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LÍNGUA PORTUGUESA
Instrução:

As questões de 1 a 5 correspondem ao texto
abaixo.
Tecendo a manhã
(João Cabral de Melo Neto)

Na oração Um galo sozinho não tece uma manhã:,
a palavra em destaque tem a função sintática de
(A)

sujeito.

(B)

adjunto adnominal de negação.

(C)

adjunto adverbial de negação.

1
Um galo sozinho não tece uma manhã:
ele precisará sempre de outros galos.
De um que apanhe esse grito que ele
e o lance a outro; de um outro galo
que apanhe o grito que um galo antes
e o lance a outro; e de outros galos
que com muitos outros galos se cruzem
os fios de sol de seus gritos de galo,
para que a manhã, desde uma teia tênue,
se vá tecendo, entre todos os galos.

(D)
objeto direto.
_______________________________________________

2
E se encorpando em tela, entre todos,
se erguendo tenda, onde entrem todos,
se entretendendo para todos, no toldo
(a manhã) que plana livre de armação.
A manhã, toldo de um tecido tão aéreo
que, tecido, se eleva por si: luz balão.

(D)
causal.
_______________________________________________

1.

6.

No período Como havia muitas pessoas na sala,
fiquei sufocada, a palavra como é uma conjunção
subordinativa
(A)

comparativa.

(B)

proporcional.

(C)

conformativa.

Instrução:

7.

A partir da leitura de todo o poema, depreende-se
que ele apresenta

A documentação que ______ nesta tarde está
completa, acabei de _________ . __________
amanhã bem cedo, como combinamos anteriormente. ___________ ao ____________ .

(A)

a maneira como os galos gritam nas manhãs
a fim de fazer com que todos acordem.

(A)

me enviaram; conferi-la;
Avisem-me; recebê-la.

(B)

um fato sem importância que aconteceu em
uma manhã qualquer.

(B)

me enviaram; a conferir; Devolvê-la-ei; Me
avisem; recebê-la.

(C)

um trabalho individualizado e que não tem
um produto final.

(C)

enviaram-me;
conferir-la;
Avisem-me; receber-la.

(D)

a construção solidária de um objeto, de uma
obra ou de uma nova sociedade.
________________________________________________
2.

O provérbio que se aplica ao poema é

(B)

(C)

Devolverei-a;

(D)

8.

O poema apresenta basicamente as seguintes
oposições:
(A)

Devolvê-la-ei;

enviaram- me; conferi-la; A devolverei; Me
avisem; recebê-la.
_______________________________________________

(A)
de grão em grão a galinha enche o papo.
(B)
uma andorinha só não faz verão.
(C)
cada um por si e Deus por todos.
(D)
quando um não quer dois não brigam.
________________________________________________
3.

Nas questões 7 e 8, assinale a alternativa
que preenche corretamente, pela ordem, as
lacunas dos períodos apresentados.

Devo ir _____ Curitiba ____ trabalho na próxima
semana. A empresa aérea acabou de confirmar
que meu vôo sai ____ 5 horas da tarde do
Aeroporto de Confins. ____ vezes costumo me
atrasar, sairei de casa mais cedo ____ fim de não
perder o vôo.

(A)
à; a; às; As; à
(B)
à; à; às; Às; a
individualidade × coletividade e dependên(C)
a; a; às; Às; a
cia × autonomia.
(D) a; a; as; Às; à
_______________________________________________
trabalho × ócio e solidariedade × individualidade.
9.
A seqüência em que todas as palavras têm as
sílabas separadas corretamente é

produtividade × improdutividade e independência × insegurança.

(A)
ca-ó-ti-co; nos-tal-gia; ex-ce-ção; tungs-tê-nio.
(B) ab-so-lu-to; sa-í-da; fi-el; gar-ra-fa.
(C) re-fle-xão; a-bru-pto; fe-no-lfta-le-í-na; p-si-co-se.
(D)
capacidade de criação × falta de criatividade
(D) m-ne-mô-ni-co; Má-ri-o; coor-de-nar; sub-lu-nar.
e atividade × inatividade.
_______________________________________________________________________________________________
4.

Em
entretendendo (entretender),
presença das palavras

nota-se a

(A)

entender; tenda; estender; entreter.

Todas as palavras estão acentuadas corretamente e recebem acento gráfico por seguirem a
mesma regra de acentuação em

(B)

entre; tenda; entender; tender.

(A)

ítem; também; armazéns; contém.

(C)

entre; entristecer; depender; tender.

(B)

Jaú; balaústre; Pacaembú; baú.

