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Português 

 

TEXTO 1 
 

A leitura 

Várias vezes, no decorrer do último século, previu-se a 
morte dos livros e do hábito de ler. O avanço do cinema, da 
televisão, dos videogames, da internet, tudo isso iria tornar 
a leitura obsoleta. No Brasil da virada do século XX para o 
século XXI, o vaticínio até parecia razoável: o sistema de 
ensino em franco declínio e sua tradição de fracasso na 
missão de formar leitores, o pouco apreço dado à instrução 
como valor social fundamental e até dados muito práticos, 
como a falta e a pobreza de bibliotecas públicas e o alto 
preço dos exemplares impressos aqui, conspiravam 
(conspiram, ainda) para que o contingente de brasileiros 
dados aos livros minguasse de maneira irremediável. 
Contra todas as perspectivas, porém, vem surgindo uma 
nova e robusta geração de leitores no país, movida – entre 
outras iniciativas – por sucessos televisivos, como as séries 
Harry Potter e Crepúsculo.  

Também para os cidadãos mais maduros abriram-se largas 
portas de entrada à leitura. A autoajuda (e os romances 
com fortes tintas de autoajuda) é uma delas; os volumes 
que às vezes caem nas graças do público, como A menina 
que roubava livros, ou os autores que têm o dom de fisgar o 
público com suas histórias, são outra. E os títulos 
dedicados a recuperar a história do Brasil, como 1808, 
1822, ou Guia politicamente incorreto da História do Brasil, 
são uma terceira, e muito acolhedora, dessas portas.  

É mais fácil tornar a leitura um hábito, claro, quando ela se 
inicia na infância. Mas qualquer idade é boa, é favorável 
para adquirir esse gosto. Basta sentir aquela comichão do 
prazer, da curiosidade – e então fazer um esforço para não 
se acomodar a uma zona de conforto, mas seguir adiante e 
evoluir na leitura.                    

Bruno Meier. In: Graça Sette et al. Literatura – 
trilhas e tramas. Excerto adaptado. 

 

01. O tema abordado ao longo do Texto 1 tem como ponto 
central: 

A) o inevitável desaparecimento dos livros e a 
falência total dos hábitos de ler, entre as 
populações mais jovens. 

B) o sistema de ensino atual, que apresenta franco 
declínio e visível fracasso na missão de formar 
leitores competentes. 

C) os livros de autoajuda, que, em geral, constituem 
significativas portas de entrada e de incentivo à 
leitura dos adultos. 

D) o aparecimento de uma nova leva de leitores, o 
que contraria as tristes perspectivas que antes 
foram levantadas no país. 

E) a carência das bibliotecas públicas e o alto preço 
dos exemplares impressos, o que, em muito, 
dificulta o acesso dos jovens à leitura.  
 
 
 
 
 
 

02. A compreensão do Texto 1, em sua dimensão global, 
pretende nos levar a admitir que: 

A) recursos tecnológicos ligados à comunicação, 
como cinema, televisão, videogames, internet, 
constituem ameaças à prática da leitura. 

B) as obras de autoajuda (e os romances com fortes 
tintas de autoajuda) constituem um excelente 
incentivo ao público leitor.  

C) fatores externos podem funcionar como estímulos 
para reverter uma situação antevista, por mais que 
ela pareça razoável.  

D) diminuiu, de maneira irremediável, o contingente 
de brasileiros que desenvolveram o gosto e a 
admiração pela leitura.  

E) a instrução é um valor social fundamental para a 
valorização do livro e o desenvolvimento das 
práticas de leitura. 

03. Em coerência com as ideias globais expressas no 
Texto 1, um título adequado a ele poderia ser: 

A) A leitura: o impasse do descaso concedido à 
instrução transmitida na escola. 

B) A leitura: sinais evidentes de que surge uma nova 
onda de leitores.  

C) A leitura: o dom de se deixar cativar pela graça de 
histórias e romances. 

D) A leitura: o franco declínio do sistema de ensino 
brasileiro. 

E) A leitura: o acesso dos cidadãos mais maduros às 
suas influências. 

04. Analise os comentários que são feitos a seguir, em 
relação aos ‘efeitos de sentido’ pretendidos pelo autor 
em algumas passagens do Texto 1.  

1) “O avanço do cinema, da televisão, dos 
videogames, da internet, tudo isso iria tornar a 
leitura obsoleta” (isto é, incompreensível).  

2) “o sistema de ensino em franco declínio” (quer 
dizer, em presumível declínio). 

3) “No Brasil da virada do século XX para o século 
XXI, o vaticínio até parecia razoável” (quer dizer, 
a profecia, a previsão).  

4) “os autores que têm o dom de fisgar o público 
com suas histórias” (quer dizer, o dom de atingir, 
cativar, seduzir). 

5) “vem surgindo uma nova e robusta geração de 
leitores” (isto é, uma recente e vigorosa geração 
de leitores).  

   

        Estão corretas: 
 

A) 1, 2, 3, 4 e 5. 
B) 1, 3 e 4, apenas. 
C) 1, 2 e 4, apenas. 
D) 2, 3 e 5, apenas. 
E) 3, 4 e 5, apenas. 
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05. No trecho: “Contra todas as perspectivas, porém, vem 
surgindo uma nova e robusta geração de leitores no 
país, movida – entre outras iniciativas – por sucessos 
televisivos”, a relação semântica que se pode destacar 
no segmento sublinhado expressa:  

A) temporalidade. 
B) condição. 
C) concessão. 
D) causalidade. 
E) oposição. 

06. No fragmento “de maneira irremediável” (1º parágrafo), 
o prefixo que consta em ‘irremediável’ tem o mesmo 
sentido dos prefixos que aparecem na série: 

A) irromper; irrupção. 
B) irrecuperável; irrevogável. 
C) inflamável; invalidez. 
D) ingestão; imersão. 
E) injeção; inundação. 

