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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 
Minhas

maturidade
Circunspecção, siso, prudência.

(Mario Prata)

 É o que o homem pensa durante anos, enquanto envelhece. 
Já está perto dos 50 e a pergunta ainda martela. Um dia ele vai 
amadurecer.
 Quando um homem descobre que não é necessário 
escovar os dentes com tanta rapidez, tenha certeza, ele virou 
um homem maduro. Só sendo mesmo muito imaturo para 
escovar os dentes com tanta pressa.
 E o amarrar do sapato pode ser mais tranquilo, arrumando-
se uma posição menos incômoda, acertando as pontas.
 [...]
 Não sente culpa de nada. Mas, se sente, sofre como 
nunca. Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 
culpa a lhe desviar a atenção.
 É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.
 Homem maduro não bebe, vai à praia.
 Não malha: a malhação denota toda a imaturidade de 
quem a faz. Curtir o corpo é ligeiramente imaturo.
 Nada como a maturidade para perceber que os intelectuais 
de esquerda estão, finalmente, acabando. Restam uns cinco.
 Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa daqueles 
imaturos.
 O homem maduro gosta de mulheres imaturas. Fazer o 
quê?
 Muda muito de opinião. Essa coisa de ter sempre a mesma 
opinião, ele já foi assim.
 [...]
 Se ninguém segurar, é capaz do homem maduro ficar com 
mania de apagar as luzes da casa.
 O homem maduro faz palavras cruzadas!
 Se você observar bem, ele começa a implicar com horários.
 A maturidade faz com que ele não possa mais fazer 
algumas coisas. Se pega pensando: sou um homem maduro. 
Um homem maduro não pode fazer isso.
 O homem maduro começa, pouco a pouco, a se irritar com 
as pessoas imaturas.
 Depois de um tempo, percebe que está começando é a 
sentir inveja dos imaturos.
 Será que os imaturos são mais felizes?, pensa, enquanto 
começa a escovar os dentes depressa, mais depressa, mais 
depressa ainda.
 O homem maduro é de uma imaturidade a toda prova.
 Meu Deus, o que será de nós, os maduros?

1) O texto começa a estabelecer uma lógica sobre a ideia 
de maturidade que, ao final, é desconstruída. Isso 
fica marcado, de modo descontraído, principalmente 
porque: 
a)  há um questionamento sobre a felicidade dos imaturos. 
b)  é feito um apelo a Deus pela maturidades dos maduros. 
c)  o maduro começa a escovar os dentes cada vez mais 

depressa. 
d)  os imaturos sentem inveja da vida dos maduros. 
e)  os maduros revelam uma certeza em relação ao futuro. 

2) Em “O homem maduro é de uma imaturidade a toda 
prova.” (19º§), para provocar expressividade, foi 
empregada uma figura de estilo que se caracteriza, 
sobretudo:
a)  pela comparação implícita entre objetos concretos.
b)  por uma associação lógica de uma parte que remete ao 

todo.
c)  pela tentativa de suavização de uma ideia considerada 

ilógica.
d)  pelo emprego de palavras que apontam para sentidos 

contrários.
e)  pela atribuição de características humanas a seres 

inanimados.

3) No terceiro parágrafo, o vocábulo destacado em “E o 
amarrar do sapato pode ser mais tranquilo,” deve ser 
classificado morfologicamente como: 
a)  verbo.
b)  adjetivo. 
c)  substantivo. 
d)  advérbio.
e)  pronome. 

4) A oração destacada em “Não sente culpa de nada. Mas, 
se sente, sofre como nunca.” (4º§) introduz no período 
em que se encontra um valor semântico de: 
a)  condição. 
b)  concessão. 
c)  consequência. 
d)  conformidade. 
e)  causa. 

5) Em “Sorri tranquilo quando pensa que a pressa é coisa 
daqueles imaturos.”, o termo em destaque exerce a 
função sintática de: 
a)  adjunto adnominal. 
b)  predicativo do sujeito. 
c)  adjunto adverbial. 
d)  objeto direto. 
e)  complemento nominal. 

