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QUESTÕES 01 A 04 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
O parágrafo reproduzido a seguir foi extraído do 
romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, de 
Machado de Assis. Considere-o para responder às 
questões seguintes.

“Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio 
delírio; faço-o eu, e a ciência mo agradecerá. Se o 
leitor não é dado à contemplação destes fenômenos 
mentais, pode saltar o capítulo; vá direto à narração. 
Mas, por menos curioso que seja, sempre lhe digo 
que é interessante saber o que se passou na minha 
cabeça durante uns vinte a trinta minutos”.

01. Neste parágrafo, o narrador do romance:

a) Argumenta que, para entender o que se passou 
com o seu corpo, é antes imprescindível e obrigatório 
compreender o que se passou em sua mente.
b) Convida o leitor a adentrar ao seu universo 
imaginativo, dando a entender, porém, que isso não 
é fundamental para que o leitor entenda a história.
c) Demonstra o seu aborrecimento pelo fato de, nos 
romances da época, os narradores enfatizarem mais 
os devaneios mentais do que as desventuras físicas.
d) Revela o seu desprezo pelas ciências psicológicas, 
pois se coloca acima delas, como se estas devessem 
agradecê-lo por sua ajuda.
_________________________________________
02. No início do parágrafo, o narrador afirma que 
“ainda ninguém relatou o seu próprio delírio”. Assinale 
a alternativa que contém o termo que exerce nessa 
oração a função sintática de sujeito.

a) Ainda.
b) Ninguém.
c) Próprio.
d) Delírio.
_________________________________________
03. Nessa parte do romance, o narrador 
confessa que alguns dos seus leitores talvez não 
sejam dados à “contemplação destes fenômenos 
mentais”. Em relação à palavra “contemplação”, 
marque a alternativa que NÃO apresenta um de 
seus significados possíveis.

a) Apreciação.
b) Consideração.
c) Observação.
d) Refutação.
_________________________________________
04. No parágrafo selecionado, em determinado 
momento o narrador afirma o seguinte: “faço-o eu, 
e a ciência mo agradecerá”. Em relação ao “-o”, que 
aparece após o verbo “faço”, pode-se dizer que:

a) É uma preposição, obrigatória quando o verbo 
está no presente do indicativo.

b) Exerce sintaticamente a função de sujeito simples 
da oração principal.
c) É um pronome que retoma a ideia de relatar o 
próprio delírio.
d) Se trata de um artigo definido, e é usado para 
conjugar corretamente o verbo.
_________________________________________
QUESTÕES 05 A 07 - MATEMÁTICA

05. Quantos milímetros há em um quilômetro?

a) Dez mil.
b) Cem mil.
c) Um milhão.
d) Dez milhões. 
_________________________________________
06. Um conjunto A possui 20 elementos. A 
intersecção entre o conjunto A e o conjunto B possui 
3 elementos, já a união entre os dois conjuntos 
possui 30 elementos. Quantos elementos possui o 
grupo B?

a) 10 elementos.
b) 13 elementos.
c) 15 elementos.
d) 17 elementos.
_________________________________________
07. Sobre polígonos convexos, é CORRETO 
afirmar:

a) A quantidade de vértices de um polígono é 
necessariamente igual a sua quantidade de lados.
b) A soma dos comprimentos de todos os seus lados 
é chamada de área.
c) Possuem ângulos internos maiores que 180º.
d) Possuem, no mínimo, duas diagonais.
_________________________________________
QUESTÕES 08 A 10 - CONHECIMENTOS GERAIS

08. Leia a notícia jornalística a seguir, a respeito 
da crise política que atualmente ocorre em um dos 
países vizinhos ao Brasil, e assinale a alternativa que 
apresenta o nome que preenche CORRETAMENTE 
a lacuna.

