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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-
resposta

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir 
embora ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita 
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham 
mais de uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

14 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões de 
01 a 06.

“- Mas qualquer que seja a profissão da tua escolha, 
o meu desejo é que te faças grande e ilustre, ou 
pelo menos notável, que te levantes acima da 
obscuridade comum. A vida, Janjão, é uma enorme 
loteria; os prêmios são poucos, os malogrados 
inúmeros, e com os suspiros de uma geração é 
que se amassam as esperanças de outra. Isto é a 
vida; não há planger, nem imprecar, mas aceitar as 
coisas integralmente, com seus ônus e percalços, 
glórias e desdouros, e ir por diante.” 

Trecho de A Teoria do Medalhão, de Machado de Assis.

01. Assinale a alternativa que contempla 
corretamente a função das vírgulas que separam o 
termo “Janjão” no texto acima.
a) Trata-se de uso do vocativo, que deve vir separado 
por vírgulas, de acordo com a norma padrão.
b) Não há vírgulas separando o termo “Janjão”, o 
que configura o estilo literário livre do autor.
c) As vírgulas são facultativas no emprego do 
vocativo, ficando a cargo do autor usá-las conforme 
a ênfase pretendida na interpretação do texto.
d) “Janjão” é o sujeito da frase em que está inserido; 
desta forma, o uso de vírgulas separando o termo 
Janjão configura desvio da norma padrão.
______________________________________

02. Sabe-se que os pronomes podem acompanhar 
ou substituir os termos a que se referem. No trecho 
“com os suspiros de uma geração é que se amassam 
as esperanças de outra”, é correto interpretar que o 
termo OUTRA se refere a:
a) geração.
b) esperanças.
c) suspiros.
d) amassam.
________________________________________

03. Em linhas gerais, os advérbios de modo são 
comumente utilizados para qualificar as ações 
que acompanham. No trecho “aceitar as coisas 
integralmente, com seus ônus e percalços, glórias 
e desdouros”, identifique o advérbio presente na 
frase e assinale a alternativa que o apresenta.
a) Ônus.
b) Glórias.
c) Integralmente.
d) Percalços.
________________________________________ 

04. No trecho “Mas qualquer que seja a profissão 
da tua escolha, o meu desejo é que te faças grande 
e ilustre”, o uso dos termos TUA e TE se refere a:

a) primeira pessoa do singular, e representa, no 
texto, o próprio autor.
b) segunda pessoa do singular, e representa, no 
texto, Janjão.
c) terceira pessoa do singular, e representa, no 
texto, o leitor.
d) segunda pessoa do plural, e representa, no texto, 
o pai de Janjão.
________________________________________

05. Assinale a alternativa que apresenta as funções 
sintáticas dos termos “vida” e “Janjão” na seguinte 
frase do texto: “A vida, Janjão, é uma enorme 
loteria”. 
a) Sujeito e vocativo.
b) Aposto e objeto direto.
c) Vocativo e objeto indireto.
d) Sujeito e predicativo do sujeito.
________________________________________

06. Assinale a alternativa que apresenta somente 
adjetivos presentes no texto.
a) Escolha, ilustre, enorme, desejo.
b) Grande, ilustre, notável, enorme.
c) Notável, grande, desejo, ônus.
d) Suspiros, esperanças, grande, pequeno.

QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA 

07.  

A equação de segundo grau acima:
a) possui duas soluções iguais.
b) tem como soluções –3 e 1.
c) tem como soluções 3 e –1.
d) não possui raízes reais.
________________________________________

08. Qual o vigésimo quarto termo da sequência 13, 
17, 21, ...?
a) 93.
b) 97.
c) 101.
d) 105.
________________________________________
09. Qual a área sombreada da figura a seguir? 
Considere 

a) 20 cm².
b) 25 cm².
c) 40 cm².
d) 10 cm².
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10. Em uma sala com 5 homens e 5 mulheres, qual 
a probabilidade mais aproximada de, escolhendo-
se 2 pessoas ao acaso para montar uma comissão, 
ambas serem mulheres?
a) 22%.
b) 20%.
c) 25%.
d) 18%.

QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Na República do Brasil, um dos principais órgãos 
do Poder Judiciário é aquele cuja incumbência 
maior é a guarda da Constituição Federal. Assinale 
a alternativa que indica o nome desse órgão.
a) Comissão Parlamentar de Inquérito
b) Senado Federal
c) Ministério Público
d) Supremo Tribunal Federal
________________________________________

12. “O território brasileiro é comumente organizado 
em cinco regiões geográficas: Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste e Sul”. Assinale a alternativa 
que apresenta, respectivamente, um Estado de 
cada uma dessas regiões.
a) Amazonas, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro e 
Paraná.
b) Goiás, Piauí, Rio de Janeiro, Bahia e Minas 
Gerais.
c) Pernambuco, Pará, Minas Gerais, Paraná e Piauí.
d) Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Bahia e 
Goiás.
________________________________________

13. Leia a seguinte notícia jornalística e assinale 
a alternativa que indica o nome da cidade que 
preenche corretamente a lacuna.