Considere o fragmento abaixo para responder às questões 
6 e 7 seguintes: 

“Depois de um tempo, percebe que está começando é a sentir 
inveja dos imaturos.” (17º§)

6) O emprego da vírgula justifica-se por: 
a)  isolar uma oração subordinada adverbial. 
b)  marcar a presença de um aposto explicativo. 
c)  separar orações coordenadas assindéticas. 
d)  indicar a presença de um vocativo. 
e)  acompanhar um termo deslocado da ordem direta.

7) A presença do verbo “começando” permite ao leitor 
inferir a seguinte postura do maduro. 
a)  sempre sentiu inveja dos imaturos.
b)  acha que a vida dos imaturos é pior.  
c)  nunca desejou a vida dos imaturos. 
d)  espera que sua vida madura melhore. 
e)  acreditava antes que sua vida era melhor.

8) A ideia de plural proposta pelo pronome do título não 
concorda com o termo “maturidade”, mas com as 
ideias do subtítulo. A “prudência” é uma delas. Seria 
um exemplo dessa característica a seguinte atitude 
descrita no texto: 
a)  “Mas já é capaz de assistir à sessão da tarde sem a 

culpa a lhe desviar a atenção.” (4º§)
b)  “É um homem mais bonito, não resta a menor dúvida.” 

(5º§)
c)  “Nada como a maturidade para perceber que 

os intelectuais de esquerda estão, finalmente, 
acabando.”(8º§)

d)  “Se pega pensando: sou um homem maduro. Um 
homem maduro não pode fazer isso.” (15º§)

e)  “O homem maduro faz palavras cruzadas!” (13º§)

9) O vocábulo “circunspecção”, também presente no 
subtítulo, deve ser entendido como sinônimo de: 
a)  precaução. 
b)  animação. 
c)  dedicação. 
d)  organização. 
e)  limitação.
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10) No quarto parágrafo, o pronome destacado em “Mas já 
é capaz de assistir à sessão da tarde sem a culpa a lhe 
desviar a atenção.” cumpre um papel coesivo à medida 
que retoma a seguinte ideia: 
a)  desviar. 
b)  maduro.
c)  culpa. 
d)  capaz. 
e)  sessão. 

RACIOCÍNIO LÓGICO E MATEMÁTICO

11) Numa pesquisa sobre a preferência entre dois esportes, 
chegou-se ao seguinte resultado: 130 (cento e trinta) 
gostavam de vôlei, 85 (oitenta e cinco) gostavam de 
vôlei e basquete e 70 (setenta) gostavam de somente 
um dos dois. Se todos os entrevistados escolheram 
pelo menos um dos esportes, então o total de pessoas 
que gostam somente de basquete é de:
a)  35
b)  45
c)  15
d)  55
e)  25

12) Mara leu 
5
1

 
das páginas de um livro numa semana.  

 Na segunda semana, leu mais 
3
2

 
de páginas. Se ainda  

 faltam ler 60 (sessenta) páginas do livro, então o total 
de páginas do livro é de:
a)  300
b)  360
c)  400
d)  450
e)  480

13) Ao comprar um produto, José obteve um desconto 
de 12% (doze por cento) por ter pago à vista e pagou 
o valor de R$ 105,60 (cento e cinco reais e sessenta 
centavos). Nessas condições, o valor do produto, sem 
desconto, é igual a:
a)  R$ 118,27
b)  R$ 125,00
c)  R$ 120,00
d)  R$ 130,00
e)  R$ 115,00

14) Seja a proposição P: 20% de 40% = 8%  e a proposição Q: 
Se ¾ do salário de João é R$ 720,00, então o salário de 
João é maior que R$ 1000,00. Considerando os valores 
lógicos das proposições P e Q, podemos afirmar que:
a)  o valor lógico da conjunção entre as duas proposições é 

verdade
b)  o valor lógico da disjunção entre as duas proposições e 

falso
c)  o valor lógico do bicondicional entre as duas proposições 

é verdade
d)  o valor lógico do condicional,  P então Q, é falso
e)  o valor lógico do condicional, Q então P, é falso

