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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES, ANTES DE INICIAR A PROVA 
 
1. INFORMAÇÕES GERAIS 

1.1. Confira atentamente seus dados pessoais transcritos acima. 
1.2. Verifique se o Caderno de Provas contém 60 (sessenta) questões de múltipla escolha. Se este estiver incompleto ou 

apresentar qualquer defeito, informe ao fiscal para que sejam tomadas as devidas providências. 
1.3. A prova terá duração de quatro horas, já incluído o tempo destinado à identificação – que será feita no decorrer da 

prova - e ao preenchimento da folha de resposta. 
1.4. Não é permitido fazer perguntas durante a prova. Caso necessite de esclarecimento, levante o braço e aguarde o fiscal. 
1.5. Só será permitido levar o Caderno de Prova a partir dos últimos 30 (trinta) minutos que antecedem o horário previsto 

para a conclusão da prova. 
1.6. Não é permitido copiar suas respostas por qualquer meio. 
1.7. Use caneta esferográfica azul ou preta para preencher sua folha de respostas. 

 
2. CUIDADOS AO MARCAR A FOLHA DE RESPOSTAS 

2.1. Existe mais de um tipo de prova. Verifique atentamente se o tipo indicado na folha de resposta corresponde ao 
tipo de prova que você recebeu. Caso haja divergência, comunique ao fiscal. 

2.2. A folha de respostas não poderá ser substituída por erro do candidato. 
2.3. Assinale sua resposta de modo que fique bem visível, conforme o exemplo abaixo: 

 

 
 
 
 
 

2.4. Ao terminar a prova, verifique cuidadosamente se passou todas as suas respostas para a folha de respostas. 
2.5. Fatores que anulam uma questão: 

