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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) O diagnóstico e a Classificação dos Transtornos 
mentais em psiquiatria da Infância e adolescência 
apresenta aspectos que os distinguem do mesmo 
processo quando conduzido em adultos. Analise as 
afirmativas abaixo que dizem respeito a esta temática e 
assinale a alternativa correta. 
I. Na Classificação Internacional das Doenças, da 

Organização Mundial da Saúde (10a edição) o 
diagnóstico de Transtorno Obsessivo Compulsivo 
apresenta critérios específicos para seu diagnóstico nas 
crianças.

II.  O diagnóstico em crianças deve considerar a etapa do 
desenvolvimento cognitivo na qual se encontra, pois 
este influenciará a expressão de boa parte dos sintomas.

III.  O Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos 
Mentais, 5a edição, (DSM-5) excluiu o capítulo 
“Transtornos Geralmente Diagnosticados pela Primeira 
Vez na Infância ou na Adolescência” e incluiu parte deles 
no capitulo dos Transtornos do Neurodesenvolvimento.

a)  I, II e III estão corretas
b)  I, II e III estão incorretas
c)  Apenas I e II estão corretas
d)  Apenas II e III estão corretas
e)  Apenas I e III estão corretas

27) Os Transtornos de Ansiedade social (TAS) na infância 
possui algumas carcaterísticas que os diferencia dos 
transtornos ansiosos no adulto. Sobre a ansiedade 
social neste grupo, de acordo com a Classificação 
Internacional de Doenças da Organizaçao Mundial de 
Saúde, é verdade que:
a)  Medo e resposta ansiosa à presença de estranhos são 

incomum antes do segundo ano de vida
b)  O diagnóstico de TAS se aplica mesmo quando 

na presença de outra perturbação emocional mais  
generalizada

c)  O medo ou a evitação estão em um grau fora dos limites 
normais para a idade

d)  Muito raramente o medo está associado seletivamente 
a algum dos familiares

e)  Os casos de Transtorno de ansiedade de separação 
devem ser incluídos nesta categoria

28) Sobre as características dos tiques no Transtorno de 
Tique, de acordo com a Classificação de Transtornos 
Mentais e de Comportamento, 10a edição (CID-10), 
assinale a alternativa incorreta.
a)  Tiques são mais comuns em meninas havendo uma 

história familair positiva para sua presença
b)  Tiques são usualmente vivenciados como irresistíveis 

mas é possível um controle parcial do portador do 
transtorno

c)  Tiques podem ser vocais e complexos, como no caso 
da coprolalia

d)  Tiques motores são involuntários, rápidos, recorrentes e 
não rítmicos

e)  Tiques vocais simples podem incluir latidos, fungadas e 
pigarros

29) Em 2011, a Associação Brasileira de Psiquiatria publicou 
diretrizes para o tratamento do Transtorno de ansiedade 
social. Nestas diretrizes foi incluído o tratamento para 
o Mutismo Seletivo. Embora haja poucos estudos que 
tenham investigado este tratamento, há uma tendência 
ao uso da seguinte classe de fármacos:
a)  Anticonvulsivantes
b)  Benzodiazepínicos de meia vida longa
c)  Inibidores da Monoaminooxidase
d)  Inibidores de Recaptura de serotonina
e) Neuroléticos atípicos

30) Pode ser difícil diferenciar o Transtorno do Espectro 
Autista (TEA) de outros transtornos graves do 
desenvolvimento. Entre as alternativas abaixo assinale 
aquela que descreve corretamente, como diferenciar o 
TEA dos demais transtornos:
a)  O TEA se diferencia da Síndrome de Rett pelo fato de 

que, nesta última, a ruptura da interação social ocorre 
apenas tardiamente na evolução do quadro

b)  O TEA se diferencia do Mutismo seletivo pelo fato 
de que, neste último, a comunicação é normal em 
determinados contextos

c)   O TEA se diferencia da Esquizofrenia pelo fato de que, 
nas crianças portadoras desta última, os sintomas 
delirantes e alucionatórios são praticamente a regra

d)  O TEA se diferencia do Transtorno de Déficit de Atenção 
e Hiperatividade pelo fato de que, no TEA o deficit 
atencional é muito raro

e)  O TEA se diferencia do Transtorno do movimento 
estereotipado pelo fato de que, não há comportamentos 
de autolesão no TEA