(D)

entretenimento;
distender.

(C)

calvície; mágoas; errôneos; imundície.

(D)

desejá-los; ímã; atrás; saída.

entendimento;
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tendência;

10.
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11.

Todas as palavras estão corretamente grafadas em
(A)

aleijar; problema; supertição; etmologia.

(B)

carangueijo;
ponteagudo.

(C)

bugiganga; cataclisma; borburinho; surrupiar.

propriedade;

ESPECIALIDADE
16.

beneficiência;

(D)
apropriado; astigmatismo; supetão; braguilha.
________________________________________________

O exame do estado mental da criança apresenta
algumas peculiaridades, EXCETO
(A)

interação pai, mãe e criança.

(B)

separação e reunião com os pais.

(C)

análise qualitativa de estórias.

(D)
conexão social.
Todas as palavras são formadas por hibridismo _______________________________________________
em
17.
Sobre os transtornos mentais periictais associados
à epilepsia, pode-se afirmar que
(A)
passatempo; automóvel; embora; zunzum.
(B)
endovenosa; televisão; microondas; alcalóide.
(A)
alguns pacientes não apresentam alterações
(C)
monocultura; cilindriforme; amoroso; ajoelhar.
no EEG.
(D)
escriturário; desamor; leiteiro; biodança.
________________________________________________
(B)
a alteração da consciência é obrigatória.
12.

13.

O uso de vírgula está INCORRETO em:

(C)

(A) Se ela comprar um carro novo, ficará endividada.

as crises, em geral, apresentam início progressivo.

geralmente duram segundos ou minutos, não
estando associada a disfunções neuroquímicas.
(B) A mulher, naquela hora, estava no quarto e o
_______________________________________________
marido saíra de casa.
(C) É interessante, a oferta mas não tenho o
dinheiro necessário.

(D)

18.

(D) No meio da confusão, a criança.
________________________________________________
14.

As orações em destaque:
Esperamos que o novo chefe cumpra seu dever.
Como estava chateada, não saí de casa.

A droga que, em conjunto com seu metabólito
ativo, apresenta meia-vida superior a 48 horas é
(A)

paroxetina.

(B)

fluoxetina.

(C)

sertralina.

(D)
fluvoxamina.
Estão corretamente classificadas, respectivamente, _______________________________________________
em
19. Pacientes com Transtorno de Déficit de Atenção /
(A) oração subordinada substantiva objetiva
Hiperatividade freqüentemente recebem estimulandireta e oração subordinada adverbial causal.
tes para o manejo dos sitomas, com alguns efeitos
colaterais. Nesse caso, é INCORRETO afirmar que
(B) oração subordinada substantiva objetiva indireta e oração subordinada adverbial causal.
(A)
a pemolina é uma alternativa para o
tratamento de anorexia e perda de peso.
(C) oração subordinada substantiva completiva
(B)
pacientes apresentando tontura podem
nominal e oração coordenada sindética
apresentar melhora com a prescrição de
explicativa.
estimulantes sob a forma de longa ação.
(D) oração subordinada substantiva subjetiva e
(C)
a presença de insônia e pesadelos pode ser
oração subordinada adverbial final.
a indicação de uso de antidepressivos como
________________________________________________
tratamento adjuvante.
15.

Ao relacionar a coluna da direita com a da
(D)
a dose de metilfenidato diária não deve
esquerda, numerando as figuras de linguagem, a
ultrapassar 50 mg/dia.
seqüência correta é
_______________________________________________

I. Eles, o seu único desejo é

1. pleonasmo

exterminar-nos. (Garret)

II. Maria embarcou em um avião

2. anacoluto

gigantesco.

III. Li Machado de Assis ainda

3. metonímia

no ginásio.

IV. A mulher não acreditava
naquilo que seus próprios
olhos viam.

20.

4. catacrese

(A)
Escala WAIS.
(B)
Teste de Rorschach.
(C)
Técnica de Associação de Palavras.
(D)
Inventário Clínico Multiaxial de Milton.
_______________________________________________
21.

(A)
(B)
(C)
(D)

I-2 ; II-4 ; III-3 ; IV-1
I-2 ; II-4 ; III-1 ; IV-3
I-3 ; II-1 ; III-4 ; IV-2
I-3 ; II-2 ; III-4 ; IV-1
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A testagem psicológica formal de inteligência e
personalidade é parte integrante da prática clínica.
São testes de avaliação de personalidade, EXCETO

NÃO é sintoma da intoxicação por cocaína
(A)
(B)
(C)
(D)

taquicardia.
confusão mental.
agitação psicomotora.
constrição de pupilas.
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22.