2.5.1. questão sem alternativa assinalada; 
2.5.2. questão com rasura; 
2.5.3. questão com mais de uma alternativa assinalada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÕES: 
I -  O gabarito será divulgado no site https://www.ufc-concursos.com.br/, a partir do segundo dia útil imediatamente após a realização das provas. 
II -  Outras informações relativas ao concurso estão disponíveis no endereço eletrônico: https://www.ufc-concursos.com.br/.  
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Esse negócio de Google tirou a graça de muitas coisas. E dificultou a vida dos que mourejam nas letras, obrigados por 
profissão e ganha-pão a escrever com regularidade, fazendo o que podem para atrair o interesse de leitores e mostrar 
serviço, pois bem sabem que a mão que afaga é a mesma que apedreja e o quem-te-viu-quem-te-vê será o destino 
inglório daqueles que dormirem no ponto. Antes do Google, o esforçado cronista recorria a almanaques e enciclopédias e 
deles, laboriosamente, extraía novidades para motivar ou adornar seu texto. Agora todo mundo pode fazer isso num par 
de cliques. Além do mais, o cronista podia também exibir-se um pouco, o que talvez trouxesse algum benefício ao 
combalido Narciso que carrega n'alma, além de realçar-lhe a reputação. Somente alguns poucos, entre os quais ele, tinha 
tal ou qual informação, ou lembrava certos pormenores, em relação ao assunto comentado. O Google acabou com isso e 
quem hoje em dia chegar ao extremo de escrever algo do tipo "você sabia?" se arrisca a desmoralização instantânea.  
Mesmo consciente desses perigos, ouso dizer que a maior parte de vocês não sabia que hoje é o dia do telefone. Eu por 
acaso sabia e me lembrei assim que vi a data no calendário. E também já sabia de uma porção de coisas adicionais, 
inúteis mas talvez vistosas. Tudo isso, juro que é verdade, sem recorrer ao Google. Faz mais tempo que eu gostaria de 
admitir, escrevi um trabalho escolar sobre Alexander Graham Bell, o inventor do telefone, e não me esqueci de fatos 
importantíssimos. Para começar, Bell não era americano, como geralmente se pensa; era escocês. E, se vocês pasmaram 
com esta, pasmem com a próxima: nos primeiros telefones, não se falava e escutava ao mesmo tempo, era como nos 
walkie-talkies dos filmes de guerra americanos e os interlocutores tinham que dizer "câmbio", ao terminarem cada fala.    
E, sim, D. Pedro II garantiu o papel do Brasil no sucesso da invenção. Os historiadores americanos lembram como Sua 
Majestade, durante uma feira internacional em Filadélfia, ficou estupefato com o novo aparelho e exclamou: "Meu Deus, 
isto fala!". Parece que ele botou mais fé na novidade que os americanos, porque o presidente americano Rutherford B. 
Hayes declarou mais tarde que se tratava de um aparelho interessante, mas sem nenhuma utilidade. D. Pedro ganhou um 
e as centrais telefônicas começaram a se instalar no Brasil, notadamente no Rio de Janeiro e, segundo eu li, tinham o 
hábito de pegar fogo com grande frequência. O coronel Ubaldo, meu avô, como vários de seus contemporâneos, na hora 
de falar no telefone, botava o paletó e passava a mão na careca, parecendo ajeitar uma cabeleira invisível e, depois que 
contaram a ele que funcionava com eletricidade, acho que nunca mais tocou em nenhum.  
E mais sensacionais revelações eu teria a fazer, mas suspeito que todas podem ser achadas no Google, para quem for 
suficientemente obsedado. O que não se acha no Google são minhas memórias pessoais em relação ao telefone. A 
primeira lembrança é o telefone lá de casa, quando morávamos em Aracaju.  Se não me engano, o número era 631 e o 
aparelho ocupava um espaço solene, no corredor de entrada. Recordo as duas enormes baterias, com o formato de pilhas 
de lanterna, mas muito maiores. Pegava-se o fone, rodava-se a manivela e falava-se com a telefonista, para pedir a 
ligação. Nessa época, Salvador já tinha telefones automáticos, parecidos com os que a gente via no cinema e com um 
número enorme. O da casa de meu tio Cecéu, por exemplo, era 8521 e eu causava grande inveja em meus colegas de 
Aracaju, quando dizia que meu telefone em Salvador tinha esse numerozão - e sem telefonista. 
Já as ligações interurbanas eram um problema, mesmo em Salvador ou qualquer outra cidade. Nem sempre se conseguia 
e o telefonema tinha que ser programado com muita antecedência. Às vezes, esperava-se o dia inteiro pela ligação. 
Quando a conversa se iniciava, as vozes se perdiam numa fanfarra de zumbidos, estalos, pequenos estampidos e ruídos 
de toda espécie, em que os telefonadores se esgoelavam em gritos altos e palavras repetidas aos berros. Era inevitável a 
suspeita, em alguns casos convicção, de que seria mais eficaz chegar à janela e soltar esses berros na direção da cidade 
para onde se telefonava, levando o papo diretamente no gogó, sem precisar de nenhum aparelho. Pois é, nada como um 
dia depois do outro.  Ainda passei por mentiroso, quando, regressado ao Brasil depois de uma longa temporada nos 
Estados Unidos, contei que o sujeito em Los Angeles discava diretamente para Nova York, na outra ponta do país, a 
ligação se completava como se fosse local e se ouvia perfeitamente a voz do lado de lá. Estabelecia-se um silêncio 
constrangido entre os ouvintes e não eram raros comentários elogiando minha fértil imaginação de romancista. O curioso 
é que lá eu também passava pela mesma situação, quando contava que, no Brasil, havia gente que esperava a instalação 
de um telefone durante décadas e as linhas eram valorizadas como excelente investimento e deixadas como herança. Por 
fim, chegaram os celulares e tabletes. Tem gente que não larga o celular nem no chuveiro e dizem que já é até um 
acessório sexual indispensável para muitos. Creio que, no futuro próximo, os recém-nascidos, ainda na maternidade, 
terão vários chips implantados no cérebro e serão conectados antes de aprenderem a falar, talvez numa rede social 
especializada. Um chip, secretamente instalado no celular do cônjuge infiel, mostrará à parte corneada o endereço exato 
do motel onde o (a) sem-vergonha prevarica. Um aplicativo ora sendo aperfeiçoado saberá, por sutis alterações na voz, 
quando quem fala está mentindo. Realiza-se o sonho de não passarmos de uma colmeia toda interligada, em que não 
haverá vida privada. Feliz dia do telefone para todos. 

Jornal O Estado de S. Paulo, 10 de março de 2013 | 02h13 
 
01.  Assinale a opção que transcreve uma passagem em que o autor descreve suas memórias ligadas ao telefone. 
A) “.....o esforçado cronista recorria a almanaques e enciclopédias e deles, laboriosamente, extraía novidades para motivar ou 

adornar seu texto.” (l. 4-5) 
B) “Mesmo consciente desses perigos, ouso dizer que a maior parte de vocês não sabia que hoje é o dia do telefone.” (l. 10) 
C) “Já as ligações interurbanas eram um problema, mesmo em Salvador ou qualquer outra cidade.” (l. 34) 
D) “Tem gente que não larga o celular nem no chuveiro e dizem que já é até um acessório sexual indispensável para muitos.” 

