasos 
importantes nas atividades diárias (chega a 
perder cerca de 3 horas no dia com essas 
questões: pensamentos intrusivos e lavagem 
de mãos). Se não faz isso, fica extremamente 
ansiosa e incomodada. Quando lava as 
mãos, parece que “alivia” a ansiedade. No 
entanto, algum tempo depois, começa a ter 
o mesmo tipo de pensamento e o ciclo se 
reinicia, ocasionado a lavagem das mãos em 
quantidade de vezes excessiva. A jovem sabe 
que essas atitudes não são coerentes, mas 
diz que “não consegue parar de pensar e fazer 
essas coisas”. De acordo com o diagnóstico 
apropriado para o caso dessa jovem, assinale 
a alternativa correta.

(A) O sexo feminino tem maior probabilidade de ter 
transtornos de tique comórbidos.

(B) Nas crianças, as obsessões são mais facilmente 
diagnosticadas do que as compulsões.

(C) É obrigatório que ocorram tanto obsessões 
quanto compulsões, para se diagnosticar esse 
transtorno.

(D) As obsessões ou compulsões devem causar 
sofrimento e tomar no mínimo 3 horas por dia 
do tempo do indivíduo, para que se faça o 
diagnóstico desse transtorno.

(E) O sexo masculino é mais comumente afetado na 
infância.

QUESTÃO 42
Assinale a alternativa que expressa 
corretamente um critério diagnóstico do DSM-
5 para o Transtorno de Déficit de Atenção/
Hiperatividade.

(A) Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-
impulsividade estão presentes antes dos 12 anos 
de idade.

(B) Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-
impulsividade estão presentes em 4 ou mais 
ambientes (por exemplo: em casa, na escola, 
no trabalho; com amigos ou parentes; em outras 
atividades).

(C) Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-
impulsividade estão presentes antes dos 9 
meses de idade.

(D) Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-
impulsividade estão presentes em apenas um 
ambiente (por exemplo: em casa, na escola, no 
trabalho; com amigos ou parentes; em outras 
atividades).

(E) Vários sintomas de desatenção ou hiperatividade-
impulsividade estão presentes antes dos 3 anos 
de idade.

QUESTÃO 43
Preencha a lacuna e assinale a alternativa 
correta.
“A _________________________ é aquela 
realizada sem o consentimento do paciente, 
em hospitais psiquiátricos, clínicas 
psiquiátricas, unidades psiquiátricas em 
hospital geral e outros estabelecimentos 
que recebam pacientes com perturbação 
da saúde mental de qualquer natureza. Ela 
deve ser comunicada ao Ministério Público 
local, no prazo de 72 horas, pelo responsável 
técnico do estabelecimento de saúde, o 
mesmo devendo ocorrer quando da alta do 
paciente.” 

(A) internação psiquiátrica eletiva
(B) intervenção psiquiátrica precoce
(C) internação psiquiátrica involuntária
(D) intervenção psiquiátrica primária
(E) internação psiquiátrica domiciliar

QUESTÃO 44
Uma adolescente de 17 anos está causando 
grande espanto em sua família, devido à 
importante magreza e a baixa ingestão de 
alimentos, durante o dia. Nesse momento, está 
com IMC de 15 kg/m² e segue se queixando de 
estar acima do peso. Por isso, costuma fazer 
dieta frequentemente, para perder a “gordura 
que falta”. Tem vários pôsteres de modelos 
muito magras, no seu quarto, e fala que 
“isso que é beleza de verdade”. A respeito do 
diagnóstico psiquiátrico desse caso, assinale 
a alternativa correta.

(A) Geralmente, o IMC da pessoa com esse 
transtorno está acima de 25kg/m².

(B) Pessoas com esse transtorno, com frequência, 
carecem de insight ou negam o problema.

(C) Não há perturbação na percepção do próprio 
peso ou da própria forma nos indivíduos com 
esse transtorno.

(D) O transtorno é mais comum no sexo masculino, 
em uma proporção aproximada de 3:1.

(E) Esse transtorno costuma ter início na 5ª década 
de vida.
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QUESTÃO 45
Sobre o desenvolvimento e curso da 
Esquizofrenia, assinale a alternativa correta.

(A) Casos com início na infância tendem a se 
assemelhar com casos com boa evolução em 
adultos.

(B) A maioria dos pacientes com esse diagnóstico 
costuma obter recuperação completa e consegue 
permanecer independente, nas atividades 
cotidianas.

(C) Os sintomas negativos têm relação mais íntima 
com o prognóstico do que os positivos, tendendo 
a ser mais persistentes.