15) A frase “O atleta venceu a corrida ou a prova foi 
cancelada” de acordo com a lógica proposicional é 
equivalente à frase:
a)  Se o atleta não venceu a corrida, então  a prova foi 

cancelada
b)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova foi cancelada
c)  Se o atleta venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
d)  Se o atleta não venceu a corrida, então a prova não foi 

cancelada
e)  Se a prova não foi cancelada, então o atleta não venceu 

a corrida

LEGISLAÇÃO APLICADA À EBSERH

16) O Decreto nº 7.661, de 28 de dezembro de 2011 que 
aprova o Estatuto Social da Empresa Brasileira de 
Serviços Hospitalares –EBSERH, determina as regras 
para composição do Conselho de Administração. 
Analise as alternativas abaixo e assinale a correta.
a)  O Conselho de Administração é o órgão de orientação 

superior da EBSERH, sendo composto por 10 membros, 
nomeados pelo Ministro de Estado da Educação

b)  O Presidente da Empresa poderá exercer a Presidência 
do Conselho, ainda que interinamente

c)  Dentre os membros que comporão o Conselho de 
Administração, quatro membros serão indicados pelo 
Ministro de Estado da Educação, sendo que, um será o 
Presidente do Conselho e o outro, substituto nas suas 
ausências e impedimentos

d)  Dentre as indicações realizadas um membro será 
indicado pela Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior - ANDIFES, 
sendo reitor de universidade federal ou diretor de 
hospital universitário federal

e)  O prazo de gestão dos membros do Conselho de 
Administração será de três anos, contados a partir da 
data de publicação do ato de nomeação, podendo ser 
reconduzidos por igual período

17) A Lei Federal nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011 
determina que  a EBSERH, respeitado o princípio da 
autonomia universitária, poderá prestar os serviços 
relacionados às suas competências mediante contrato 
com as instituições federais de ensino ou instituições 
congêneres. Em seu art. 6º a legislação especifica quais 
são as instituições congêneres. Analise as alternativas 
abaixo e assinale a que aponta corretamente essa 
especificação.
a)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 

desta Lei, 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

b)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, 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

c)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas e privadas que 
incentivem atividades de ensino e de pesquisa na área 
da saúde e que prestem serviços no âmbito do Sistema 
Único de Saúde - SUS

d)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições privadas que incentivem 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde 
e que prestem serviços no âmbito do Sistema Único de 
Saúde - SUS

e)  Consideram-se instituições congêneres, para efeitos 
desta Lei, as instituições públicas que desenvolvam 
atividades de ensino e de pesquisa na área da saúde e 
que prestem serviços no âmbito nacional e internacional
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18) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – determina as competências 
da Chefia de Gabinete da Diretoria Vice-Presidência 
Executiva. Considerando as atribuições que lhe são 
determinadas, assinale a alternativa INCORRETA.
a)  Prestar assistência direta e imediata ao Diretor Vice-

Presidente Executivo, na preparação, na análise e no 
despacho do expediente

b)  Subsidiar e auxiliar o Diretor Vice-Presidente Executivo 
na preparação de documentos para apresentação 
em eventos internos e externos à EBSERH, com a 
participação da Coordenadoria de Comunicação Social, 
quando for necessário

c)  Manter em bom funcionamento a gestão interna do 
Gabinete da Diretoria, Vice-Presidência Executiva, 
quanto à infraestrutura e ao suporte necessários ao seu 
funcionamento, independentemente de articulação com 
os demais órgãos da Presidência

d)  Participar e monitorar grupos de trabalho e reuniões 
de interesse imediato da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva, quando for necessário 

e)  Redigir, revisar, tramitar e organizar a correspondência 
e outros documentos da Diretoria, Vice-Presidência 
Executiva

19) O Regimento Interno da EBSERH - Empresa Brasileira 
de Serviços Hospitalares – para cumprimento de suas 
competências legais determina expressamente a 
sua estrutura de governança. Para tanto, divide-a em 
Órgãos de Administração, Órgão de Fiscalização e 
Comissões e Comitês e especifica a composição de 
cada um. No que diz respeito aos Comitês, assinale a 
alternativa INCORRETA.
a)  Comitê Gestor de Segurança da Informação e 

Comunicação
b)  Comitê Permanente de Desenvolvimento de Pessoas 

da Sede
c)  Comitê de Gestão de Riscos e Crises
d)  Comitê de Governança do Aplicativo para Gestão dos 