  

TEXTO 2 

Estamos na sociedade da informação. Somos autênticos 
informívoros, necessitamos de informação para sobreviver, 
como necessitamos de alimento, calor ou contato social. 
Nas ciências da comunicação, considera-se que informação 
é tudo aquilo que reduz a incerteza de um sistema. Nesse 
sentido, todos nós nos alimentamos de informação, que nos 
permite não apenas prever, como também controlar os 
acontecimentos de nosso meio. Previsão e controle são 
duas das funções fundamentais da aprendizagem, inclusive 
nos organismos mais simples.  

Na vida social, a informação é ainda mais essencial porque 
os fenômenos que nos rodeiam são complexos e 
cambiantes e, portanto, ainda mais incertos do que os que 
afetam os outros seres vivos. A incerteza é ainda maior na 
sociedade atual, como consequência da descentração do 
conhecimento e dos vertiginosos ritmos de mudança em 
todos os setores da vida.  

Um traço característico de nossa cultura da aprendizagem é 
que, em vez de ter que buscar ativamente a informação 
com que alimentar nossa ânsia de previsão e controle, 
estamos sendo abarrotados, superalimentados de 
informação, na maioria das vezes em formato fast food. 
Sofremos uma certa obesidade informativa, consequência 
de uma dieta pouco equilibrada.                   

        Juan Ignácio Pozo. Aprendizes e mestres. Excerto adaptado. 

07. Na análise que faz do tema abordado, o autor do Texto 
2 comenta e destaca:  

A) as eventuais diferenças que existem entre os 
padrões que regulam o sistema da alimentação 
humana e o outro da divulgação de informações.   

B) a relevância do princípio de que o excesso de   
informação compromete as certezas esperadas 
para um sistema. 

C) o desinteresse das pessoas, frente aos ritmos das 
mudanças, em todos os setores da vida social 
contemporânea, pondo em risco os sistemas de 
informação.  

D) o papel da informação na previsão e no controle 
da aprendizagem, mais ainda quando os fatos são 
complexos e imprevisíveis.   

E) o risco da obesidade provocada pelos hábitos da   
alimentação fast food, em consequência de uma 
dieta pouco equilibrada e não saudável. 

08. Analise o segmento: “Somos autênticos informívoros”. 
A palavra destacada: 

1) é uma palavra derivada; por não constar no 
dicionário, pode ser considerada um neologismo. 

2) fere o sistema ortográfico da língua, pois 
prescinde do hífen entre seus termos 
constituintes. 

3) evidencia a possibilidade que os usuários de 
uma língua têm de criar novas palavras. 

4) na sua formação, guarda analogia com outras 
palavras que têm sentidos semelhantes. 

5) por ser uma palavra incomum, sem respaldo do 
dicionário e da gramática, põe em risco a clareza 
do texto. 

 

Estão corretas: 

A) 1, 2, 3, 4 e 5. 
B) 2, 3 e 5, apenas. 
C) 1 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 5, apenas. 
E) 1, 3 e 4, apenas. 

09.  O Texto 2 aborda o seu tema de forma claramente 
articulada. Um dos recursos fundamentais que 
promovem essa articulação é: 

A) o uso preferencial de palavras menos comuns, 
mais distantes, portanto, do coloquial. 

B) o fato de o autor usar sempre os verbos na 
primeira pessoa do plural. 

C) a estrita correção gramatical que é respeitada em 
toda a sua extensão.  

D) a afinidade de significado que existe entre as 
palavras nele empregadas. 

E) o alto índice de metáforas, o que aproxima sua 
estrutura daquela dos textos literários. 

10. Assinale a alternativa que está em conformidade com 
as normas da concordância verbal que regulam o uso 
culto da língua portuguesa.  

A) Socialmente, continua sendo essencial as 
agências de informação, pois os fatos que nos 
rodeiam são complexos e cambiantes. 

B) O conteúdo das informações veiculadas 
socialmente continuam sendo consideradas 
essenciais à coletividade. 

C) De fato, nenhuma das agências de notícias 
mantêm o cuidado com a boa divulgação de 
informações. 

D) Faltam agências de informação que cuidem da 
clara e relevante divulgação dos fatos, pois 
existem alguns que são muito complexos. 

E) Dada a gravidade das situações vividas, houveram 
informações que chocaram a população.  

 
 
 
 
 
 
 



Concurso Público / SUGEP / UFRPE / CARGO: MÉDICO / Área: PSIQUIATRIA  

4 
 

Raciocínio Lógico 

11. O salário de Ana equivale a 60% do salário de Bete, e 
o de Carla é 40% do salário de Ana. A soma dos 
salários das três é 7.360 reais. Qual o salário da que 
recebe o menor salário? 

A) R$ 940,00 
B) R$ 950,00 
C) R$ 960,00 
D) R$ 970,00 
E) R4 980,00 

12. Os preços das garrafas dos vinhos A, B e C são, 
respectivamente, R$ 18,00, R$ 20,00 e R$ 28,00. Faz-
se uma mistura composta de 40% de A, 35% de B e 
25% de C. Quanto deverá custar a garrafa da mistura? 
Obs: As garrafas são sempre com capacidade de 
750mL. 

A) R$ 21,00 
B) R$ 21,20 
C) R$ 21,40 
D) R$ 21,60 
E) R$ 21,80 

13. Uma sala retangular tem dimensões de 6,0m e 12,6m. 
A sala será ladrilhada com peças quadradas inteiras e 
de maior lado possível. Quantas peças serão 
necessárias?   

A) 202 
B) 204 
C) 206 
D) 208 
E) 210 

14. Juntos, sete amigos colheram cem flores, e cada um 
deles colheu um número diferente de flores (sendo 
possível o número ser zero). Considerando essas 
informações, é correto afirmar que: 

A) cada um dos amigos colheu, pelo menos, doze 
flores. 