31) O texto “Atenção psicossocial à crianças e 
adolescentes no SUS: tecendo redes para garantir 
direitos” publicado pelo Ministério da Saúde, em 2014, 
apresenta definições e discute uma série de aspectos 
da atenção em saúde mental a esta população. De 
acordo com este texto, assinale a alternativa incorreta.
a) O acolhimento universal não significa que os serviços 

de saúde e de saúde mental tenham que atender e 
acompanhar todos os casos que até ali chegam

b) O serviço de saúde deve fazer uma abordagem para 
identificar as necessidades de cada situação e propor 
alguma intervenção inicial

c) O acolhimento universal significa que os serviços devem 
estar abertos a todos que chegam com necessidade de 
saúde

d) No tratamento comunitário, é recomendável estabelecer 
tratamentos e abordagens terapêuticas de forma 
coletiva e homogênea

e) Muitas vezes, é preciso fazer um trabalho de 
desconstrução da demanda como demanda de 
tratamento, para que ela seja compreendida e atendida 
em outra perspectiva

32) As frases abaixo dizem respeito à percepção da criança 
sobre o significado da morte, de acordo com o período 
do seu desenvolvimento. Assinale a alternativa correta:
a)  No período pré-operatório a criança tem noção da 

irreversibilidade da morte, mas não da universalidade 
desta

b)  No período das operações concretas já estão presentes 
as noções de irreversibilidade, universalidade e não-
funcionalidade da morte

c)  Quando a criança ainda tem predomínio do pensamento 
mágico pode desejar a morte de um familiar que a 
frustrou e, se algo ocorre, associa o evento a seu 
pensamento

d)  Na adolescência não está presente a universalidade da 
morte, razão pela qual muitos adolescentes morrem em 
acidentes

e)  As diferentes noções a respeito da morte estão 
associadas ao desenvolvimento cognitivo, não havendo 
interferencia significativa de aspectos emocionais
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33) A Síndrome de Rett é um transtorno grave do 
desenvolvimento neurológico, descrito pela primeira 
vez em 1966. Não consiste em critério para o diagnóstico 
desta síndrome:
a)  Desenvolvimento psicomotor normal até o 6o mês
b)  Microcefalia ao nascimento
c)  Perda da preensão voluntária
d)  Regressão psicomotora
e)  Estereotipias manuais

34) Durante os primeiros anos de vida, a criança vai 
adquirindo habilidades de linguagem de maneira 
crescente. Assinale a alternativa que apresenta, a 
habilidade que uma criança de 4 anos já deve ter 
adquirido:
a)  Usa conjunções
b)  Define palavras por função e atributos
c)  Aprecia charadas e piadas
d)  Discute sobre sentimentos
e)  Emprega mais de 2.000 palavras

35) João, 5 anos, é um menino com dificuldades de 
linguagem. Na avaliação, o psiquiatra infantil afirmou 
que não acredita que o diagnóstico seja de autismo, 
em função de uma observação que fora feita durante 
o atendimento. Assinale, entre as alternativas abaixo, 
qual teria sido a observação que levou o psiquiatra a 
esta conclusão que deve ter levado o psiquiatra a esta 
conclusão:
a)  Presta atenção a sons variados
b)  Dificuldade de compreensão da linguagem
c)  Uso de gestos como recurso alternativo
d)  Ausência de déficits auditivos
e)  Ausência de linguagem expressiva