(l. 46-47) 
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02. Selecione a alternativa que ilustra a seguinte conclusão do cronista: “Realiza-se o sonho de não passarmos de uma colmeia 

toda interligada, em que não haverá vida privada.” (l. 51-52) 
A) “O Google acabou com isso e quem hoje em dia chegar ao extremo de escrever algo do tipo "você sabia?" se arrisca a 

desmoralização instantânea.” (l. 8-9) 
B) “E mais sensacionais revelações eu teria a fazer, mas suspeito que todas podem ser achadas no Google, para quem for 

suficientemente obsedado.” (l. 26-27) 
C) “Um chip, secretamente instalado no celular do cônjuge infiel, mostrará à parte corneada o endereço exato do motel onde o 

(a) sem-vergonha prevarica.” (l. 49-50) 
D) “Por fim, chegaram os celulares e tabletes.” (l. 45-46) 
 
03. O vocábulo lhe, no período “Além do mais, o cronista podia também exibir-se um pouco, o que talvez trouxesse algum 

benefício ao combalido Narciso que carrega n'alma, além de realçar-lhe a reputação.” (l. 6-7), classifica-se como: 
A) Pronome oblíquo de realce. 
B) Objeto oblíquo de interesse (pleonástico). 
C) Pronome oblíquo com valor semântico de pronome possessivo. 
D) Pronome oblíquo enfático (do objeto direto). 
 
04. Faça a correspondência entre a coluna da direita e a da esquerda, relacionando as palavras que melhor expressem o sentido 

do texto. 
(1) Mourejam (l. 1)                              (    ) Cansado, exaurido, 
(2) Combalido (l. 7)                               (    ) Obcecado 
(3) Estupefato (l. 19)                           (    ) Labutam, trabalham 
(4) Obsedado (l. 27)                               (    ) Perplexo 
 Indique a alternativa correta: 
A) 2, 3, 4, 1. 
B) 3, 1, 4, 2. 
C) 2, 4, 1, 3. 
D) 4, 1, 2, 3. 
 
05. Considerando a justificativa para a acentuação das seguintes palavras retiradas do texto: inúteis, escocês, próxima, décadas, 

avô, cérebro, recém, hábito, cônjuge, indique a alternativa correta. 
A) Põe-se acento agudo em todos os monossílabos tônicos e nas palavras oxítonas terminadas em: a, e, o, u. 
B) Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas, as paroxítonas terminadas em -i, -is, -eis e todas as oxítonas terminadas em: 

a, e, o, em, ens.  
C) São acentuadas todas as palavras paroxítonas terminadas em ditongo decrescente e todas as oxítonas terminadas em: i, o, u, 

em. 
D) São acentuadas todas as palavras paroxítonas terminadas em hiato, todas as proparoxítonas e todas as oxítonas terminadas 

em: i, o, u, em. 
 
06. No trecho: “...o quem-te-viu-quem-te-vê será o destino inglório daqueles que dormirem no ponto.” (l. 3-4), a utilização do 

artigo definido sublinhado instaura um processo que pode ser descrito como: 
A) inclusão na classe do substantivo. 
B) distinção entre palavras da mesma classe.  
C) relação de indeterminação. 
D) relação entre gênero e espécie. 
 
07. Observe a concordância verbal no trecho: “...ouso dizer que a maior parte de vocês não sabia que hoje é o dia do telefone” 

(l. 10) e marque a alternativa em que a concordância está correta, do ponto de vista da norma culta.   
A) Nem um nem outro obtiveram o primeiro lugar  
B) Fazem dois anos que estudo para o concurso. 
C) Tratam-se de critérios de desempate.  
D) Apenas 20% dos candidatos não participaram da prova. 
 
08. Em narrativas literárias, em notícias e reportagens é comum apresentar-se a fala ou o pensamento de personagens, de forma 

direta, por meio de um verbo dicendi. Marque a alternativa que apresenta um exemplo desse recurso usado no texto. 
A) “...escrever algo do tipo "você sabia?" (l. 9) 
B) “...exclamou: "Meu Deus, isto fala!"( l.19-20)  
C) “declarou mais tarde que se tratava de um aparelho interessante..." (l. 21) 
D) “depois que contaram a ele que funcionava com eletricidade...” (l. 24-25) 
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09. Assinale a alternativa correta quanto à classificação das orações sublinhadas nos períodos: “Mesmo consciente desses 

perigos, ouso dizer que a maior parte de vocês não sabia que hoje é o dia do telefone. (l. 10). “A primeira lembrança é o 
telefone lá de casa, quando morávamos em Aracaju. (l. 27-28) 

A) Oração subordinada substantiva objetiva direta; oração principal; oração subordinada adverbial temporal. 
B) Oração subordinada substantiva subjetiva; oração subordinada adjetiva restritiva; oração principal. 
C) Oração subordinada substantiva objetiva direta; oração subordinada substantiva objetiva direta, oração principal. 
D) Oração principal; oração subordinada substantiva subjetiva, oração subordinada adverbial temporal. 
 