“O número de mortos no incêndio na Grenfell 
Tower subiu para 79 nesta segunda-feira. Neste 
balanço, a polícia também inclui pessoas que 
estão ‘presumidamente mortas’, ou seja, que estão 
desaparecidas, mas sem esperança de serem 
reencontradas com vida. Esse incêndio foi um dos 
maiores já registrados em ________. Testemunhas 
relataram que crianças foram jogadas das janelas 
e várias pessoas se atiraram do edifício, em uma 
tentativa desesperada de fugir das chamas”. 

(Portal de Notícias G1, 19/06/2017, com adaptações).

a) Lisboa.
b) Nova Iorque.
c) Londres.
d) Paris.

14. As origens históricas da democracia remontam 
à Grécia Antiga, particularmente à cidade de 
Atenas. Analise os itens a seguir e assinale aquele 
que NÃO corresponde ao atual modelo de governo 
democrático.
a) Eleições periódicas.
b) Liberdade de expressão.
c) Partido único.
d) Soberania popular.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 

15. Os pacientes ambulatoriais em uso de 
benzodiazepínicos de longo prazo têm potencial 
para uma síndrome de abstinência prolongada e 
desconfortável que pode durar meses. Os sintomas 
de retirada são possíveis após apenas um mês 
de uso diário. Além de abuso e dependência, 
outros riscos importantes associados ao uso de 
benzodiazepínicos incluem, EXCETO:
a) prejuízo cognitivo.
b) acidentes automobilísticos.
c) fratura de quadril.
d) acatisia.
________________________________________

16. A depressão peri-parto afeta até uma em cada 
sete mulheres e está associada à morbidade 
materna e neonatal significativa se não tratada. 
Sobre a depressão peri-parto, assinale a alternativa 
correta acerca das afirmativas abaixo.

I - A depressão do peri-parto deve ser distinguida 
do babyblues, este último caracterizado por longa 
duração, sintomas graves e impacto significativo no 
funcionamento. 
II - As mulheres com depressão peri-parto devem 
ser avaliadas para transtorno bipolar, psicose pós-
parto e risco suicida. 
III - Fluvoxamina, paroxetina e sertralina parecem ser 
os inibidores seletivos da recaptação de serotonina 
mais seguros durante a gravidez, enquanto que 
o citalopram, o escitalopram e a sertralina são 
preferidos nas mulheres que amamentam, pois 
produzem níveis séricos mais baixos de medicação 
nos lactentes. 
IV - Pacientes com psicose, ideação suicida ou 
pensamentos de prejudicar seus recém-nascidos 
devem receber consultas psiquiátricas de urgência 
e encaminhamento para possível internação 
hospitalar. 

a) Apenas II e IV estão corretas.
b) Apenas I e III estão corretas.
c) Apenas I, III e IV estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas.
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17. Aproximadamente um por cento (1%) da 
população geral tem retardo mental. Sobre este 
transtorno, podemos afirmar, EXCETO: 
a) Transtornos neuropsiquiátricos, como transtorno 
obsessivo-compulsivo, 
transtorno de déficit de atenção / hiperatividade 
e transtornos do humor raramente ocorrem em 
pessoas com retardo mental, por isso não merecem 
atenção durante a abordagem diagnóstica e 
terapêutica.
b) Embora algumas etiologias de retardo mental 
possam ter fenômenos comportamentais 
associados, comportamentos mais desafiadores 
são causados pelos mesmos distúrbios 
neuropsiquiátricos que afetam a população geral e 
respondem aos mesmos tratamentos. 
c) O uso de benzodiazepínicos pode precipitar 
reações paradoxais de aumento de irritabilidade e 
agressão em 10 a 15 por cento dos pacientes com 
retardo mental.
d) Uma vez que a intervenção farmacológica ou 
comportamental é considerada apropriada, o 
objetivo é minimizar o trauma físico e emocional 
para o paciente e  cuidadores, ao mesmo tempo em 
que maximiza a integração na comunidade.
________________________________________

18. Preencha as lacunas da frase com o termo mais 
adequado, segundo os conceitos da psicopatologia.  

“A _____________________ se refere ao 
entendimento que o indivíduo tem sobre o seu 
próprio estado de saúde. Constituem as dimensões 
da ___________________ o reconhecimento, 
por parte do paciente, de que: (1) determinadas 
vivências ou comportamentos seus são anormais, 
(2) uma doença o está acometendo e (3) sua 
doença é mental e não física.”

a) síndrome psicótica
b) síndrome maníaca
c) consciência de morbidade
d) labilidade afetiva
________________________________________
19. Sobre os sistemas de internação (compulsória 
e involuntária), assinale a alternativa INCORRETA.
a) O familiar pode solicitar a internação involuntária, 
desde que o pedido seja feito por escrito e aceito 
pelo médico psiquiatra.
b) No caso da internação compulsória, é necessária 
a autorização familiar.
c) Quando a pessoa não quer se internar 
voluntariamente, pode-se recorrer às internações 
involuntária ou compulsória.
d) A internação compulsória será sempre 
determinada pelo juiz competente, depois de 
pedido formal, feito por um médico, atestando que 
a pessoa não tem domínio sobre a sua condição 
psicológica e física.