Hospitais Universitários
e)  Comitê de Governança de Tecnologia da Informação e 

Transparência 

20) Conforme disposição do Decreto nº 7.661, de 28 de 
dezembro de 2011 que aprova o Estatuto Social da 
Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares –EBSERH – 
o Conselho de Administração reunir-se-á, mensalmente 
e extraordinariamente, e as deliberações do Conselho 
serão tomadas, respeitando o quórum expressamente 
determinado. Assinale abaixo a alternativa que aponta 
o quórum correto.
a)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 

maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria absoluta de seus membros

b)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria absoluta de seus membros

c)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
simples de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria qualificada de seus membros

d)  As deliberações do Conselho serão tomadas por maioria 
absoluta de votos dos presentes, respeitada a presença 
da maioria simples de seus membros

e)  As deliberações do Conselho serão tomadas por 
maioria qualificada de votos dos presentes, respeitada 
a presença da maioria simples de seus membros

LEGISLAÇÃO APLICADA AO SUS

21) O Pacto pela Saúde (2006) foi um marco importante 
na organização do Sistema Único de Saúde. Um de 
seus componentes foi o Pacto pela Vida, que definiu 
entre suas prioridades o fortalecimento da capacidade 
de resposta às doenças emergentes e endemias. 
Considerando essas doenças, assinale a alternativa 
que contém aquela que não foi citada nessa prioridade 
pactuada:
a) Dengue
b) Tuberculose
c) Hanseníase
d) Malária
e) Febre amarela

22) Considerando a lei 8080/90, no que tange à Saúde do 
Trabalhador, analise as afirmativas abaixo e assinale a 
alternativa correta:
I. O texto da lei abrange participação, no âmbito de 

competência do Sistema Único de Saúde-SUS, em 
estudos, pesquisas, avaliação e controle dos riscos e 
agravos potenciais à saúde existentes no processo de 
trabalho.

II. O texto da lei prevê a avaliação do impacto que as 
tecnologias provocam à saúde. 

III. O texto da lei não prevê a garantia, ao sindicato dos 
trabalhadores, de requerer ao órgão competente a 
interdição de máquina, de setor de serviço ou de todo o 
ambiente de trabalho, quando houver exposição a risco 
iminente para a vida ou saúde dos trabalhadores.

a) I, II e III são corretas
b) Apenas I e II são corretas
c) I, II e III são incorretas
d) Apenas I é correta
e) Apenas III é correta

23) A universalidade de acesso aos serviços de saúde em 
todos os níveis de assistência é um dos princípios do 
SUS. O decreto presidencial 7508 de 2011 expressa que: 
o acesso universal, igualitário e ordenado às ações e 
serviços de saúde se inicia:
a) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família
b) Necessariamente pela Atenção Primária, pelas 

Unidades de Saúde da Família ou Unidades Básicas de 
Saúde

c) Pela Atenção Primária ou pelas Unidades de Urgência 
ou Emergência apenas

d) Pelas Portas de Entrada do Sistemas, nelas incluídos 
os serviços de Atenção psicossocial

e) Pela Atenção Primária apenas, ou excepcionalmente 
pelos serviços especiais de acesso aberto

24) O modelo de Dahlgren e Whitehead dispõe os 
determinantes sociais de Saúde em diferentes camadas, 
segundo seu nível de abrangência, desde uma camada 
mais próxima aos determinantes individuais (exemplos: 
idade e sexo) até a camada mais distal, em que se 
situam:
a) Condições socioeconômicas, culturais e ambientais da 

sociedade 
b) Redes sociais e comunitárias
c) Fatores étnicos e genéticos
d) Condições de vida e trabalho
e) Comportamento e os estilos de vida individuais
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25) Segundo a resolução 453 de 2012 do Conselho Nacional 
de Saúde, nos Municípios onde não existam entidades, 
instituições e movimentos organizados em número 
suficiente para compor o Conselho, a representação 
será:
a) Definida pela Secretaria Municipal de Saúde
b) Definida pelo Poder Legislativo
c) Definida em eleição realizada em plenária no Município, 

promovida de maneira ampla e democrática
d) Definida por ato do chefe do Executivo Municipal, em 

caráter temporário, no qual constam os prazos para que 
a representação seja substituída para aquela, prevista 
na Resolução 453 de 2012

e) Definida pela Conferência Municipal de Saúde

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26) Entre os transtornos abaixo listados assinale aquele 
que não é mais prevalente em mulheres do que em 
homens:
a)  Tricotilomania
b)  Transtorno por uso de substancias
c)  Transtorno Dissociativo
d)  Transtorno Somatoforme
e)  Transtorno Ansioso