10. Identifique a alternativa correta quanto à classificação de a, no trecho “...botava o paletó e passava a mão na careca, 

parecendo ajeitar uma cabeleira invisível e, depois que contaram a ele que funcionava com eletricidade... (l. 24-25) 
A) Artigo definido, preposição. 
B) Preposição, artigo definido. 
C) Artigo definido, pronome demonstrativo.  
D) Pronome pessoal, preposição. 
 
11. Assinale a alternativa em que é correto o uso da crase, tal como nos trechos: “Às vezes, esperava-se o dia inteiro pela 

ligação. (l. 35); “...seria mais eficaz chegar à janela...” (l. 38) 
A) Foram usados todos os recursos para enfrentar à pandemia. 
B) Vou à Brasília todos os meses. 
C) O servidor já começou à cumprir o estágio probatório. 
D) Esta é lei a qual o chefe se referiu. 
 
12. No trecho: “Era inevitável a suspeita, em alguns casos convicção, de que seria mais eficaz chegar à janela e soltar esses 

berros na direção da cidade para onde se telefonava....” (l. 37-39), indique a alternativa correta em relação ao emprego dos 
verbos sublinhados, quanto à predicação verbal, na ordem em que aparecem. 

A) Verbo transitivo direto; verbo intransitivo. 
B) Verbo de ligação; verbo transitivo direto. 
C) Verbo transitivo indireto; verbo transitivo indireto. 
D) Verbo intransitivo; verbo transitivo indireto. 
 
13. No uso da língua, muitas palavras assumem novos significados, e acabam sendo incorporadas à linguagem coloquial por 

sua expressividade. A crônica em estudo recorre ao uso de expressões populares e à gíria, para gerar efeito humorístico. 
Assinale a opção que transcreve uma passagem do texto em que se observa o uso da gíria. 

A) “E dificultou a vida dos que mourejam nas letras...” (l.1) 
B) “...a mão que afaga é a mesma que apedreja.” (l. 4) 
C) “....será o destino inglório daqueles que dormirem no ponto.” (l. 3-4) 
D) “...nada como um dia depois do outro. (l. 39-40) 
 
14. Marque a alternativa correta, quanto à justificativa para o uso da vírgula, nos trechos sublinhados, no período seguinte: “O 

coronel Ubaldo, meu avô, como vários de seus contemporâneos, na hora de falar no telefone, botava o paletó e passava a 
mão na careca, parecendo ajeitar uma cabeleira invisível e, depois que contaram a ele que funcionava com eletricidade, 
acho que nunca mais tocou em nenhum.” (l. 23-25). 

A) Usa-se a vírgula para isolar o vocativo e orações subordinadas adjetivas restritivas.   
B) Usa-se a vírgula para separar o aposto e orações subordinadas adverbiais, principalmente quando antepostas à principal ou 

intercaladas. 
C) Usa-se a vírgula para separar o vocativo e orações coordenadas assindéticas. 
D) Usa-se a vírgula para isolar orações coordenadas e reduzidas. 
 
15. Marque a alternativa correta quanto à classificação dos termos das orações que compõem o período seguinte: “O da casa de 

meu tio Cecéu, por exemplo, era 8521 e eu causava grande inveja em meus colegas de Aracaju, quando dizia que meu 
telefone em Salvador tinha esse numerozão  - e sem telefonista.” (l. 32-33). 

A) Sujeito – Predicativo - Adjunto Adverbial. 
B) Adjunto Adverbial – Objeto direto – Complemento Nominal. 
C) Predicativo – Objeto direto – Objeto direto. 
D) Objeto Direto – Complemento Nominal – Objeto Indireto. 
 
16. Marque a alternativa em que todos os verbos estão no modo indicativo. 
A) “Agora todo mundo pode fazer isso num par de cliques.” (l. 5-6) 
B) “Eu por acaso sabia e me lembrei assim que vi a data no calendário.” (l.11)   
C) “...os interlocutores tinham que dizer "câmbio", ao terminarem cada fala.” (l. 16) 
D) “... passava a mão na careca, parecendo ajeitar uma cabeleira invisível.” (l. 24). 
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RACIOCÍNIO LÓGICO E QUANTITATIVO 
 

 
17. Considere a soma S = 1 + 7/102 + 7/103 + 7/104 + 7/105 + … . Marque a alternativa que corresponde ao valor de S. 
A) 977/90. 
B) 97/90. 
C) 17/15. 
D) 177/90. 
 