B) cada um dos amigos colheu menos de dezoito 
flores. 

C) sempre existem dois amigos que colheram, juntos, 
cinquenta flores. 

D) três ou mais amigos colheram, juntos, pelo menos 
cinquenta flores. 

E) não é possível que três amigos tenham colhido, 
juntos, cinquenta e uma flores. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legislação Aplicada 

 

15. Em consonância com o Código de Ética Profissional 
do Servidor Público Civil, aprovado pelo Decreto nº 
1.171/1994, analise as proposições abaixo. 

1) A aplicação do Código de Ética restringe-se ao 
Poder Executivo Federal. 

2) É defeso ao servidor público comunicar 
imediatamente a seus superiores todo e qualquer 
ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo 
as providências cabíveis. 

3) Negar publicidade de qualquer ato administrativo 
constitui requisito de eficácia e moralidade, 
ensejando o compromisso e cuidado com a coisa 
pública. 

4) Quando o servidor público estiver diante de duas 
opções, escolherá sempre a melhor e a mais 
vantajosa para o bem da Administração. 

 

   Está(ão) correta(s), apenas: 

A) 1. 
B) 2, 3 e 4. 
C) 1 e 4. 
D) 1 e 2. 
E) 1, 2 e 4. 

16. Sobre a Lei n° 8.112/1990, analise as afirmativas 
abaixo. 

1) Ser brasileiro nato é um dos requisitos básicos 
para a investidura em cargo público. 

2) Ao servidor em estágio probatório é permitido o 
afastamento para exercício de mandato eletivo, 
mas não licença para mandato classista. 

3) O provimento de cargo público ocorre com a 
posse. 

4) O servidor convocado para o serviço militar terá, 
após concluído o serviço, até 30 dias sem 
remuneração para reassumir o exercício do cargo. 

 

Estão corretas, apenas: 

A) 1, 3 e 4. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 2 e 4. 
D) 2, 3 e 4. 
E) 1, 2 e 4. 
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17. Joaquim foi convocado para participar de um 
campeonato junto à equipe brasileira de voleibol, no 
exterior. Ocorre que, durante a sua viagem, Joaquim 
foi nomeado para um cargo público e não retornará ao 
Brasil dentro do prazo legal para tomar posse. Como 
ficará a situação de Joaquim perante o órgão para o 
qual foi nomeado? 

A) O prazo de Joaquim, para tomar posse, será 
contado em dobro, a partir da publicação do ato de 
provimento, uma vez que está em viagem de 
representação desportiva nacional. 

B) O ato de nomeação será tornado sem efeito, se 
Joaquim não comparecer no prazo legal para 
tomar posse. 

C) O prazo de Joaquim, para tomar posse, será 
contado a partir do término do seu impedimento. 

D) O ato de nomeação será tornado sem efeito, uma 
vez que Joaquim não poderia ter sido nomeado 
durante uma viagem de representação de equipe 
nacional. 

E) Joaquim, por estar em representação desportiva 
nacional, tem direito à posse tácita, devendo entrar 
em exercício dentro do prazo de 15 dias, a contar 
da sua data de retorno. 

18. Em conformidade com a Lei nº 8.112/1990, os prazos 
para: interpor pedido de reconsideração; suspensão de 
servidor que injustificadamente recusar-se a ser 
submetido a inspeção médica; prescrição da ação 
disciplinar quanto à advertência; servidor realizar 
opção quando detectada acumulação ilegal de cargos, 
respectivamente, são: 

A) 30 dias, até 15 dias, 180 dias, 10 dias. 
B) 15 dias, até 5 dias, 180 dias, 10 dias. 
C) 30 dias, até 15 dias, 150 dias, 15 dias. 
D) 30 dias, até 15 dias, 180 dias, 15 dias. 
E) 15 dias, até 10 dias, 150 dias, 10 dias. 

19. A depender do tipo de infração cometida pelo servidor 
público, a Lei nº 8.112/1990 já estabelece em seu texto 
que o procedimento sumário será adotado em algumas 
situações. Marque a alternativa correta, que apresenta 
as infrações que serão tratadas no procedimento 
sumário. 

A) Apuração de abandono de cargo, de inassiduidade 
habitual e de acumulação ilegal de cargos. 

B) Apuração de abandono de cargo, de improbidade 
administrativa e de prática de usura. 

C) Apuração de improbidade administrativa, de 
acumulação ilegal de cargos e recebimento de 
propina. 

D) Apuração de abandono de cargo, de inassiduidade 
habitual e crime contra a administração pública. 

E) Apuração de corrupção, de crime contra a 
administração pública e de acumulação ilegal de 
cargos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noções de Informática 

20. Quais das alternativas estão corretas em relação à 
tabela abaixo, criada com auxílio da ferramenta 
LibreOffice Calc 5.0? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1) A soma da Dívida da Coluna C pode ser 

calculada através da fórmula = soma (C2:C17). 
2) O valor máximo do Lucro da Coluna D pode ser 

calculado por meio da fórmula =  
máximo (D2; D3; D4; D5; D6; D7; D8; D9; D10; 
D11; D12; D13; D14; D15; D16; D17). 

3) A média do Valor Total da Coluna B pode ser 
calculada através da fórmula = média (B2:B17). 

4) A sequência de anos (2000 - 2015) da Coluna A 
pode ser criada selecionando Inserir  →  
Preencher  → Séries. 

5) A fórmula B2-C2 foi usada para o cálculo do 
Lucro da Célula D2.  