36) A enurese é um transtorno altamente incapacitante para 
crianças e adolescentes, podendo estar associado ou 
não a problemas clínicos e transtornos orgânicos em 
geral. No tratamento deste transtorno é verdade que:
a)  Acordar a criança e fazê-la caminhar até o banheiro é 

terapêutica superior a reforço positivo
b)  A Imipramina tem eficiencia similar ao treino de acordar 

a criança e levá-la ao banheiro
c)  Mesmo após a interrupção no uso da Imipramina a 

melhora se mantém
d)  Terapia cognitiva não é ser mais eficiente que o uso de 

recompensa quando não há enurese
e)  Intervenções comportamentais simples são menos 

eficientes do que o uso de medicamentos

37) O tratamento de quadros depressivos em crianças 
e adolescentes é extremamente importante, dado 
o impacto que este problema pode ter na vida dos 
pacientes. Analise as afirmativas abaixo que dizem 
respeito a este problema e assinale a alternativa correta. 
I. Comparando-se terapias psicológicas versus 

medicação, este último grupo tem mostrado resultados 
significativamente melhores.

II.  Não ha evidencias de que a combinação de medicação 
e terapias psicológcas seja mais efetivo do que terapia 
psicológica sozinha.

III.  Embora haja algum grau de incerteza, as taxas de 
ideação suicida parecem ser maiores entre os pacientes 
que fazem uso de medicação, comparados com aqueles 
que fazem terapias psicologicas

a)  Apenas I e II estão corretas
b)  Apenas II e III estão corretas
c)  Apenas I e III estão corretas
d)  I, II e III estão corretas
e)  I, II e III estão incorretas

38) De acordo com Spitz o riso social é um marcador 
importante do estabelecimento das primeiras relações 
objetais. Esse sinal surge aos:  
a)  3 meses
b)  6 meses
c)  9 meses
d)  12 meses
e)  15 meses

39) Segundo o Manual Diagnóstico e Estatístico de 
Transtornos mentais, 5a edição (DSM-5), é característico 
do Transtorno de Ruminação (TR):
a)  A presença de regurgitação repetida de alimento durante 

um periodo mínimo de 15 dias
b)  O alimento regurgitado pode ser remastigado, havendo 

frequentemente, nausea associada
c)  A regurgitação não é atribuível a uma condição 

gastrointestinal
d)  O diagnóstico não se aplica a adultos
e)  Raramente há perda pondero-estatural associada

40) Ao longo da evolução do homem, a ansiedade de 
separação provavelmente exerceu um papel evolutivo 
importante em termos da sobrevivência. Esta hipótese 
se sustenta no fato de que sintomas desta natureza 
são comumente observados em crianças que não 
apresentam necessariamente o transtorno ansioso. 
Assinale entre as alternativas abaixo, aquela que aponta 
a faixa etária na qual ocorre um pico de sintomas de 
ansiedade de separação:
a)  Entre 1 e 3 meses
b)  Entre 1 e 10 meses
c)  Entre 3 e 7 meses
d)  Entre 2 e 8 meses
e)  Entre 9 e 18 meses

41) Os Transtornos de sono são problemas associados a 
incapacitação importante. Sobre tais transtornos não é 
correta a seguinte afirmação:
a)  No manejo comportamental da Narcolepsia, recomenda-

se que o sujeito não tenha cochilos
b)  Não é recomendado utilizar medicações sedativas para 

dificuldades em iniciar o sono em adolescentes pelo 
risco de dependência

c)  Dificuldades de dormir na primeira infância estão 
frequentemente associados a problemas na dinâmica 
familiar e/ou maus habitos de higiene do sono

d)  O metilfenidato é uma das opções de tratamento 
farmacológico para a narcolepsia

e)  Alguns psicofarmacos utilizados estão associados a 
efeito paradoxal, ocorrendo agitação importante ao 
invés da sonolência esperada