18. Uma floricultura possui cravos e tulipas, sendo que há 5 cores distintas de cravos e 6 cores distintas de tulipas, dentre elas 

cravos vermelhos e tulipas brancas. Quantas são as opções da floricultura para montar um arranjo floral constituído de 3 
cravos de cores distintas e 3 tulipas de cores distintas, de forma que cravos vermelhos e tulipas brancas não sejam 
escolhidos? 

A) 40. 
B) 30. 
C) 20. 
D) 50. 

 
19. Considere a matriz A = (aij)4x4, com i, j ∈ {1, 2, 3, 4}, onde aij = i + j, para i > j, e aij = 0, para os demais casos. Qual o 

menor valor de n tal que An seja a matriz nula? 
A) 2. 
B) 3. 
C) 4. 
D) 5. 
 
20. Em uma certa cidade, dois conjuntos de ruas de mão única se interceptam, como mostra a figura abaixo. O volume horário 

de tráfego entrando e saindo dessa região em um dado momento do dia é dado na figura. Determine os valores dos volumes 
de tráfego nas seções x1, x2, x3 e x4, respectivamente, sabendo que x1 + x2 + x3 + x4 = 1.260. 

 
A) 200, 350, 290 e 420. 
B) 300, 280, 190 e 490. 
C) 400, 220, 170 e 470.  
D) 500, 180, 200 e 380. 
 
21. Uma fábrica de bolsas produz, em média, 380 unidades por dia. Sabendo que a variância do número de bolsas por dia vale 

80, pode-se afirmar, usando a Desigualdade de Chebyshev, que a probabilidade de que o número de unidades fabricadas em 
um dia fique entre 340 e 420 é, no mínimo: 

A) 92%. 
B) 93%. 
C) 94%. 
D) 95%. 
 
22. A senha de um cofre digital é composta por 5 dígitos distintos. O proprietário acabou esquecendo a combinação para a sua 

abertura, mas lembra que o primeiro dígito vale 2 e que o número 8 aparece em alguma posição. Há quantas possibilidades 
para a senha? 

A) 749. 
B) 863. 
C) 986. 
D) 1.008. 
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23. Uma imobiliária, em uma pesquisa, utiliza um indicador do grau de interesse para compra de novos apartamentos para 
avaliar a situação de seu portfólio de possíveis compradores. O indicador é calculado para cada integrante do portfólio, 
sendo que quanto maior o valor do indicador maior as chances de compra dessa pessoa. A imobiliária possui uma amostra 
de 350 clientes do portfólio e a tabela resume o resultado da pesquisa. Supondo que os dados estejam uniformemente 
distribuídos em cada classe, aproximadamente, qual a média e a mediana, respectivamente, do grau de interesse dos 
clientes dessa amostra? 

Grau de Interesse ni fi x 100 Fi x 100 
0 |-- 5 120 34,29 34,29 

5 |-- 10 100 28,57 62,86 
10 |-- 15 80 22,86 85,72 
15 |-- 20 50 14,29 100 

Total  n = 350   
 

Notação: 
ni: frequência absoluta (contagem) da classe i; 
fi: frequência relativa (proporção) da classe i; 
Fi: frequência (relativa) acumulada da classe i. 

A) 8,36 e 7,75. 
B) 7,45 e 6,44. 
C) 6,88 e 5,62. 
D) 5,96 e 5,80. 
 
24. Uma certa cidade, a cada dois anos, elege por votação individual de seus moradores a melhor queijaria da cidade. Um 

candidato encomendou uma pesquisa de rua para determinar a proporção p de votos que receberá na próxima eleição (0 ≤ p 
≤ 1). Usando a Desigualdade de Chebyshev, qual a estimativa do número mínimo de pessoas entrevistadas para que estejam 
pelo menos 96% seguros de que o valor p tenha sido determinado com erro inferior a 0,08?  Assuma que as decisões 
individuais de cada eleitor são independentes. 

A) 856. 
B) 977. 
C) 991. 
D) 1.011. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

25. Uma paciente de 20 anos entra na sala de emergência enquanto você está de plantão. Ela tem 152 cm de altura e tem 
dificuldade em manter o peso corporal acima de 30 kg. Ela perdeu peso no passado com dieta e foi encorajada por seu 
progresso. Ela continuou a diminuir a ingestão de alimentos e a aumentar os exercícios até que seu peso caísse abaixo de 28 
kg. Neste momento, ela não está mais menstruando. Ela chega ao pronto-socorro com sintomas de úlcera péptica. Qual das 
alternativas seria considerada a parte mais importante e urgente de sua investigação médica inicial? 

A) Cintilografia óssea. 
B) Estudo de esvaziamento gástrico. 
C) Nível de colesterol. 
D) Nível de potássio sérico. 
 