 
        Estão corretas, apenas: 

A) 1, 2 e 3. 
B) 3, 4 e 5. 
C) 1, 3 e 4. 
D) 5, 1 e 2. 
E) 4, 5 e 1. 
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21. Qual das alternativas está correta em relação aos 
conceitos básicos sobre sistemas operacionais 
(ambientes Linux Distribuição Ubuntu 14.10 e 
Windows 7 Professional)?  

A) O Windows 7 Professional apresenta os recursos 
de segurança BitLocker e AppLocker, o primeiro é 
responsável pela criptografia de dados e o 
segundo impede a execução de programas não 
autorizados. 

B) O Encrypting File System (EFS) é um dos recursos 
do Windows 7 Professional que pode ser usado 
para armazenar informações no disco rígido em 
um formato criptografado. 

C) O Ubuntu 14.10 é um software proprietário que 
possui a licença LGPL. 

D) O Snap View do Windows 7 Professional permite 
que aplicativos sejam arrastados entre múltiplas 
áreas de trabalho. 

E) O Ubuntu 14.10 apresenta suporte ao sistema de 
arquivos ZFS. 

22. Qual das alternativas é um endereço MAC da Camada 
de Enlace de Dados do TCP/IP? 

A) 805B:2D9D:DC28:0000:0000:0000:D4C8:1FFF  
B) 192.202.64.252 
C) 20-19-02-64 
D) 926B:3F9F:EC29:0:0:0:E5C8:1FED 
E) 00-00-12-34-DE-AB 

23. Qual das alternativas está correta quanto aos 
conceitos básicos sobre computação em nuvem (cloud 
computing)?  

A) No modelo de implantação de nuvem comunitária, 
a infraestrutura de nuvens é disponibilizada para o 
público em geral, sendo acessado por qualquer 
usuário que conheça a localização do serviço.  

B) A computação em nuvem é um modelo para 
acesso conveniente, sob demanda e de qualquer 
localização, a uma rede compartilhada de recursos 
de computação que possam ser rapidamente 
provisionados e liberados com mínimo esforço de 
gerenciamento ou interação com o provedor de 
serviços. 

C) Os modelos de computação em nuvem são: 
nuvem privada, nuvem pública, nuvem mista e 
nuvem comunitária. 

D) Algumas plataformas de nuvens públicas oferecem 
o serviço de PaaS, dentre essas, temos a 
plataforma Eucalyptus, plataforma Nimbus, 
plataforma OpenNebula e plataforma OpenStack. 

E) Os três principais serviços da computação em 
nuvem são a infraestrutura como serviço (IaaS), 
processamento como serviço (PaaS) e software 
como serviço (SaaS). 

24. Qual das alternativas está correta quanto aos 
conceitos básicos sobre computação em nuvem (cloud 
computing) e armazenamento de dados na nuvem 
(cloud storage)?  

A) Os recursos computacionais do provedor de 
nuvem são organizados em um pool para servir 
múltiplos usuários, usando um modelo multi-
inquilino, com diferentes recursos físicos e virtuais, 
dinamicamente atribuídos e ajustados de acordo 
com a demanda dos usuários. 

B) Amazon Elastic Compute Cloud (EC2), Compute 
Engine, Dropbox, Google Drive e IBM Cloud são 
serviços classificados como infraestrutura como 
serviço (IaaS). 

C) O armazenamento de dados na nuvem (cloud 
storage) é um modelo de computação em nuvem 
no qual os dados são armazenados em servidores 
locais, gerenciados por um prestador de serviço de 
armazenamento de dados na nuvem.  

D) O usuário pode adquirir recurso computacional, 
como tempo de processamento no servidor ou 
armazenamento, na medida em que necessite, 
através da interação com o administrador da rede, 
do provedor de nuvem. 

E) Amazon Cloud Drive, App Cloud, Dropbox, Google 
Drive, HP Drive, iCloud e OneDrive são serviços 
de armazenamento de dados na nuvem. 
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Conhecimentos Específicos 

25. A depressão pós-AVC é mais comumente associada a 
doença cerebrovascular, e envolve a artéria: 

A) comunicante anterior. 
B) cerebral anterior. 
C) cerebral média. 
D) comunicante posterior. 
E) basilar. 

26. Uma mulher com 28 anos de idade, portadora de 
depressão maior, tem uma irmã gêmea univitelina. No 
que se refere à probabilidade de a irmã desenvolver o 
mesmo transtorno, assinale a alternativa correta, de 
acordo com a base genética da depressão. 

A) Sendo a depressão maior uma doença genética, a 
irmã vai, invariavelmente, apresentar a doença. 

B) A depressão maior tem pouca influência da 
hereditariedade, por isso existe apenas um 
pequeno risco de a irmã desenvolver o transtorno. 

C) A chance de gêmeos idênticos apresentarem o 
transtorno de humor é alta. 

D) Apesar de existir alguma causa genética para os 
transtornos do humor, é o ambiente familiar em 
que a criança é criada que determinará, de forma 
mais importante, o aparecimento da doença. 

E) O risco de a irmã gêmea desenvolver depressão é 
semelhante ao de qualquer irmão. 

27. Qual(is) o(s) exame(s) mais indicados para identificar 
um quadro de Delirium em um paciente portador de 
uma doença orgânica? 

A) EEG. 
B) Exames laboratoriais (sangue e urina). 
C) Miniexame do Estado Mental. 
D) Exames de neuroimagem. 
E) Observação e aplicação de escalas de avaliação.  

28. Delírio de infidelidade por parte do parceiro sexual 
denomina-se: 

A) Síndrome de Clerambault. 
B) Síndrome de Couvade. 
C) Síndrome de Otelo. 
D) Síndrome deekbin’s.  
E) Síndrome de Cottard. 

29. Terapia Cognitivo-Comportamental (TCC) é um 
tratamento eficaz para o Transtorno de Ansiedade 
Generalizada (TAG). Qual dos seguintes tratamentos é 
igualmente eficaz? 