(D) As características psicóticas da esquizofrenia 
costumam surgir entre os 6 e os 10 anos de 
idade.

(E) Casos com início tardio são muito mais comuns 
em homens (proporção aproximada de 5:1).

QUESTÃO 46
São princípios da Terapia Cognitivo-
Comportamental, EXCETO

(A) proposta educativa, visa a ensinar o paciente a 
ser seu próprio terapeuta e enfatiza prevenção 
de recaída.

(B) objetivos e foco em problemas.
(C) os pacientes são ensinados a identificar, avaliar 

e responder a seus pensamentos e crenças 
disfuncionais.

(D) tempo ilimitado, com consultas sem estrutura 
definida.

(E) aliança terapêutica sólida.

QUESTÃO 47
Paciente, 23 anos, vem para a primeira 
consulta psiquiátrica relatando que, há 1 
mês, apresenta tristeza importante quase 
todo o tempo do dia, em quase todos os dias. 
Diz que não tem mais prazer nas atividades 
do dia a dia e se sente sem energia, para 
realizar atividades banais. Perdeu 4 kg nesse 
período, mesmo sem fazer dieta. Também 
relata insônia e dificuldade para se concentrar 
em atividades cotidianas. Antes desse 
período, diz que era totalmente “normal”, 
bem-humorada, alegre e com energia para 
o dia a dia. Devido à preocupação com o 
quadro, foi a um Médico Clínico, na semana 
passada, mas foram descartadas alterações 
clínicas. Também não tem história indicativa 
de Transtorno Bipolar. Diante do quadro 
exposto, qual é o diagnóstico psiquiátrico 
mais provável para essa paciente?

(A) Transtorno Disruptivo da Desregulação do 
Humor.

(B) Transtorno Depressivo Maior.
(C) Transtorno Ciclotímico.
(D) Transtorno de Ansiedade Generalizada.
(E) Transtorno Explosivo Intermitente.

QUESTÃO 48
Sobre o Transtorno de Ansiedade 
Generalizada, assinale a alternativa correta.

(A) A idade média de início é mais precoce do que 
para outros transtornos de ansiedade.

(B) Quanto mais tardiamente na vida os indivíduos 
têm sintomas que satisfazem os critérios para 
Transtorno de Ansiedade Generalizada, mais 
tendem a ter comorbidades e mais provavelmente 
serão prejudicados.

(C) O início do transtorno geralmente ocorre no 
período pré-escolar.

(D) Cerca de 50% dos pacientes com diagnóstico 
de Transtorno  de Ansiedade Generalizada 
têm diagnóstico concomitante de Deficiência 
Intelectual (Retardo Mental).

(E) Os sintomas tendem a ser crônicos e têm 
remissões e recidivas ao longo da vida, flutuando 
entre formas sindrômicas e subsindrômicas do 
transtorno.

QUESTÃO 49
Um paciente de 18 anos tem apresentado, 
há 5 meses, períodos recorrentes de 
necessidade irresistível de cochilar durante 
o dia. Esses períodos têm ocorrido no 
mínimo 5 vezes por semana. Além disso, 
esse jovem tem apresentado momentos 
em que, espontaneamente, abre a sua 
mandíbula e projeta a sua língua, sem 
nenhum desencadeante emocional óbvio. 
A polissonografia do sono noturno dele 
demonstrou latência do sono REM inferior a 
15 minutos. Não há registros de antecedentes 
psiquiátricos, nem atrasos grosseiros no 
desenvolvimento neuropsicomotor desse 
paciente. Diante disso, qual é o diagnóstico 
mais provável para esse caso? 

(A)       Narcolepsia.
(B)       Insônia Paradoxal.
(C)       Hipopneia Obstrutiva do Sono.
(D)       Transtorno do Sono-Vigília do Ritmo Circadiano.
(E)       Síndrome das Pernas Inquietas.
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QUESTÃO 50
Em relação às cautelas que o entrevistador 
deve adotar, quando suspeita de simulação, 
em uma perícia, assinale a alternativa 
INCORRETA.

(A) Evitar a confrontação e indagar sobre contato 
com serviços psiquiátricos.

(B) Nunca subestimar a capacidade do simulador 
e ter cuidado com perguntas rápidas, porque 
podem confundir os verdadeiros doentes.

(C) Fazer entrevistas curtas e estimular a 
confrontação.

(D) Evitar a desconfiança e ter cuidado para que a 
indução de sintomas não gere falso-positivo em 
determinados pacientes (como em pacientes 
com Deficiência Intelectual).

(E) Fazer entrevistas prolongadas e fazer perguntas 
abertas.
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