26. Qual das alternativas é verdadeira em relação ao transtorno de conversão?  
A) É produzido intencionalmente. 
B) Consiste em queixas em vários sistemas orgânicos. 
C) Envolve sintomas neurológicos. 
D) Pode ser limitado à dor 
 

27. Um homem de 20 anos entra na sala de emergência. Tem cortes superficiais nos braços, pernas e abdômen. Relata estar 
muito deprimido e sente que seus vizinhos querem machucá-lo. Seu diagnóstico mais provável é:     

A) transtorno distímico. 
B) transtorno esquizoafetivo. 
C) transtorno de personalidade limítrofe. 
D) transtorno bipolar. 
 

28. Um menino de 8 anos apanha na escola por causa de sua falta de interação social. Ele é obcecado por gatos. Seu 
desenvolvimento cognitivo e de linguagem está significativamente prejudicado. Seu diagnóstico é: 

A) transtorno de conduta. 
B) transtorno desafiador de oposição. 
C) transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. 
D) autismo. 
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29. Uma jovem chega ao pronto-socorro com queixas de palpitações, sudorese, falta de ar, dores no peito e náuseas. Acredita 

estar tendo um ataque cardíaco. O eletrocardiograma (EKG) revela ritmo sinusal normal, sem alterações isquêmicas. As 
enzimas cardíacas não estão elevadas. Dados seus sintomas, um diagnóstico alternativo seria: 

A) episódio maníaco. 
B) loucura mixedemica. 
C) síndrome do Chapeleiro Maluco. 
D) ataques de pânico. 
 
30. Uma paciente entra em seu consultório. Ela está agitada, age sedutoramente, usa roupas coloridas de aparência bizarra, usa 

muita maquiagem e oscila entre ser divertida, hiperexcitada e ameaçadora. Com base nessas informações, seu diagnóstico 
mais provável é: 

A) transtorno depressivo maior. 
B) transtorno psicótico breve. 
C) transtorno dismórfico corporal. 
D) transtorno bipolar. 
 
31. A fenciclidina (PCP) exerce efeitos alucinógenos, principalmente pela mediação de qual dos receptores? 
A) Serotonina 2A. 
B) Serotonina 1A. 
C) NMDA. 
D) Norepinefrina. 
 
32. Um homem de meia-idade foi encaminhado ao seu consultório por um cirurgião plástico. O homem está procurando um 

lifting facial para suas “bochechas excessivamente grandes”. O cirurgião não conseguiu encontrar nada de anormal no rosto 
ou na pele do homem e, quando ele vem ver você, você também não consegue ver nada de errado. O paciente insiste que 
suas bochechas são grotescas e arruinam toda a sua aparência. Quando pressionado, admite que os outros podem não 
considerar suas bochechas tão ruins quanto ele. Seu diagnóstico mais provável é: 

A) esquizofrenia. 
B) transtorno de somatização. 
C) distúrbio de conversão. 
D) transtorno dismórfico corporal. 
 
33. Você é chamado para avaliar um homem de 60 anos com histórico de depressão. Sua família relata que ele não tem sido 

“ele mesmo” nos últimos 5 dias. No exame, ele faz contato visual ruim, é desatento, murmura incoerentemente, fica 
reorganizando pedaços de papel na bandeja da cama sem nenhuma lógica aparente, e cai no sono enquanto você está 
falando com ele. Qual é o seu diagnóstico mais provável? 

A) Depressão. 
B) Demência. 
C) Transtorno delirante. 
D) Delírio. 
 
34. Um paciente é levado inconsciente ao pronto-socorro com sinais de depressão respiratória. O paciente foi encontrado 

inconsciente no chão do banheiro e escreveu um bilhete suicida dizendo que queria morrer. Um frasco de comprimidos 
vazio que continha a receita de morfina de sua mãe foi encontrado no chão do banheiro. Qual das seguintes opções um 
médico usaria para tratar esse paciente? 

A) Buprenorfina. 
B) Benztropina. 
C) Naloxone. 
D) Naltrexona. 
 
35. Paciente de 29 anos é admitido na unidade de neurologia para avaliação de convulsões. O exame clínico é negativo e não 

houve nenhuma atividade convulsiva capturada no eletroencefalograma durante seus episódios de convulsão. O exame 
neurológico é negativo. Observa-se que o paciente está muito triste e uma consulta psiquiátrica é convocada. As 
enfermeiras notaram conflitos entre o paciente e sua esposa durante suas visitas. Como consultor, qual das alternativas a 
seguir estaria em primeiro lugar na sua lista de diagnósticos diferenciais? 