20. Segundo a Classificação Internacional de 
Doenças (CID-10), os transtornos dissociativos 
são caracterizados por perda parcial ou total da 
integração entre memória do passado, consciência 
de identidade, sensações imediatas e controle 
dos movimentos corporais. São fatores de bom 
prognóstico, EXCETO: 
a) estressor facilmente identificável.
b) início súbito.
c) presença de transtorno psiquiátrico.
d) ausência de transtorno clínico comórbido.
________________________________________

21. Ainda sobre os transtornos dissociativos, 
responda: qual das doenças listadas abaixo pode 
ser confundida com sintomas dissociativos?
a) Gliomatose cerebral.
b) Esclerose tuberosa.
c) Esclerose múltipla.
d) Todas as anteriores.
________________________________________

22. Assinale qual é o principal neurotransmissor 
responsável pelo desejo sexual do homem e da 
mulher.
a) Serotonina.
b) Dopamina.
c) Noradrenalina.
d) Nenhuma das respostas anteriores.
________________________________________
23. O Transtorno do Déficit de Atenção e 
Hiperatividade (TDAH) possui tanto apresentação 
clínica quanto abordagem terapêutica diferentes em 
crianças e adultos. Sobre essa temática, assinale a 
alternativa correta.
a) A prevalência é maior em adultos e chega entre 7 
a 8% da população geral.
b) Em crianças, os estimulantes são prescritos 
como segunda linha, preferencialmente.
c) Dois terços do uso de estimulantes são em 
pacientes abaixo de 10 anos.
d) Nenhuma das respostas anteriores é correta.
________________________________________
24. Os pacientes psiquiátricos em regime 
ambulatorial tem a sonolência excessiva como um 
sintoma prevalente. O que deve ser questionado a 
estes pacientes?

I - uso de drogas e álcool
II - sintomas respiratórios
III - uso de medicações 
IV - condições médicas gerais
V - tempo de latência do sono

a) Apenas II e III. 
b) Apenas II, IV e V.
c) Apenas I, III, IV e V.
d) I, II, III, IV e V.
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25. A psicose é uma síndrome que pode associar-
se a muitos transtornos psiquiátricos diferentes. 
No mínimo, psicose significa delírios e alucinações 
e, em geral, inclui também sintomas como fala e 
comportamentos desorganizados. São transtornos 
psiquiátricos nos quais a psicose é característica 
associada, EXCETO:
a) disforia de gênero.
b) demência de Alzheimer.
c) transtornos cognitivos.
d) depressão
________________________________________

26. A esquizofrenia afeta 1% (um por cento) da 
população e, por definição, é um transtorno que deve 
durar pelo menos 6 meses, incluindo pelo menos 1 
mês de delírios, alucinações, fala desorganizada, 
comportamento desorganizado ou catatônico ou 
sintomas negativos. Dentre as possíveis etiologias 
da esquizofrenia, pode-se citar:
a) excitotoxicidade.
b) anoxia pré-natal.
c) fatores genéticos.
d) todas as respostas anteriores.
________________________________________

27. Quais os requisitos necessários para que um 
indivíduo seja considerado responsável pelo seu 
ato perante a justiça?

I - Ter praticado o fato típico, antijurídico e culpável.
II - Ter plena capacidade de entender o caráter 
ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse 
conhecimento.

a) Apenas I.
b) Apenas II.
c) I e II.
d) Nenhuma das alternativas.

28. A intoxicação aguda pelo álcool caracteriza-
se por ingestão em quantidade suficiente para 
interferir no funcionamento normal do indivíduo. 
Assinale a alternativa correta que contempla os 
sintomas característicos de níveis crescentes dos 
níveis plasmáticos de álcool.
a) Confusão, estupor, euforia, excitação, coma e 
morte.
b) Euforia, excitação, confusão, estupor, coma e 
morte.
c) Excitação, confusão, excitação, estupor, coma e 
morte.
d) Excitação, euforia, estupor, confusão, coma e 
morte.
________________________________________

29. “O famoso caso de ___________________ é um 
exemplo dramático de mudança de personalidade 
após uma lesão cerebral. Este operário foi vítima 
de um acidente no qual uma lança de ferro perfurou 
sua face esquerda abaixo do arco zigomático e saiu 
através dos ossos parietais, região medial anterior, 
causando uma grave lesão no córtex pré-frontal 
ventromedial”. Completa a frase a alternativa:
a) Phineas Gage.
b) Vincenz Verzeni.
c) António Damásio.
d) Joseph Capgras.
________________________________________

30. São sintomas próprios da síndrome maníaca, 
EXCETO:
a) autoestima inflada.
b) fuga de ideias.
c) distraibilidade.
d) aumento da necessidade de sono.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17hrs do dia 17/07/2017.