42) Neste quadro, descrito há mais de 50 anos, os 
sintomas tem inicio no terceiro ou quarto ano de 
vida, ha distúrbios de linguagem, ecolalia e perda da 
capacidade de articulação. A evolução é marcada por 
quadro demencial muito precoce. Estas observações 
dizem respeito a:
a)  Síndrome de Rett
b)  Doença de Dhat
c)  Síndrome de Landau-Kleffner
d)  Síndrome de Ganser
e)  Síndrome de Heller
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O seguinte caso clínico diz respeito às questões de número 
43 e 44.
 José é um menino de 9 anos que vem ao ambulatório 

trazido pela mãe. Ela relata que José sempre foi um 
menino saudável, muito obediente e organizado com 
suas coisas, porém ha cerca de uma ano José tem 
ficado muito preocupado com a data de vencimento 
dos alimentos, a ponto de perguntar inumeras vezes 
para a mãe se algo que ele comeu não vai lhe fazer mal. 
Na escola, a professora notou que José apaga diversas 
vezes o que havia escrito alegando que não estava 
bom. Por conta deste problema, suas tarefas escolares 
demoram muito para serem finalizadas, o que faz com 
que fique ansioso e tudo piore. A mãe achava que era 
apenas uma fase, mas como José não tem comido 
direito e até perdeu peso, o pediatra orientou que fosse 
levado ao psiquiatra.

43) A partir do diagnóstico de Transtorno Obsessivo 
compulsivo, feito pelo psiquiatra, é menos provável 
observar ao exame do estado mental do paciente:
a)  Ideias prevalentes
b)  Alteração de Consciência
c)  Ansiedade
d)  Duvida patológica
e)  Humor deprimido

44) A respeito das diferentes estratégias que poderiam ser 
utilizados para o tratamento do transtorno obsessivo 
compulsivo (TOC) assinale a alternativa correta:
a)  Embora efetivos no tratamento do TOC, os Inibidores 

seletivos da recaptura de serotonina têm como efeito 
colateral comum a alteração na condução cardíaca

b)  A associação com antipsicóticos é interessante nos 
casos de resposta insuficiente, embora seja contra-
indicada em crianças

c)  Apesar dos efeitos colaterais, a Clomipramina tem se 
mostrado eficiente no tratamento do TOC

d)  A associação de tratamento farmacológico com Terapia 
cognitivo comportamental não altera significativamente 
a evolução do paciente

e)  Terapia Cognitivo-comportamental isolada só se aplica 
a casos leves de TOC

45) A utilização de escalas de avaliação em psiquiatria 
da infância e da adolescência tem aumentado 
significativamente, não só no contexto de pesquisas 
que investigam sujeitos nestas faixas etárias, mas, 
também, na organização dos serviços de saúde e 
padronização de avaliação dos pacientes. Entre as 
alternativas abaixo assinale aquela que descreve 
corretamente aspectos importantes das escalas nestes 
grupos:
a)  As escalas de avaliação de ansiedade utilizadas com 

pacientes adultos são praticamente idênticas àquelas 
utilizadas na população pediátrica

b)  Na avaliação da depressão infantil, aparentemente, não 
há ganho em obter dados de diferentes informantes, 
como a família e a escola, além da própria criança

c)  É questionável a utilização de escalas para avaliar 
ansiedade em crianças, tendo em vista que apenas 
parte destes terão início dos seus sintomas antes dos 
20 anos

d)  A Escala Yale-Brown de Obsessões e Compulsões 
versão para crianças é um recurso interessante na 
avaliação de pacientes com sintomas obsessivo-
compulsivos  

e)  O Teste de Apercepção Temática para crianças consiste 
em analisar a resposa a um estímulo padronizado e é 
uma das principais escalas utilziadas na avaliação de 
depressão maior