“O presidente da Assembleia Nacional da Venezuela 
e líder da oposição, ___________, se declarou 
nesta quarta-feira presidente interino do país e foi 
reconhecido pelos governos do Brasil e dos Estados 
Unidos, entre outros. O presidente Nicolás Maduro 
reagiu e negou deixar o poder. ‘Aqui não se rende 
ninguém, aqui não foge ninguém. Aqui vamos ao 
combate. E aqui vamos à vitória da paz, da vida, da 
democracia’, disse em discurso na capital”. 

(G1, 23/01/19, com adaptações)
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a) Evo Morales.
b) Fidel Castro.
c) Hugo Chávez.
d) Juan Guaidó.
_________________________________________
09. No campo das relações internacionais, a 
China destaca-se como um dos principais parceiros 
comerciais do Brasil. Analise as alternativas a seguir 
e assinale a que indica dois dos principais produtos 
brasileiros exportados para a China.

a) Soja e petróleo.
b) Ouro e diamantes.
c) Automóveis e aeronaves.
d) Eletrônicos e manufaturados.
_________________________________________
10. A matéria jornalística a seguir, publicada 
em maio deste ano, aborda uma recente polêmica 
ocorrida na Câmara dos Deputados, envolvendo 
sensíveis temas sociais brasileiros e suas raízes 
históricas. Examine-a e assinale a alternativa que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“O plenário da Câmara dos Deputados foi palco 
de um protesto hoje durante uma sessão solene 
em homenagem aos cento e trinta e um anos da 
assinatura da __________, que deu fim à escravidão 
no Brasil. Em discurso, o deputado Luiz Philippe 
de Orleans e Bragança afirmou que a ‘escravidão 
é tão antiga quanto a humanidade’ e, por esse 
motivo, ‘é quase um aspecto da natureza humana’. 
A declaração não foi bem recebida pelo público 
presente na Casa, a maioria ligada ao movimento 
negro”. 

(UOL, 14/05/19, com adaptações).

a) Lei Áurea.
b) Abertura dos Portos.
c) Lei do Ventre Livre.
d) Primeira Constituição.

QUESTÕES 11 A 30 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS
_________________________________________
11. A Política Nacional de Humanização (PNH) 
busca pôr em prática os princípios do Sistema Único 
de Saúde (SUS) no cotidiano dos serviços de saúde, 
produzindo mudanças nos modos de gerir e cuidar. 
Assinale a alternativa que NÃO indica um princípio 
da PNH.

a) Autonomia dos sujeitos e coletivo.
b) Indissociabilidade entre atenção e gestão.
c) Horizontalidade.
d) Protagonismo dos sujeitos e coletivos.
_________________________________________
12. Considere o trecho a seguir: “... é a estratégia 
prioritária de atenção à saúde e visa à reorganização 
da Atenção Básica no País, de acordo com os 

preceitos do SUS. É considerada como estratégia 
de expansão, qualificação e consolidação da 
Atenção Básica, por favorecer uma reorientação do 
processo de trabalho com maior potencial de ampliar 
a resolutividade e impactar na situação de saúde 
das pessoas e coletividades, além de propiciar uma 
importante relação custo-efetividade”. ( ). Assinale a 
alternativa que corresponde à descrição acima.

a) Estratégia de Agentes Comunitários de Saúde 
(EACS).
b) Equipe de Saúde da Família (eSF).
c) Equipe da Atenção Básica (eAB).
d) Unidade Básica de Saúde (UBS).
_________________________________________
13. Conforme a Lei 8.080/90, à direção nacional 
do Sistema Único da Saúde (SUS) compete:

a) Controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e 
substâncias de interesse para a saúde.
b) Coordenar e, em caráter complementar, executar 
ações e serviços de vigilância epidemiológica, de 
vigilância sanitária, de alimentação e nutrição, e de 
saúde do trabalhador.
c) Colaborar com a União na execução da vigilância 
sanitária de portos, aeroportos e fronteiras.
d) Controlar e fiscalizar os procedimentos dos 
serviços privados de saúde.
_________________________________________
14. Assinale a alternativa que NÃO indica uma 
das prioridades pactuadas no Pacto pela Vida do 
SUS, no âmbito das diretrizes “Pactos pela Vida, em 
Defesa do SUS e de Gestão”:

a) Saúde do Idoso, controle do câncer do colo do 
útero e da mama.
b) Redução da mortalidade infantil e materna, 
fortalecimento da capacidade de resposta às doenças 
emergentes e endemias, com ênfase na dengue, 
hanseníase, tuberculose, malária e influenza.
c) Promoção da Saúde.
d) Promoção da Cidadania como estratégia de 
mobilização social, tendo a questão da saúde como 
um direito.
_________________________________________
15. Assinale a alternativa CORRETA a respeito 
da possibilidade de participação de instituições 
privadas no sistema único de saúde.

a) As instituições privadas poderão participar de 
forma complementar do sistema único de saúde, 
segundo diretrizes deste, mediante contrato de 
direito público ou convênio, tendo preferência as 
entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos.
b) As instituições privadas não poderão participar, 
ainda que de forma complementar, no sistema único 
de saúde.
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c) As instituições privadas poderão participar de forma 
complementar do sistema único de saúde, segundo 
diretrizes deste, mediante contrato de direito público 
ou convênio, não se admitindo a participação direta 
ou indireta de empresas ou capitais estrangeiros, em 
nenhuma hipótese.
d) As instituições privadas poderão participar do 
sistema único de saúde, segundo diretrizes deste, 
mediante contrato de direito público ou convênio, 
desde que sejam entidades filantrópicas ou sem fins 
lucrativos.
_________________________________________
16. Uma paciente de 73 anos apresenta 
histórico de abuso de álcool.Com o envelhecimento, 
aumenta a sensibilidade ao álcool, enquanto a 
tolerância diminui, e o álcool leva mais tempo para 
ser metabolizado. Muitas medicações prescritas 
aumentam os efeitos negativos do álcool. A paciente 
foi medicada recentemente com nortriptilina 25mg/
dia. Sobre quais efeitos colaterais a paciente deve 
ser alertada ao combinar esta medicação com álcool, 
particularmente no início do tratamento? 

a) Hepatotoxicidade grave.
b) Aumento de efeito anticoagulante.
c) Depressão do sistema nervoso central com 
retardo psicomotor.  
d) Sinais mascarados de delirium tremens.
_________________________________________
17. O núcleo supraquiasmático, nosso 
“marcapasso circadiano”, é influenciado por atividade 
física, luz e qual dos seguintes neurotransmissores? 

a) Acetilcolina.
b) Melatonina.
c) Noradrenalina.
d) Serotonina.
_________________________________________
18. Sobre as diferentes apresentações da 
depressão, é CORRETO afirmar:

a) A depressão com características atípicas 
caracteriza-se por insônia, reatividade de humor 
aumentada e “paralisia de chumbo”.
b) A depressão com características melancólicas é 
mais associada ao transtorno bipolar.
c)A depressão pós-parto é uma alteração comum 
(85% das puérperas) com sintomas de menor 
intensidade que os da depressão melancólica.
d) A depressão na infância e adolescência pode se 
manifestar com irritabilidade e com problemas de 
conduta ao invés de tristeza.
_________________________________________
19. Um advogado de 35 anos procura auxílio 
psiquiátrico por conta de sua dificuldade em 
lidar com a raiva. Conta que em várias situações 
fica agressivo verbalmente com clientes e 
assistesntes, já perdeu várias namoradas por ter 
sido excessivamente grosseiro durante discussões 
e em uma ocasião ficou tão descontrolado que 
bateu seu carro propositalmente após levar uma 

“fechada”. Tais episódios ocorreram na ausência de 
estressores evidentes ou graves e, apesar de haver 
histórico de uso exagerado de álcool, os rompantes 
agressivos ocorrem em períodos de sobriedade. 
Entre os episódios, é uma pessoa calma, gentil e 
amável com seus pares. Tem muitos amigos e uma 
vida social ativa e rica. Arrepende-se amargamente 
após os episódios de descontrole, que duram alguns 
minutos. Qual o mais provável diagnóstico?