27) No Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais, 5a edição (DSM-5) está incluído entre os 
transtornos obsessivo-compulsivos um transtorno no 
qual o sujeito experimenta ansiedade abrupta e muito 
intensa de que seu pênis recue para dentro do corpo, 
acreditando, inclusive, que haja risco de vida para si 
próprio. Assinale a alternativa que apresenta o quadro 
em questão:
a)  Koro
b)  Shubo-kyofu
c)  Khyâl cap
d)  Kufungisisa
e)  Nervios

 Utilize o caso clínico a seguir para responder às 
questões de número 28 e 29.

 João é um paciente do sexo masculino, 23 anos, 
que vem à consulta para tratamento de Transtorno 
Obsessivo compulsivo. Seu quadro se caracteriza 
pelo início precoce, presença de tiques, compulsões 
de colecionismo e juízo crítico preservado, tendo 
sido observadas caracteristicas compatíveis com 
diagnóstico de Transtorno de personalidade do tipo 
anancástica. Não tem tido uma resposta satisfatória ao 
uso de Inibidores seletivos de Recaptura de serotonina 
(ISRS).

28) Entre as características descritas acima não se constitui 
um fator preditor de má resposta ao uso dos ISRS no 
TOC:
a) Início precoce do quadro
b)  Colecionismo
c)  Presença de Tiques
d)  Juízo crítico preservado
e)  Transtorno de personalidade anancástica

29) Assinale a alternativa correta. Como estratégia para 
potencializar a ação serotoninérgica, o fármaco que 
teria maior probabilidade de ser mais eficiente é:
a)  Litio
b)  Clonazepan
c)  Risperidona
d)  Inositol
e)  Diazepan

30) Na avaliação de um paciente que fez uma tentativa 
de suicídio é importante investigar aspectos que 
sugiram alta intencionalidade suicida. Assinale entre 
as alternativas abaixo aquela que descreve uma 
característica que não sugere alta intencionalidade 
suicida:
a)  Procurar ajuda após o ato
b)  Desapontamento por ter sobrevivido
c)  Método violento
d)  Ter deixado carta ou mensagem de adeus
e)  Planejamento detalhado

31) A Classificação Internacional das Doenças, 10a edição 
(CID-10) descreve as características gerais dos 
transtornos de preferência sexual. De acordo com essa 
classificação assinale a alternativa correta:
a)  Faz parte das características centrais do Voyeurismo 

que o portador deixe o outro saber que é objeto de 
desejo e está sendo observado

b)  O Exibicionismo é um transtorno quase que exclusivo 
de homens homo ou bissexuais

c)  O diagnóstico de Sadomasoquismo só deve ser 
estabelecido para situações de violência física

d)  Um único episódio pedofílico mesmo que tenha sido 
executado por um adolescente, já marca uma tendência 
ao diagnóstico

e)  No Transvestismo Fetichista o sujeito se excita ao usar 
vestimentas que podem criar uma aparência com o 
sexo oposto

32) Alguns conceitos são fundamentais para a 
compreensão do desenvolvimento e das características 
da personalidade. Assinale entre as definições abaixo, 
aquela que contém o conceito correto:
a)  Neuroticismo consiste em uma tendencia do sujeito 

a apresentar respostas depressivas e hipoativas aos 
problemas que enfrenta

b)  No modelo de avaliação da personalidade denominado 
“grupo dos cinco fatores”, preconiza-se que a 
personalidade seja avaliada de acordo com: caráter, 
temperamento, disposição, humor e inteligencia

c)  O temperamento engloba os traços de determinação 
hereditária e genética, cuja expressão depende em 
parte de sua interação com o meio

d)  Caráter são traços pré-determinados biologicamente, 
que poucos sofrem interação com o meio ambiente