A) Transtorno obsessivo-compulsivo. 
B) Distúrbio de conversão. 
C) Transtorno de somatização. 
D) Síndrome do pânico. 
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36. Uma mulher de 60 anos se apresenta ao pronto-socorro com um curso descendente progressivo nos últimos 6 meses, 
caracterizado por desinibição comportamental, instabilidade emocional, graves dificuldades para nomear e encontrar o 
mundo, hiperoralidade, teimosia, incapacidade de planejar e julgamento pobre. A autópsia do cérebro dessa paciente 
provavelmente revelaria: 

A) corpos Hirano. 
B) corpos de inclusão e gliose de Pick. 
C) corpos de Lewy. 
D) desmielinização severa da substância branca. 
 
37. Qual dos sintomas a seguir um psiquiatra procuraria em uma criança, ao realizar diagnóstico de transtorno de conduta ao 

invés de depressão, TDAH ou transtorno bipolar? 
A) Humor irritável. 
B) Dificuldade em organizar tarefas. 
C) Excesso de atividade. 
D) Começando brigas com outras crianças. 
 
38. Uma paciente com transtorno bipolar dá à luz uma criança com espinha bífida e hipospádia. Qual é a causa mais provável 

para os defeitos da criança? 
A) Genética. 
B) Infecção intrauterina. 
C) Uso de haloperidol durante a gravidez. 
D) Uso de ácido valpróico durante a gravidez. 
 
39. David trabalha 17 horas por dia. Não tem muitos amigos porque acha que eles atrapalham seu horário de trabalho. Acredita 

ser uma pessoa moral e critica duramente aqueles que considera antiéticos. Frequentemente inicia projetos, mas não 
consegue concluí-los porque não consegue executá-los perfeitamente. Sua família o descreve como teimoso e mesquinho, 
porque ele nunca joga nada fora. O diagnóstico mais provável de David é: 

A) distúrbio de ansiedade generalizada. 
B) transtorno obsessivo-compulsivo. 
C) transtorno de personalidade obsessivo-compulsiva. 
D) transtorno de personalidade esquizóide. 
 
40. Uma mulher de 65 anos é trazida de uma casa de saúde para o pronto-socorro. Apresenta comprometimento cognitivo, 

delírios, fácies mascarada, andar arrastado, rigidez em roda dentada das extremidades, alucinações visuais e agitação. Ela é 
medicada pelo médico do pronto-socorro com 5 mg de haloperidol intramuscular, com piora aguda de sua rigidez muscular. 
O diagnóstico mais provável é: 

A) demência frontotemporal. 
B) demência com corpos de Lewy. 
C) demência de Alzheimer. 
D) demência vascular. 
 
41. Você conhece um novo paciente que descreve episódios de distração, pensamentos acelerados, aumento da atividade 

direcionada a objetivos e humor elevado. Esses episódios duram 4 dias e ele está tendo um atualmente. Ele também 
descreve episódios anteriores com duração de 3 a 4 semanas, nos quais seu humor está deprimido e ele apresenta perda de 
apetite, fadiga, falta de concentração e pensamentos suicidas. Qual das alternativas a seguir é o diagnóstico mais preciso? 

A) Transtorno bipolar I. 
B) Transtorno bipolar II. 
C) Transtorno depressivo maior. 
D) Transtorno ciclotímico. 
 
42. Qual das seguintes interações pode ser esperada quando um diurético tiazídico é adicionado a um paciente que toma 

medicação psiquiátrica? 
A) Nível de clozapina diminuído. 
B) Nível de ácido valpróico diminuído. 
C) Aumento do nível de lítio. 
D) Aumento do nível de clozapina. 
 
43. Uma mulher de 35 anos com transtorno bipolar dá à luz uma criança com uma válvula tricúspide anormalmente formada. 

Qual dos seguintes medicamentos ela provavelmente estava tomando? 
A) Haloperidol. 
B) Lítio. 
C) Ácido valpróico. 
D) Lamotrigina. 
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44. Uma mulher de 65 anos com esquizofrenia acredita que está grávida de um filho de Deus. Está convencida disso há 5 anos. 
Quando você a confronta sobre isso, ela diz que tem certeza de que está grávida e que Deus é o pai. Ela não vai concordar 
que isso não seja verdade. Seu pensamento é um exemplo de qual das seguintes opções? 

A) Egomania. 
B) Coprolalia. 
C) Delirio. 
D) Ailurofobia. 
 
45. Em relação aos inibidores da monoamina oxidase (IMAO), marque a alternativa correta. 
A) Os IMAOs provavelmente não causam hipotensão ortostática. 
B) Dar meperidina com um IMAO é contra-indicado. 
C) Lítio é contra-indicado com IMAO. 
D) Todos os IMAOs exigem adesão a uma dieta livre de tiramina. 
 