A) Terapia Comportamental Dialética. 
B) Mindfulness. 
C) Psicanálise. 
D) Psicoterapia Psicodinâmica Breve. 
E) Psicoterapia de apoio. 

 

 

30. Dentre os sintomas do Transtorno de Estresse Pós- 
Traumático (TEPT), qual(is) pode(m) ser melhorado(s) 
com o uso de medicamentos que suprimem a atividade 
noradrenérgica? 

A) Hipervigilância. 
B) Inabilidade de lembrar um aspecto importante do 

trauma. 
C) Interesse marcadamente diminuído. 
D) Evitação de atividades relacionadas ao trauma. 
E) Sentimentos de desapego. 

31. Analise os antipsicóticos listados a seguir e marque V 
para aqueles que apresentam evidência de eficácia 
como agentes potencializadores dos antidepressivos, 
nos portadores de Transtorno Obsessivo Compulsivo 
Refratário; ou F, para os que não se enquadram nessa 
categoria.  

(   ) Haloperidol 
(   ) Risperidona 
(   ) Quetiapina 
(   ) Aripiprazol 
(   ) Olanzapina 

 

A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) V, V, F, V, F. 
B) V, F, V, V, V. 
C) F, V, V, V, V. 
D) F, F, V, F, V. 
E) F, V, F, F, V. 

32. Uma mulher de 47 anos de idade foi levada à consulta 
com psiquiatra por estar apresentando mudança 
recente em seu comportamento. Nos últimos 6 meses, 
tornou-se bastante desinibida e impulsiva. O exame 
físico revela disartria, disfagia e sialorreia. O exame de 
fundo de olho revela a presença de anéis de Kayser-
Fleischer. Esses dados nos levam à conclusão de que 
a mulher é portadora de doença com a seguinte base 
genética: 

A) autossômica recessiva. 
B) codominante. 
C) mitocondrial. 
D) poligênica. 
E) ligada ao X dominante. 

33. O maior fator de risco para desenvolver um transtorno 
psicótico em um paciente que utilizou cocaína é o fato 
de o paciente:  

A) ser do sexo feminino. 
B) ter feito uso mais duradouro da droga durante o 

episódio. 
C) ter empregado a via intravenosa. 
D) ter um baixo índice de massa corporal. 
E) ter usado a droga pela primeira vez. 
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34. Os inibidores da monoaminoxidase (IMAO) ainda são 
antidepressivos bastante utilizados na prática clinica. 
Em relação às interações medicamentosas com esses 
antidepressivos, é correto afirmar que: 

A) nenhum outro antidepressivo deve ser utilizado 
simultaneamente com os inibidores da 
monoaminoxidase (IMAO). 

B) caso seja necessária a utilização de 
antidepressivo, os de menor risco são a 
imipramina e a clomipramina. 

C) caso seja necessária a utilização de 
antidepressivo, os de menor risco são a 
amitriptilina e a nortriptilina. 

D) se inibidores da monoaminoxidase (IMAO) forem 
administrados a pacientes que utilizam 
hipoglicemiantes que contêm sufonilureia, há 
maior risco de hiperglicemia, devendo o médico 
ficar atento à necessidade de aumento da dose de 
hipoglicemiante. 

E) os inibidores da monoaminoxidase (IMAO) são 
contraindicados em pacientes que usam insulina. 

35. Estudos sobre as alterações neurobiológicas do 
Transtorno Borderline de Personalidade revelam 
hiperatividade em qual das seguintes áreas cerebrais? 

A) Amígdala. 
B) Córtex pré-frontal. 
C) Área tegmental. 
D) Cíngulo. 
E) Accumbens. 

36. Uma mulher com 38 anos, portadora de Transtorno 
Depressivo Maior e com história de tentativa de 
suicídio há 4 anos, apresentou resposta parcial a 
Citalopram – 80 mg/dia. Ela afirma ter-se sentido 
bastante melhor desde que começou a usar o 
medicamento, há cerca de 7 semanas, mas continua 
apresentando pensamentos suicidas ocasionais. A 
intervenção adequada para o caso é: 

A) Fluoxetina. 
B) Lamotrigina. 
C) Carbonato de lítio. 
D) Hormônio tireoidiano. 
E) Antipsicótico. 

37. Qual a principal diferença entre o início do Transtorno 
Bipolar do Humor na idade adulta e na infância? 

A) Presença de sintomas psicóticos. 
B) Início com curso prolongado. 
C) Episódios mistos. 
D) Depressão recorrente. 
E) Resistência ao tratamento. 

38. Uma mulher com 24 anos de idade, em tratamento de 
manutenção com carbonato de lítio, desenvolveu 
grave poliúria e polidpsia. Qual dos seguintes 
medicamentos é indicado para o tratamento desses 
efeitos colaterais, sem necessidade de administrar 
suplementação de eletrólitos? 

A) Amilorida. 
B) Furosemida. 
C) Hidroclorotiazida. 
D) Metalozona. 
E) Torasemida. 

39. Qual transtorno psiquiátrico é mais frequente nos 
familiares de portadores de Transtorno Bipolar? 

A) Transtorno Bipolar. 
B) Depressão Unipolar. 
C) Distimia. 
D) Ciclotimia. 
E) Transtorno Disfórico Pré-menstrual.  

40. Qual o mecanismo de ação do acomprosato? 

A) Bloqueio da recaptação de íons cloro nos 
neurônios gabaérgicos centrais. 

B) Competição com o álcool nos neurônios 
gabaérgicos centrais. 

C) Bloqueio dos receptores mu opioides, reforçando o 
efeito do álcool. 

D) Inibição da aldeído desidrogenase, resultando na 
acumulação de níveis tóxicos de acetaldeído. 

E) Redução da hiperatividade neuronal 
glutamatérgica no SNC, via modulação dos 
receptores NMDA. 