e)  Traços de alterações da personalidade já podem ser 
observados na infância, porém o diagnóstico só deve 
ser estabelecido após os 20 anos de idade
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33) A filha comparece ao Pronto socorro acompanhada 
do pai, que tem 55 anos. Ela relata que hoje, quando 
estavam conversando no café da manhã, ele começou 
a dizer que não sabia onde estava, não reconhecendo 
a própria casa. Tomou o café calmamente, aceitou vir 
ao pronto socorro e até se lembrou da senha do celular 
para chamar um táxi. Perguntado para a filha sobre 
o que conversaram, ela disse que comunicou ao pai 
que está gravida e, como é solteira e está cursando a 
faculdade, acredita que ele ficou aborrecido embora 
não tenha dito nada por uns minutos. Não se lembra do 
pai ter tido episódio semelhante na vida. Na avaliação 
o paciente já se lembrava de tudo, mas achou um 
exagero vir ao médico, visto que já estava bem. Não 
demonstrou, inclusive, qualquer  preocupação com 
o que havia ocorrido. Na abordagem do caso, não se 
aplica:
a)  Introdução de Sulpirida, em baixa dose, para alivio de 

ansiedade e para auxiliá-lo a lidar com o problema da 
gravidez

b)  Orientação para a família sobre a natureza dos sintomas 
e a importância da investigação

c)  Realização de exames de imagem para investigar 
eventual problema neurológico

d)  Avaliação clínica para descartar comprometimento 
orgânico que justifique o caso

e)  Convocar outros familiares que o conheçam há mais 
tempo para investigar melhor os antecedentes

34) A Classificação Internacional das Doenças, 10a 
edição (CID-10), descreve o jogo patológico dentre os 
transtornos de personalidade e comportamento em 
adultos. De acordo com esta classificação assinale a 
alternativa incorreta:
a)  O aspecto essencial do transtorno é o jogar persistente 

e repetidamente, a despeito de consequências sociais 
adversas

b)  O diagnóstico se aplica mesmo que a ocorrência do 
jogo patológico seja no curso de um  episódio de mania 
ou hipomania

c)  Pacientes descrevem um ímpeto de jogar que pode 
estar associado ao surgimento de imagens intrusivas 
do ato de jogar

d)  Aparentemente há aumento das ideias relacionados ao 
jogo patológico em contextos nos quais a vida esteja 
estressando

e)  Na presença de comorbidades, como o uso abusivo 
de álcool por exemplo, os dois diagnósticos devem ser 
estabelecidos

35) A Eletroconvulsoterapia (ECT) é uma modalidade de 
tratamento psiquiátrico que consiste na indução de 
atividade epiléptica, a partir da passagem controlada 
de corrente elétrica no cerebro. Sobre as indicações 
e contra-indicações desta terapêutica assinale a 
alternativa correta.
a)  Na catatonia maligna a ECT é contraindicada pelo risco 

de agravar a hipertermia de origem central
b)  Em pacientes com tumores e outros processos 

expansivos encefálicos a ECT pode ser realizada desde 
que não seja utilizada anestesia

c)  Nos quadros de mania a ECT é eficaz em cerca de 40% 
dos casos, devendo ser utilizada com cautela

d)  Em gestantes portadoras de transtornos de humor a 
ECT é uma boa escolha, tendo em vista que o uso de 
medicação pode acarretar em riscos para o bebê

e)  Embora seja amplamente utilizada a ECT ainda não é 
completamente regulamentada pelo Conselho Federal 
de Medicina

36) A Síndrome Serotoninérgica (SS) é uma reação 
idiossincrática, causada por uma ou mais substâncias 
que aumentam a neurotransmissão central de 
serotonina. Assinale a alternativa correta sobre esta 
síndrome:  
a)  Seu quadro clínico é muito diferente da Sindrome 

neurolética maligna, não havendo dificuldades em 
distingui-las

b)  A maior parte dos pacientes apresentam este quadro 
quando tiveram uma overdose dos inibidores da 
recaptura da serotonina

c)  Na SS há alteração cognitiva e comportamental, 
raramente seguida de alterações na atividade 
autonômica e muscular

d)  Os medicamentos que possuem maior potencia para 
provocar a SS são Doxepina, Desipramina e Amitriptilina

e)  Os sintomas mais comuns da SS incluem: rigidez 
muscular, hipertermia e alteração da pressão arterial