Apesar de diversos efeitos colaterais e interações
medicamentosas, os inibidores da MAO, em
especial a tranilcipromina, são antidepressivos
ainda usados por diversos pacientes. Nesse caso,
é INCORRETO afirmar que
(A)

feocromocitoma é uma contra-indicação
absoluta.

(B)

40% a 60% dos pacientes desenvolvem
hipotensão postural.

(C)

27.

(A)

é um processo consciente de preenchimento de lacunas de memória.

(B)

é a distorção afetiva da memória do paciente.

(C)

é associada a transtornos mentais orgânicos.

(D)
está associada à repressão de impulsos ou
freqüentemente pacientes podem desenidéias consideradas inaceitáveis.
volver crises hipertensivas espontâneas.
_______________________________________________

(D)

a meia-vida da tranilcipromina é de 1 a 3
horas, mas a dieta (com restrição de alimentos 28.
ricos em tiramina) deve ser mantida por, pelo
menos, 14 dias após a sua suspensão.
________________________________________________
23.

A confabulação

O comportamento sexual é diversificado e
determinado por uma interação complexa de
fatores, como circunstâncias de vida, cultura e
relacionamentos interpessoais dos indivíduos.
Nesse caso,

As síndromes de Wernicke e de Korsakoff estão
associadas à deficiência vitamínica, freqüente em
pacientes com maus hábitos alimentares ou
problemas absortivos. Nesse caso,

(A) os diuréticos podem estar associados a
alterações ejaculatórias.

(A)

(B) as mulheres raramente apresentam transtornos de excitação sexual.

(B)

o tratamento da síndome de Korsakoff é
realizado com a administração de tiamina
100 mg, via oral, duas vezes ao dia, com
sucesso em 50% a 70% dos pacientes.

(C) a dispareunia raramente é associada a fatores dinâmicos.

é prescrita a administração de tiamina
associada à glicose.

(D) para o diagnóstico de fetichismo, não é
necessário que o paciente apresente qualquer
(C)
a encefalopatia alcoólica, também chamada de
tipo de sofrimento.
síndrome de Korsakoff, é um transtorno neu- _______________________________________________
rológico cujos sintomas incluem ataxia, con29.
Paciente, em uso de amitriptilina 50 mg/dia
fusão e anormalidade na motilidade ocular.
prescrita por clínico em Pronto-Socorro para
(D)
a síndrome de Wernicke pode desaparecer esinsônia apresenta, ainda, há 2 meses, tristeza,
pontaneamente em alguns dias ou semanas.
angústia, ansiedade, anedonia, pensamentos de
________________________________________________
morte sem ideação suicida, lentificação e aumento
do peso. Apresenta como antecedentes pessoais
24. O sistema de neurotransmissão associado à
hipertensão (uso de captopril 75 mg/dia), bloqueio
melhora de sintomas psicóticos, em pacientes em
de ramo direito assintomático e hipotiroidismo (uso
uso de antipsicóticos, é o
de levotiroxina 37,5 mcg/dia). Nas quatro semanas
(A)
histaminérgico.
que está usando a medicação apresentou
(B) dopaminérgico.
xerostomia, com melhora parcial dos sintomas.
(C) noradrenérgico.
Nesse caso, a conduta correta é
(D) colinérgico.
(A) suspensão da amitriptilina e introdução de
________________________________________________
nortriptilina 50 mg/dia para manejo do peso
25. O autor da descrição Psicose Maníaco Depressiva
da paciente e efeitos anticolinérgicos.
e o principal diagnóstico diferencial, respectivamente, são
(B) aumento da amitriptilina até 100 mg/dia.
(A)
Kraepelin e demência precoce.
(B)
Bleuler e esquizofrenia.
(C)
Bonet e melancolia.
(D)
Schneider e esquizofrenia.
________________________________________________
26.

(C) suspensão do antidepressivo, introdução de
clonazepam 2 mg/dia e encaminhamento
para terapia.

(D) suspensão do antidepressivo, introdução de
paroxetina 20 mg/dia e encaminhamento para
estágio uretral foi descrito por Freud como
terapia.
transacional entre os estágios fálico e
_______________________________________________
genital, em que a criança passa por um
período de inatividade no esquema do
30.
Em relação a Tab I e depressão nos EUA, podedesenvolvimento.
se afirmar que, em termos de gênero,
estágio fálico se caracteriza por um foco
(A) em TAB I, homens e mulheres são
primário do interesse sexual, estimulação e
igualmente acometidos.
excitação sexual.