41. Qual é a forma mais frequente de retardo mental? 

A) Síndrome do X frágil. 
B) Síndrome de Williams. 
C) Síndrome de Rett. 
D) Síndrome de Prader-Willi. 
E) Síndrome de Angelmon. 

42. A Terapia Cognitivo-Comportamental para portadores 
de Transtorno Obsessivo Compulsivo é mais difícil e 
apresenta pior resposta quando o paciente apresenta 
qual sintoma? 

A) Rituais sistemáticos. 
B) Obsessões sexuais e religiosas. 
C) Medo de contaminação. 
D) Checagens. 
E) Predominantemente pensamentos obsessivos. 

43. Qual a idade que serve de referência para que se 
considere a possibilidade de “demência de Alzheimer 
de início precoce”?  

A) 35 anos. 
B) 45 anos ou abaixo. 
C) 55 anos ou abaixo. 
D) 65 anos ou abaixo. 
E) 75 anos ou abaixo. 

44. Qual dos seguintes distúrbios do sono é mais 
frequente em um paciente portador de depressão 
maior? 

A) Redução da latência do sono. 
B) Redução do sono de ondas lentas. 
C) Aumento do tempo total do sono. 
D) Redução da latência do sono REM. 
E) Aumento do sono de ondas lentas. 

 



Concurso Público / SUGEP / UFRPE / CARGO: MÉDICO / Área: PSIQUIATRIA  

9 
 

45. Um paciente com 55 anos de idade, tratado com 
Naltrexona (50 mg/dia), manteve-se em abstinência 
alcoólica por 2 meses e irá submeter-se a uma cirurgia 
no joelho. Qual o tempo mínimo necessário de 
redução da Naltrexona, para que ele possa submeter-
se ao procedimento, levando-se em conta a 
necessidade de possível uso de opioide? 

A) 24 horas. 
B) 72 horas. 
C) 5 dias. 
D) 1 semana. 
E) 2 semanas. 

46. Um homem com 60 anos de idade, portador de 
Doença de Parkinson inicial, procura atendimento 
psiquiátrico acompanhado por sua esposa. Ela relata 
que o paciente começou a apresentar comportamento 
que define como “bastante estranho” durante o sono 
(acredita que esteja sonhando), já tendo tentado, 
numa ocasião, agredi-la. A polissonografia realizada 
demonstrou artefatos e/ou ausência de completa 
hipotonia durante que fase do sono? 

A) Fase/Estágio I. 
B) Fase/Estágio II. 
C) Fase/Estágio III. 
D) Fase/Estágio IV. 
E) Sono REM. 

47. Em pacientes idosos, qual das seguintes condições é 
a mais importante para a prevenção de um episódio 
depressivo, após uma cirurgia de fratura de colo de 
fêmur?  

A) Dor no período pós-operatório. 
B) Necessidade de assistência para mobilidade. 
C) Utilização diária de benzodiazepínicos. 
D) Utilização de mais de 4 medicamentos. 
E) História familiar de transtorno do humor. 

48. Paciente do sexo feminino, com 36 anos de idade, 
portadora de câncer de mama, já concluiu a 
radioterapia. Três meses após, no entanto, continua a 
apresentar fadiga. Na avaliação psiquiátrica, qual entre 
os sintomas seguintes pode sugerir que a fadiga tem 
maior relação com a condição médica do que com a 
depressão? 

A) Insônia terminal. 
B) Dificuldade de concentração. 
C) Dor nos ombros. 
D) Redução do interesse e/ou prazer pelas atividades 

habituais. 
E) Perda de peso. 

49. Qual a condição clinica e/ou sociodemográfica 
comumente associada ao suicídio em pacientes 
portadores de esquizofrenia?  

A) Paciente idoso. 
B) Sexo feminino. 
C) Alta função cognitiva. 
D) Baixo status socioeconômico. 
E) Pobre suporte social. 

50. Acerca da epidemiologia do Transtorno de 
Personalidade Borderline, marque V para as 
afirmações verdadeiras, ou F, para as falsas.  

(   ) É o segundo transtorno de personalidade mais 
frequente em ambientes clínicos, depois do 
narcisista e do histriônico, tendo cada um desses 
uma frequência de 15% do total de pacientes 
atendidos. 

(   ) É o transtorno de personalidade mais frequente 
em ambientes clínicos, acometendo 20% de 
todos os pacientes ambulatoriais e de 30 a 35% 
dos internados. 

(   ) É o transtorno de personalidade mais frequente 
em ambientes clínicos, acometendo 10% de 
todos os pacientes ambulatoriais e de 15 a 20% 
dos internados. 

(   ) O diagnóstico tende a ser feito nas mulheres, 
com a proporção de 3 mulheres para 1 homem 
acometido. 

(   ) Ocorre em cerca de 2% da população geral. 

 

      A sequência correta, de cima para baixo, é: 

A) F, V, F, V, F. 
B) V, V, V, V, V. 
C) F, F, V, V, V. 
D) F, V, V, F, V. 
E) F, V, F, F, V. 

51. Paciente com longa história de uso de fluoxetina (20 
mg/dia) foi diagnosticada como soropositiva (HIV +) e 
iniciou tratamento com droga antirretroviral. Ela 
procurou o psiquiatra devido a sintomas depressivos. 
Qual a possível causa farmacocinética para os 
sintomas depressivos terem retornado?  

A) Os inibidores de protease causam lipodistrofia, 
com redução dos níveis plasmáticos da fluoxetina. 

B) Os inibidores de protease competem com a  
fluoxetina na ligação proteica. 

C) Os inibidores de protease inibem a atividade de 
uma enzima, aumentando o metabolismo da 
flouxetina, mas não o da nortriptlina. 