37) Segundo a Classificação Internacional das Doenças, 
10a edição (CID-10), devem estar presentes para o 
diagnóstico definitivo de Anorexia Nervosa todas as 
abaixo, exceto:
a)  Há uma distorção da imagem corporal, na qual o medo 

de engordar perssite na forma de uma ideia intrusiva
b)  A perda de peso é induzida a partir de alguns 

mecanismos, como por exemplo, vomitos ou restrição 
alimentar

c)  Se principia no pré-puberal raramente afeta o início da 
puberdade, que segue seu curso natural

d)  Em homens há uma alteração do funcionamento do eixo 
hipotalamo-hipofisário gonadal, com perda de interesse 
e potencia sexuais

e)  O peso corporal é mantido em pelo menos 15% abaixo 
do peso esperado para idade e altura

38) Para o tratamento farmacológico dos pacientes 
portadores de Anorexia Nervosa não foi encontrada 
ainda uma droga específica, tendo sido testados 
diferentes fármacos com resultados parciais. Assinale 
entre as alternativas abaixo aquela que contém um 
fármaco com resultados ruins:
a)  Zinco
b)  Naltrexona
c)  Citalopram
d)  Olanzapina
e)  Ciproeptadina

39) No tratamento de um paciente com um episódio 
depressivo, uma pergunta que sempre se coloca é se 
este quadro não faria parte, na verdade, de um quadro 
bipolar. Entre as alternativas abaixo assinale aquela 
que é mais  comum entre os depressivos unipolares:
a)  Retardo psicomotor
b)  Sintomas psicóticos
c)  Início mais tardio
d)  História familiar para transtorno bipolar
e)  Início abrupto

40) A estimulação magnética transcraniana (EMT) é uma 
modalidade terapêutica não invasiva utilizada no 
tratamento de alguns transtornos psiquiátricos. A seu 
respeito é verdadeira a seguinte frase:
a)  Em 2011, o Conselho federal de Medicina a aprovou 

para o tratamento de depressões uni e bipolares, entre 
outros

b)  Como podem ocorrer convulsões, a EMT tem sido 
contra-indicada para pacientes com epilepsia

c)  A EMT tem se mostrado bastante eficaz também no 
tratamento dos transtornos ansiosos

d)  A localização empiricamente determinada para a 
aplicação da EMT tem sido a do córtex pré-frontal meso-
lateral

e)  Os efeitos colaterais mais comuns são náuseas e 
pequenos espamos musculares
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41) A Bulimia multi-impulsiva (BMI) é um quadro descrito 
por Lacey, em 1993. Trata-se de um subtipo da Bulimia 
que parece se diferenciar do grupo maior da Bulimia. 
Assinale a alternativa que contém  uma afirmação 
incorreta sobre os pacientes deste grupo:
a)  Pacientes com BMI apresentam mais história de abuso 

de álcool
b)  Pacientes com BMI apresentam mais cleptomania
c)  Pacientes com BMI apresentam mais promiscuidade 

sexual
d)  Pacientes com BMI apresentam mais práticas purgativas
e)  Pacientes com BMI apresentam mais tentativas de 

suicídio

42) A Esquizofrenia tem sido considerada 
contemporaneamente um transtorno do 
neurodesenvolvimento. Nesta linha, exames de 
imagem têm tentado buscar alterações nos portadores 
de esquizofrenia a partir de seguimentos longitudinais. 
Entre os achados mais comuns não tem sido observado:
a)  Características gerais de um cérebro com alterações no 

neurodesenvolvimento
b)  Cérebros de tamanho discretamente menor
c)  Perda de substância branca
d)  Redução dos lobos frontais
e)  Redução do sistema ventricular

43) Entre o envelhecimento normal e os quadros de 
demencia, há variáveis níveis de perda cognitiva, entre 
elas, o Comprometimento cognitivo leve. Sobre os 
critérios diagnósticos para este quadro não é correto 
afirmar:
a)  Há queixas de perda de memória, preferencialmente 

corroboradas pela família
b)  O funcionamento cognitivo global também está 

prejudicado
c)  As atividades básicas de vida diária estão preservadas
d)  As atividades instrumentais de vida diária mais 

complexas estão intactas ou levemente prejudicadas
e)  Há alteração de memória e de outros domínios cognitivos