a) Transtorno bipolar. 
b) Transtorno explosivo intermitente. 
c) Transtorno de personalidade borderline.
d) Transtorno de personalidade antissocial. 
_________________________________________
20. Com relação ao Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade (TDAH), pode-se afirmar 
que:

a) O diagnóstico só pode ser confirmado após os 6 
anos de idade.
b) EEG ou Ressonância Magnética funcional com 
fluxo sanguíneo ou ativação diminuídos em regiões 
pré-frontais são achados patognomômicos de TDAH.
c) Cerca de 50 a 60% dos casos persistem com 
sintomas na vida adulta.
d) O tratamento de escolha em crianças de idade 
pré-escolar é o emprego de psicoestimulantes.
_________________________________________
21. Das assertivas a seguir, quais são 
características do Transtorno de Personalidade 
Narcisista?

I. Comportamentos arrogantes e insolentes. 
II. Tirar vantagem em relações interpessoais em 
nome dos próprios interesses. 
III. Crença de ser especial e único.

a) Apenas II.
b) Apenas III.
c) Apenas I e II.
d) I, II  e III.
_________________________________________
22. Paciente masculino, 35 anos, com diagnóstico 
de episódio depressivo maior em uso de citalopram 
na dose de 20 mg/dia há 6 semanas sem apresentar 
efeitos colaterais. Apresenta resposta parcial dos 
sintomas com uso da medicação. Qual a conduta 
mais apropriada do ponto de vista farmacológico?

a) Substituição da medicação por amitriptilina 75 mg/
dia.
b) Potencializar o tratamento com uso de lítio.
c) Aumentar a dose de citalopram.
d) Substituir por venlafaxina 150 mg.
_________________________________________
23. As medicações consideradas de primeira 
linha para o tratamento agudo da depressão bipolar 
conforme o Canadian Network for Mood and Anxiety 
Treatments (CANMAT) ea Sociedade internacional 
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para Transtorno Bipolar (ISBD), divulgadas em 2018, 
incluem:

a) Quetiapina; lítio; lamotrigina; lurasidona.
b) Lítio; divalproato; lítio + lamotrigina.
c) Olanzapina + fluoxetina; quetiapina; lítio + ISRS ou 
Bupropiona.
d) Quetiapina; lurasidona; olanzapina.
_________________________________________
24. Uma paciente feminina de 50 anos é 
atendida por um quadro de agitação motora há 
duas semanas. Refere sensação de melhora ao se 
movimentar e é incapaz de permanecer sentada 
ou parada. Queixa-se que a inquietação lhe gera 
muito desconforto. A paciente apresenta história de 
transtorno esquizoafetivo e iniciou uso de haloperidol 
há seis semanas. Apresenta sinais vitais normais. 
Observam-se movimentos frequentes de membros 
superiores e inferiores bilateralmente. O diagnóstico 
dos sintomas relatados pela paciente e o tratamento 
são, respectivamente:

a) Acatisia; beta-bloqueador.
b) Discinesia tardia; clozapina.
c) Acatisia; biperideno.
d) Discinesia tardia; biperideno.
_________________________________________
25. Sobre o tratamento da depressão maior, 
assinale a alternativa INCORRETA:

a) As psicoterapias com evidências mais consistentes 
de eficácia são as cognitivo-comportamentais.
b) A psicoterapia pode ser a escolha inicial em quadros 
depressivos leves, e, em caso de não resposta, 
associam-se antidepressivos posteriormente.
c) O objetivo do tratamento é a remissão completa 
dos sintomas, pois a permanência de sintomas 
residuais está associada a um pior prognóstico.
d) Os antidepressivos têm maior eficácia em quadros 
depressivos leves quando comparados a quadros 
graves.
_________________________________________
26. A respeito do transtorno obsessivo-compulsivo 
(TOC), marque a alternativa que contempla as 
assertivas CORRETAS:

I. A natureza dos sintomas obsessivo-compulsivos é 
idêntica independente da cultura.
II. Familiares de primeiro grau de portadores de 
TOC apresentam maior frequência de Síndrome de 
Tourette do que a população geral.
III. Deve-se esperar pelo menos 12 semanas de 
uso de medicação até se considerar a ausência de 
resposta.
IV. Estudos comparativos mostram clara 
superioridade da fluvoxamina frente aos demais 
ISRS no tratamento do TOC.

a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas III e IV estão corretas.

c) Apenas I, II e III estão corretas.
d) Todas as assertivas estão corretas.
_________________________________________
27. Quanto aos transtornos por uso de substâncias 
conforme o DSM-5, é INCORRETO afirmar que:

a) Não se especificam sintomas de abstinência para 
transtorno por uso de fenciclidina, transtorno por uso 
de outros alucinógenos nem transtorno por uso de 
inalantes.
b) Não são imprescindíveis tolerância nem 
abstinência para se realizar odiagnóstico de 
transtorno por uso de substância.
c) Sintomas de abstinência de cannabis incluem 
irritabilidade, ansiedade, nervosismo, humor 
deprimido, insônia e apetite reduzido.
d) Critérios de tolerância e abstinência que 
ocorrem durante o tratamento médico adequado 
com medicamentos receitados (p. ex., opioides, e 
benzodiazepínicos) também são considerados ao se 
diagnosticar um transtorno por uso de substância.
_________________________________________
28. Em relação aos transtornos alimentares é 
CORRETO afirmar que: 

a) A terapia de grupo é eficaz para pacientes com 
anorexia nervosa quando feita em grupo fechado 
apenas com pacientes com este distúrbio.
b) A terapia familiar é um dos tratamentos com 
melhores resultados para a anorexia nervosa.
c)Mesmo com restrição de ingesta calórica, grande 
perda de peso e distorção de imagem corporal, se o 
paciente apresentar compulsão alimentar e purgação 
o diagnóstico de anorexia não deve ser feito.
d) Pacientes com o diagnóstico de transtorno 
de compulsão alimentar costumam fazer uso de 
laxantes ou outros métodos compensatórios mas 
não induzem vômito.
_________________________________________
29. A respeito do emprego do lítio na prática 
clínica, assinale a alternativa INCORRETA:

a) Anti-inflamatórios Não Esteroides (AINEs), 
diuréticos tiazídicos e inibidores da ECA podem 
diminuir a depuração do lítio.
b) A barreira hematoencefálica permite a passagem 
rápida do lítio, motivo pelo qual uma única 
superdosagem já tem grande chance de causar 
intoxicação.
c) Pacientes com desidratação e uso de dieta 
hipossódica podem ter risco de intoxicação por lítio. 
d) O lítio pode causar como efeitos colaterais o 
aparecimento de acne, alopecia, edema, e um 
quadro de diabetes insípido.
_________________________________________
30. Vários medicamentos psicotrópicos 
apresentam relevantes interações farmacocinéticas 
e farmacodinâmicas. A respeito dessas interações, 
assinale a alternativa CORRETA:
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a) A carbamazepina é potente indutora de enzimas 
hepáticas e diminui o nível sérico de risperidona, 
ácido valproico e benzodiazepínicos.
b) Fluvoxamina e escitalopram são os ISRSs 
com menores chances de interagirem com outras 
medicações pois não inibem ou induzem enzimas do 
citocromo P450.
c) O Hipérico (erva de São-João) sendo um 
fitoterápico é isento de interações medicamentosas 
sérias.
d) O uso de álcool concomitante com qualquer ISRS 
deve ser contra-indicado, devido ao risco de aumento 
de efeitos depressores do sistema nervoso.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 08/07/2019.