D) Os inibidores de protease inibem a atividade de 
uma enzima, aumentando o metabolismo da 
fluoxetina e da norfluoxetina. 

E) Os inibidores de protease interagem com a 
fluoxetina, acarretando perda de eficácia. 

52. A psicoterapia interpessoal tem-se mostrado eficaz no 
tratamento de pacientes com depressão maior. Em 
qual das seguintes condições ela é mais eficaz? 

A) Abuso de substância. 
B) Bulimia Nervosa. 
C) Transtorno Obsessivo-Compulsivo. 
D) Esquizofrenia. 
E) Distimia. 
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53. Um menino de 10 anos de idade é trazido pela mãe e 
avó para avaliação psiquiátrica, depois que tentou 
colocar fogo na casa. Desconhece o pai e não tem 
contato com figuras masculinas. A genitora informa 
que fumou excessivamente durante a gestação. O 
paciente é opositor e desafiante desde a idade pré-
escolar e já foi suspenso várias vezes da escola. O 
teste de inteligência é compatível com funcionamento 
intelectual Borderline. Qual dos seguintes fatores é 
fator preditivo de mau prognóstico? 

A) Idade de início precoce. 
B) Exposição de toxinas intraútero. 
C) Falta de figura paterna. 
D) Comprometimento intelectual. 
E) Presença de TDAH. 

54. Uma mulher, com 20 anos de idade, ainda estudante 
universitária, apresentou HIV+. Qual dos seguintes 
fatores está comumente associado ao 
desenvolvimento de demência por HIV?  

A) Idade. 
B) Anemia. 
C) Nível educacional. 
D) Sexo. 
E) Múltiplos parceiros sexuais. 

55. Qual das seguintes substâncias está associada ao 
aumento do risco de desenvolvimento de transtorno 
psicótico? 

A) Benzodiazepínicos em altas doses. 
B) Cannabis. 
C) Opioides. 
D) Inalantes. 
E) Psicoestimulantes. 

56. O Artigo 23 do Código Penal é claro quando afirma 
que não há crime nos casos em que há exclusão da 
antijuridicidade, como, por exemplo, nos crimes 
praticados por estado de necessidade. São exemplos 
de crimes por estado de necessidade, EXCETO: 

A) Motorista percebe que o carro está sem freios e, 
para não colidir no final de uma ladeira, 
deliberadamente, amortece o impacto batendo em 
vários carros que se encontram em sua lateral, 
causando danos aos proprietários dos mesmos. 

B) Uma pessoa percebe que seu carro está sendo 
roubado. Para impedir o crime, atira contra o 
criminoso. 

C) Durante uma guerra, soldado mata um soldado 
inimigo, no campo de batalha. 

D) Após grave acidente aéreo na Cordilheira dos 
Andes, sobreviventes alimentam-se dos restos 
mortais de outros passageiros. 

E) Durante tentativa de sequestro, vítima foge em alta 
velocidade, o que culmina com atropelamento e 
morte de um ciclista.     

57. De acordo com o Artigo 41 do Código Penal, no que se 
refere à ocorrência de superveniência de doença 
mental, assinale a alternativa incorreta. 

A) Um dos critérios é a existência de nexo de 
causalidade (critério biopsicológico). 

B) Um critério é o aparecimento de sintomas 
psiquiátricos em um determinado indivíduo, em 
qualquer período após a prática de um ato 
criminoso. 

C) A positividade do exame de superveniência de 
doença mental, estabelecida antes do julgamento, 
culminará com a suspensão do processo 
indefinidamente. 

D) Em caráter de urgência, os diretores das unidades 
prisionais podem remover os apenados que 
apresentarem superveniência de doença mental 
para os Hospitais de Custódia e Tratamento 
Psiquiátrico, mesmo sem ordem judicial.  

E) Na situação em que for constatada doença mental, 
passível de se beneficiar com especial tratamento 
curativo, o examinando deverá ter sua pena 
substituída por Medida de Segurança.  

 

O Sr. Silveira, de 75 anos de idade, é um grande 
empresário do ramo imobiliário. Deixou sua cidade natal, 
Sobral-CE, aos 5 anos de idade e foi com a família para 
São Paulo, onde conquistou grande patrimônio, fruto de sua 
bem-sucedida atividade laborativa. Sempre foi dono de uma 
personalidade muito passiva, maleável, mas com muito 
senso de liderança e determinação. Manteve-se casado por 
40 anos e tem 3 filhos desse relacionamento. Há 5 anos, 
sem motivação aparente, resolveu se separar e passou a 
ter relacionamentos amorosos com mulheres muito mais 
jovens, maior irritabilidade, impulsividade e lapsos de 
memória. No último mês, adquiriu um imóvel de alto padrão 
em nome da namorada atual (50 anos mais jovem), cujo 
relacionamento tem apenas 6 meses, mas que não 
compromete seu patrimônio. Por não aceitar as orientações 
e diante de seus comportamentos inadequados e do risco 
que pode vir a sofrer o seu patrimônio, seus filhos 
resolveram solicitar uma intervenção judicial.  

58. Diante do caso, qual é a medida judicial a ser 
adotada? 

A) Inimputabilidade. 
B) Interdição por incapacidade absoluta. 
C) Semi-imputabilidade. 
D) Interdição por incapacidade relativa. 
E) Prodigalidade. 

59. Um dos maiores desafios do século atual é que as 
pessoas encontrem maneiras confortáveis de viver. O 
trabalho tem fundamental importância para a saúde do 
indivíduo, independentemente de sua profissão. Os 
riscos ambientais e as condições laborativas são 
desafios presentes no cotidiano e a discussão dos 
conflitos gerados nesse campo é de grande 
preocupação em nosso meio social. Constitui um 
elemento que pode propiciar qualidade de vida no 
trabalho, EXCETO: 

A) respeito pela dignidade humana. 
B) planejamento de ações intervencionistas eficazes. 
C) atuação adequada sobre as causas de transtornos 

mentais dentro das empresas. 
D) redução das demandas excessivas e da 

subutilização da capacidade produtiva. 
E) beneficência mais premente do que a não 

maleficência.  