46. Você é chamado para consultar uma paciente agitada na unidade médica. A paciente é idosa e confusa e está puxando suas 

falas. Você decide que ela deve ser tranquilizada para sua própria segurança. Qual dos medicamentos a seguir seria a sua 
escolha? 

A) Lorazepam. 
B) Diazepam. 
C) Aripiprazol. 
D) Haloperidol. 
 
47. Um esquizofrênico crônico toma medicamentos há 20 anos. Todas as manhãs, ele vai ao frasco de comprimidos e toma os 

comprimidos que o médico prescreve. Este é um exemplo de: 
A) Prevenção Primária. 
B) Prevenção Secundária. 
C) Prevenção Terciária. 
D) Não Conformidade. 
 
48. Qual das alternativas não aumenta as concentrações do antidepressivo tricíclico? 
A) Clozapina. 
B) Haloperidol. 
C) Risperidona. 
D) Fumar cigarro. 
 
49. Qual das alternativas é apropriada para o tratamento com terapia comportamental dialética? 
A) Transtorno de personalidade histriônica. 
B) Transtorno de personalidade limítrofe. 
C) Transtorno de personalidade dependente. 
D) Transtorno de personalidade esquizóide. 
 
50. Uma mulher de 75 anos se apresenta ao pronto-socorro com início agudo de perda hemissensorial direita, hemiparesia 

direita leve e sinal de Babinski do lado direito. No exame do estado mental, você nota que ela não pode repetir frases 
simples, ela pode seguir simples instruções de tarefas verbais e, no papel, ela não consegue girar bem e está tendo 
dificuldades para encontrar palavras com vários erros parafásicos. Este quadro clínico é consistente com: 

A) afasia de broca. 
B) afasia de Wernicke. 
C) afasia sensorial transcortical. 
D) afasia de condução. 
 
51. Qual das alternativas é um critério diagnóstico de enxaqueca sem aura? 
A) A dor de cabeça deve durar de 4 a 72 horas. 
B) Qualidade pulsátil. 
C) Fotofobia. 
D) Náusea e vômito. 
 
52. Uma mulher de 45 anos se apresenta ao seu consultório reclamando de um desconforto prolongado nos membros inferiores, 

principalmente à noite, antes do início do sono. Ela relata dores agudas nas extremidades inferiores, que são aliviadas ao 
ficar em pé ou caminhar. O desconforto é descrito como uma sensação de "rastejamento". O tratamento de escolha para sua 
condição é: 

A) Sertralina. 
B) Ciproheptadina. 
C) Ropinirole. 
D) Ziprasidona. 
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53. Qual das alternativas é verdadeira em relação aos antipsicóticos atípicos? 
A) A ziprasidona é um agonista do receptor da serotonina (5-HT) 1A e um inibidor da recaptação da serotonina e da 

norepinefrina. 
B) A risperidona é um antagonista significativamente mais fraco do receptor D2 da dopamina do que o haloperidol. 
C) A quetiapina é conhecida por sua alta incidência de sintomas extrapiramidais. 
D) A olanzapina foi associada à perda de peso na maioria dos pacientes. 
 
54. Qual antidepressivo pode ser usado como agente antipruriginoso e para o tratamento de úlcera gástrica devido ao seu 

potente bloqueio de histamina? 
A) Trazodone. 
B) Fluoxetina. 
C) Citalopram. 
D) Amitriptilina. 
 
55. Qual dos seguintes tipos de receptor está associado ao ganho de peso e sedação? 
A) 5-HT 2A. 
B) a1. 
C) 5-HT 1A. 
D) H1. 
 
56. A melatonina é um hormônio neuronal que promove o sono e é produzido no cérebro pelo(a)? 
A) Glândula pineal. 
B) Glândula pituitária anterior. 
C) Glândula pituitária posterior. 
D) Hipotálamo. 
 
57. Qual dos seguintes é um critério do DSM para esquizofrenia? 
A) Delírios. 
B) Comportamento grosseiramente desorganizado ou catatônico. 
C) Alucinações. 
D) Discurso desorganizado. 
 
58. O fenômeno da apoptose refere-se à: 
A) migração neuronal. 
B) maturação neuronal. 
C) neurogênese. 
D) morte celular neuronal programada. 
 
59. A complicação neurológica mais frequente do abuso crônico de álcool é: 
A) Encefalopatia de Wernicke. 
B) Degeneração cerebelar alcoólica. 
C) Neuropatia alcoólica. 
D) Doença de Marchiafava-Bignami. 
 
60. Qual das alternativas descreve sintomas relacionados ao conteúdo do pensamento no exame do estado mental? 
A) Obsessões. 
B) Salada de palavras. 
C) Fuga de idéias. 
D) Circunstancialidade. 
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