44) Em geral, o Transtorno obsessivo compulsivo cursa 
com significativa incapacitação dos pacientes com 
prejuizos sociais, no trabalho e na vida pessoal. Isto 
faz com que pacientes e familaires cheguem aos 
consultórios bastante angustiados em obter uma 
resposta rápida para seus problemas. A abordagem 
farmacológica conta com alguns medicamentos 
que diferem entre si em relacao à eficiência e efeitos 
colaterais. Sobre os Inibidores da recaptura de 
Serotonina é correto afirmar:
a)  Que são piores que a Clomipramina a longo prazo
b)  Que são mais eficazes que a Clomipramina
c)  Que são contra-indicados para pacientes epiléticos
d)  Que são mais efetivos no controle da recaídas
e)  Que devem ser considerados a segunda linha no 

tratamento dos pacientes

45) A Narcolepsia é caracterizada por uma tétrade de 
sintomas, que inclui a Cataplexia, além dos outros três 
sintomas. Sobre a Cataplexia assinale a alternativa 
incorreta:
a)  A perda súbita do tônus muscular, que ocorre na 

cataplexia, representa um risco para o óbito pela 
possibilidade de perda do tonus do diafragma

b)  Os episódios de cataplexia duram de poucos segundos 
a vários minutos

c)  Episódios mais intensos podem fazer com que o 
paciente caia ao chão e dobre os joelhos ou apresente 
disartria

d)  Classicamente o episódio de cataplexia pode ser 
desencadeado por fortes emoções, excitação, estresse, 
sustos e até o riso

e)  A musculatura oculomotora extrínseca não é alterada 
na Cataplexia

46) Trata-se de um fármaco que tem ação agonista do 
receptor GABA, reduz o consumo de álcool, diminui as 
propriedades de reforço e motivação com uso do álcool 
e previne efeitos comportamentais do seu uso com, 
como por exemplo, a ansiedade. Assinale a alternativa 
que apresenta a que esta descrição se refere:
a)  Acamprosato
b)  Baclofeno
c)  Dissulfiran
d)  Naltrexona
e)  Ondansetron

47) Os transtornos mentais em idosos pedem um manejo 
mais cuidadoso tendo em vista as comorbidades 
frequentes e efeitos colaterais, muitas vezes mais 
importantes neste grupo. Assinale a alternativa 
incorreta sobre a descrição destes efeitos colaterais:  
a)  O Lorazepan pode aumentar o risco de sedação e 

queda
b) Os anticolinesterásicos estão associados a 

emagrecimento e sintomas gástricos
c)  A Mirtazapina pode acarretar arritmias cardíacas e 

priapismo
d)  A Nortriptilina pode produzir efeitos anticolinérgicos 

centrais e periféricos
e)  Inibidores da recaptura de serotonina podem produzir 

sintomas gástricos e disfunção sexual

48) Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos Mentais (5a edição), estão incluídos entre 
os critérios para o diagnóstico de Enurese todos os 
abaixo, exceto:
a)  Eliminação repetida de urina na roupa, voluntária ou 

involuntária
b)  A perda ocorre no mínimo três vezes por semana, durante 

pelo menos um mês com prejuizo do funcionamento 
social

c)  Há sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo 
acadêmico ou em outras áreas da vida do sujeito

d)  A idade mínima é de 5 anos
e)  O comportamento não é atribuível a efeito fisiológico de 

uma substância ou de uma condição clínica

49) O tratamento do Transtorno de Pânico (TP) visa à 
melhora dos sintomas e também a eliminação da 
esquiva fóbica. Assinale, entre as alternativas abaixo, 
aquela que contém uma informação incorreta sobre o 
tratamento deste transtorno:
a)  Os pacientes com TP são mais sensiveis à hiperexcitação 

inicial causada por antidepressivos
b)  A Clomipramina tem se msotrado superior aos inibidores 

seletivos da recaptura de serotonina
c)  O tratamento deve ser mantido por no mínimo um ano, 

tendo em vista os índices de recaída após a retirada da 
medicação

d)  A interrupção do uso da medicação na presença de 
sintoms residuais é forte preditor de recaída

e)  Os benzodiazepínicos possuem eficácia semelhante 
aos inibidores seletivos de recaptura de serotonina

50) No tratamento farmacológico da Fobia Social há 
diversos farmacos que mostraram resultados. Entre 
os fármacos abaixo descritos assinale aquele que é 
considerado como primeira escolha:
a)  Moclobemida
b)  Gabapentina
c)  Paroxetina
d)  Atenolol
e)  Imipramina