Concurso Público / SUGEP / UFRPE / CARGO: MÉDICO / Área: PSIQUIATRIA  

11 
 

60. O desempenho adequado no trabalho depende de 
condições físicas adequadas, de relações saudáveis 
de trabalho e de um gerenciamento entre as 
expectativas e necessidades do trabalhador e os 
objetivos da empresa. Por isso, é necessário identificar 
os fatores que prejudicam o desempenho laboral em 
um determinado contexto. São fatores que prejudicam 
o desempenho laboral, EXCETO: 

A) conflitos nas relações entre trabalhadores. 
B) baixa qualificação para a tarefa. 
C) falta de reconhecimento do trabalho executado. 
D) rotatividade nas tarefas. 
E) prazos curtos para entrega das tarefas. 

61. Em relação à Internação Psiquiátrica Involuntária, 
assinale a resposta incorreta. 

A) Só pode ocorrer diante da perda de autonomia, 
decorrente de transtorno mental ou risco iminente 
de morte, para si ou terceiros. 

B) Quanto à autorização, mesmo para pacientes 
casados, a lei estabelece que os pais são os 
primeiros na ordem de precedência. 

C) A redução de leitos psiquiátricos sem a melhora de 
serviços comunitários está associada ao aumento 
da taxa de internação involuntária. 

D) O Ministério Público é o órgão que regula as 
internações involuntárias, desde a internação até a 
alta do paciente. 

E) Pacientes internados involuntariamente, em geral, 
têm maior tempo de internação e maior risco de 
reinternação involuntária. 

62. O Artigo 157 do Novo Código do Processo Civil prevê 
que o perito poderá “escusar-se do encargo alegando 
motivo legítimo”. São exemplos de motivo legítimo, 
EXCETO: 

A) situação em que o perito está ocupado com outra 
ou mais perícias no mesmo período. 

B) a perícia versa sobre fato em relação ao qual o 
perito deve guardar sigilo profissional. 

C) falta de conhecimento técnico do profissional 
designado. 

D) ocorrência de força maior impeditiva de que o 
perito aceite o cargo. 

E) a perícia versa sobre questão a que o perito não 
pode responder sem grave dano a si próprio, a seu 
cônjuge, a parentes em linha reta ou colaterais até 
segundo grau (irmão ou cunhado). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleber é um rapaz de 22 anos que foi preso acusado de ter 
assassinado a namorada por suspeita de traição (sendo 
essa sua 5ª prisão). Ao ser abordado, em sua residência, 
sua mãe referiu estar “exausta de criar um filho que não 
obedece às regras”. Desde pequeno, Kleber sempre foi 
muito agressivo, roubava objetos de colegas de escola, 
intimidava outras crianças e professores, sendo expulso de 
várias escolas. Era considerado solitário e mal quisto pelos 
pares. Foi para uma consulta com psiquiatra aos 16 anos, 
mas não aderiu ao tratamento proposto, pois considerou o 
profissional “burro”. Ao exame psiquiátrico, mostra-se 
indiferente ao relato, demonstra ausência de empatia ao 
falar sobre suas vítimas, sempre projetando nelas a culpa 
pelos seus atos, além de negar estar arrependido dos 
crimes praticados anteriormente. Em suas passagens 
anteriores pelo sistema prisional, era constante seu 
envolvimento em brigas e o desrespeito aos regulamentos 
prisionais, sendo, por isso, solicitada sua avaliação 
psiquiátrica no presente momento.  

63. Com base nos dados, é correto afirmar que o caso de 
Kleber se trata de: 

A) Transtorno de Personalidade Paranoide, sendo 
indicada a conversão da pena em medida de 
segurança. 

B) Transtorno de Personalidade Borderline, sendo 
considerado semi-imputável por perturbação da 
saúde mental. 

C) Transtorno de Personalidade Antissocial, sendo 
necessária a realização de Exame de Verificação 
de Cessação de Periculosidade. 

D) Transtorno de Personalidade Antissocial, sendo 
contraindicada a substituição da pena, por medida 
de segurança. 

E) Transtorno de Personalidade Borderline, sendo 
considerado inimputável por ter agido sob forte 
emoção. 

 

 

Carlos está com 32 anos de idade e desde os 18 anos foi 
diagnosticado com Transtorno Afetivo Bipolar. Conta com 6 
internações até a presente data. Dos 28 aos 30 anos, 
período em que não apresentou internações, recebeu um 
apartamento de luxo, em área nobre da cidade, como 
herança pelo falecimento do seu avô. Resolveu, na época, 
vendê-lo e comprar 3 outros apartamentos de médio porte 
para alugar e ter uma renda fixa garantida, fazendo um 
grande negócio. Atualmente, devido a desavenças 
familiares, quer tentar anular o negócio anteriormente 
realizado.  

64. Com base nos dados apresentados sobre Carlos, 
assinale a alternativa correta. 

A) Mesmo que Carlos estivesse interditado na época 
da venda, se ele provasse pleno entendimento, 
poderia vender sua propriedade. 

B) Carlos deverá ser submetido a um exame de 
sanidade para verificar se tinha condições de 
vender sua propriedade. 

C) Carlos não pode anular a venda, pois não estava 
interditado e recebeu um preço justo pela 
propriedade. 

D) Carlos pode anular a venda, pois apresentava 
incapacidade natural para realizar o ato jurídico. 

E) Como Carlos foi diagnosticado com o Transtorno 
Afetivo Bipolar antes do negócio realizado, não 
tem condições de realizar os atos da vida civil. 

 