Sobre os estágios do desenvolvimento sexual, o
(A)

(B)

(C)

(D)

estágio anal está associado à capacidade
de dar e receber sem excessiva dependência ou inveja, sentimentos de confiança
e segurança próprios, e integração da
identidade.
termo utilizado para a resolução de uma
determinada fase do desenvolvimento prégenital é fixação.
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(B) na depressão, homens e mulheres são
igualmente acometidos.
(C) em TAB I, para cada 3 mulheres existe um
homem acometido.
(D) na depressão, para cada 3 mulheres existe
um homem acometido.
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31.

O bloqueio dopaminérgico tipo D2 provoca
(A)

37.

alucinações, distonia e boca seca.

Durante a preparação para a eletroconvulsoterapia, a injeção de atropina é considerada
interessante para

(B) distonia, disfunção sexual e crise oculógira.
(C) boca seca, distonia e demais síndromes
extrapiramidais.

(A)

o relaxamento muscular do paciente.

(B)

a diminuição de secreções orais e respiratórias.

(C)

evitar taquicardia ventricular que pode ser
desencadeada pela corrente elétrica.

(D) distonia, crise oculógira e boca seca.
________________________________________________
32.

O transtorno factício é caracterizado por sintomas
produzidos

(D)
a anestesia do paciente.
(A) inconscientemente e traz sofrimento intenso
ao paciente.
_______________________________________________
(B) inconscientemente e não traz prejuízo ao
paciente.

38.

(C) conscientemente e com ganhos em estar
doente.
(D) conscientemente e com ganhos secundários
diversos.
________________________________________________
33.

São exemplos de inibidores de monoaminoxidase,
EXCETO:
(A)

selegilina.

(B)

moclobemida.

(C)

tranilcipromina.

(A)

evitativo e esquizóide.

(B)

dependente e narcisista.

(C)

esquizotípico e evitativo.

(D)

dependente e obsessivo.

_______________________________________________

(D) milnaciprano.
________________________________________________
34.

São exemplos de transtornos de personalidade do
cluster C do DSM IV:

39.

Paciente, 27 anos de idade, nos últimos 2 anos
vem apresentando quadro de sonolência
excessiva durante o dia, incapacitando-a para as
atividades habituais. O diagnóstico plausível e o
tipo de sintoma para melhor elucidação diagnóstica, respectivamente, são

Paciente cardiopata, portador de válvula metálica,
faz uso regular de warfarina. Apresenta fase de
mania caracterizando transtorno afetivo bipolar e
opta-se pelo uso de carbamazepina, uma vez que
o lítio não controlou sua sintomatologia. É uma
precaução a ser tomada com tal combinação, o
fato de que a carbamazepina

(A)

catalepsia e presença de elementos do
sono REM entre a transição da vigília e do
sono.

(A)

aumenta o nível sérico da warfarina, por
induzir P450, causando sangramento
significativo.

(B)

narcolepsia e intensidade
despertares noturnos.

(B)

(C)

narcolepsia e perda de tônus muscular
caso passe por emoções intensas.

aumenta o nível sérico da warfarina, por
inibir
P450,
causando
sangramento
significativo.

(C)

diminui o nível sérico da warfarina, por
induzir P450, causando diminuição de INR
no coagulograma.

(D)

diminui o nível sérico da warfarina, por inibir
P450, causando diminuição de INR no
coagulograma.

de

micro-

(D)

catalepsia e intensidade de microdespertares noturnos.
________________________________________________
35.

São sintomas de intoxicação por canabis:
(A)

aumento de apetite e boca seca.

(B)

taquicardia e sialorréia.

(C)

sialorréia e aumento de apetite.

_______________________________________________

(D)
bradicardia e sialorréia.
________________________________________________
36.

Paciente, sexo feminino, 29 anos de idade, há 3
anos com perda de peso significativa, IMC de 16 e
força vômitos para perda de peso, pois se
considera muito gorda. Seu provável diagnóstico,
dentre as possibilidades abaixo, é
(A)

transtorno psicótico.

(B)

bulimia nervosa, subtipo purgativo.

(C)

anorexia nervosa, subtipo purgativo.

(D)

bulimia nervosa, subtipo restritivo.
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40.

Para descrever um possível sinônimo de
esquizofrenia paranóide, caracterizado por delírios
bem estruturados, o termo mais adequado é
(A)

oligofrenia.

(B)

parafrenia.

(C)

hebefrenia.

(D)

esquizotipia.
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