46) A Esquizofrenia que se inicia na infância tem 
aspectos peculiares a esta faixa etária, mas também, 
características comuns àquelas observadas entre 
adultos. Assinale entre as alternativas abaixo aquela 
que descreve corretamente as semelhanças e 
diferenças entre estes dois grupos:
a)  Quando há delírios nas crianças estes costumam ser 

ingênuos e simples do ponto de vista de sua estrutura
b)  Em todos os sistemas classificatórios, para o diagnóstico 

de Esquizofrenia na infância, são utilizados critérios 
distintos daqueles utilizados entre os adultos

c)  Embora haja uma diferença na avaliação da realidade 
ao longo da infância, o predominio de sintomas positivos 
facilita o diagnóstico da esquizofrenia nesta população

d)  Quando há alucinações, elas são predominantemente 
visuais e não auditivas como ocorre nos adultos

e)  As alterações motoras são muito raras nas crianças com 
esquizofrenia infantil, restringindo-se a sintomatologia, 
praticamente à alterações de linguagem e pensamento

47) Um Levantamento Nacional realizado no Brasil entre 
2005 e 2006 investigou o padrão do uso de álcool entre 
adolescentes com 14 a 17 anos de idade. De acordo 
com este inquérito é verdade que:
a)  Não houve diferença estatística no percentual de 

rapazes e garotas que bebem se embriagando
b)  Um terço referiu uso de álcool nos 12 meses anteriores 

à entrevista
c)  Não estudar, não trabalhar e ser negro, associou-se a 

maior risco de uso de álcool
d)  A idade de início de experimentação do álcool foi 12 

anos
e)  Quanto à bebida preferida, rapazes dizem preferir vodka 

e garotas tendem a preferir cerveja

48) Assinale entre as alternativas abaixo o fármaco cujo 
uso implica em restrições dietéticas, pelo risco de 
ocorrer vasoconstricção e crises hipertensivas graves, 
quando da ingestão de determinados alimentos:
a)  Pemolina
b)  Bupropiona
c)  Aripiprazol
d)  Tranilcipromina
e)  Dextroanfetamina

49) No tratamento do Transtorno de Deficit de Atenção e 
Hiperatividade (TDAH) uma série de fármacos tem sido 
utilizada. Assinale entre as alternativas abaixo aquela 
que descreve incorretamente as características dos 
respectivos fármacos:
a)  A Atomexetina é um farmaco estimulante, cujo potencial 

de provocar adição limita seu uso em adolescentes
b)  O uso do metilfenidato tem como maior dificuldade a sua 

vida media em torno de 5 horas, devendo ser repetido 
nos casos em que se deseja uma cobertura maior

c)  Ha casos descritos de morte súbita com o uso de 
Clonidina para TDAH, o que sugere cautela em sua 
prescrição

d)  O uso de antidepressivos tricíclicos para  o TDAH está 
praticamente em extinção dada a ineficiência destes 
para o controle dos sintomas

e)  Ha estudos mostrando eficacia do estabilizadores do 
humor que os apontam como segunda escolha para o 
tratamento do TDAH
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50) A Narcolepsia é um transtorno do sono caracterizado 
por diversas alterações no processo de regulação do 
sono. Assinale entre as alternativas abaixo aquela que 
descreve de maneira incorreta uma destas alterações:
a)  A Cataplexia é a perda subita do tônus muscular, 

envolvendo toda a musculatura voluntária, exceto a 
musculatura oculomotora extrinseca e o diafragma

b)  Pacientes com narcolepsia têm uma tendência crônica 
de adormecer durante o dia, acompanhada de cansaço 
e fadiga mental

c)  A Paralisia do sono é a inabilidade de mover-se durante 
a transição sono-vigília devido a persistência da atonia 
do sono REM

d)  As alucinações hipnagógicas ocorrem na transição 
sono-vigília e são comumente visuais ou auditivas

e)  Pacientes com formas graves de sonolência podem 
apresentar comportamento automático, a respeito dos 
quais podem não se recordar posteriormente
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