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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Sempre achei que o meu dono subestimava as minhas 

capacidades. Bem gostaria nesse momento de poder falar para 

lhe dizer que até francês aprendi no tempo dos jogos de cartas. 

E que bem podiam baixar a voz ao mínimo entendível que eu 

ouvia sem esforço, bastando ajustar o tamanho das orelhas. Mas 

se tão pouco valor me atribuía, então também não merecia o 

meu esforço de lhe fazer compreender o contrário, morresse 

com a sua ideia. Uma desforra para tanto desprezo seria contar 

toda a sua estória, um dia. Soube então que o faria, apesar de 

mudo e analfabeto. Usando poderes desconhecidos, dos que se 

ocultam no pó branco da pemba ou nos riscos traçados nos ares 

das encruzilhadas pelos espíritos inquietos. Fosse de que 

maneira fosse, tive a certeza de o meu relato chegaria a alguém, 

colocado em impreciso ponto do tempo e do espaço, o qual 

seria capaz de gravar tudo tal qual testemunhei. (PEPETELA, 

A Gloriosa Família.1999, p. 394) 

 

01- Acerca do narrador do texto acima, assinale a alternativa 

correta: 

 

A. Está em primeira pessoa e representa a subversão da 

narrativa oficial na qual pretende apresentar a visão do 

excluído. 

B. Está em primeira pessoa, porém colocado à margem 

da narração, fazendo parte da narrativa oficial. 

C. Está em primeira pessoa, mas não oferece um 

questionamento ao discurso do poder representado 

pelo personagem do seu senhor. 

D. Está em primeira pessoa e oferece uma contrapartida 

sob o viés confirmativo de que a escravização se deu 

apenas dentre aqueles que não poderiam ouvir nem 

falar. 

E. Está em primeira pessoa, mas revela uma narrativa 

paralela, contaminando o ponto de vista do leitor, que 

fica sem saber a visão do senhor sobre as habilidades 

afirmadas pelo escravo. 

 

02- Qual expressão retirada do texto revela a consciência da 

relação de servidão que havia entre o escravo e seu amo? 

 

A. “o meu dono subestimava as minhas capacidades” 

B. “gostaria nesse momento de poder falar” 

C. “podiam baixar a voz ao mínimo entendível” 

D. “Usando poderes desconhecidos 

E. “pó branco da pemba” 

 

03- Qual a função da linguagem predominante no texto? 

 

A. Referencial 

B. Apelativa 

C. Poética 

D. Expressiva 

E. Fática  

 

 

 

 

 

04- “Mas se tão pouco valor me atribuía, então também não 

merecia o meu esforço de lhe fazer compreender o contrário” 

O trecho destacado estabelece com os termos seguintes uma 

relação de: 

 

A. Comparação  

B. Oposição  

C. Explicação  

D. Condição  

E. Causa  

 

05- “tive a certeza de o meu relato chegaria a alguém, 

colocado em impreciso ponto do tempo e do espaço, o qual 

seria capaz de gravar tudo tal qual testemunhei.” 

 

No trecho em destaque, o termo “colocado”, concorda no 

singular com: 

 

A. Meu relato 

B. Alguém 

C. Impreciso 

D. Ponto do tempo 

E. Tudo 

 

06- Assinale a alternativa em que uma norma de colocação do 

pronome oblíquo foi ignorada: 

 

A. “Ronaldo se transferiria para a Inter de Milão, depois 

para o Milan, para o Barcelona e o Real Madri. 

B. “Admito que não me expressei de maneira adequada 

em meu depoimento como testemunha.” 

C. “’Meu filho me perguntou: por que atacam-te tanto na 

Argentina?’ revelou Messi" 

D.  “E em se tratando de câmeras frontais, o novo celular 

da Samsung também está em primeiro lugar, superando 

o Asus Zenfone 6” 

E. “Nunca a vi tão feliz” 

 

094 paisagem com remédios 

 

Na Baixada do Glicério um prédio inacabado 

foi conquistado por sofás velhos, encerados puídos, 

cachorros e pessoas vira-latas. Muito perto, 

o entreposto do Inamps bafeja uma fumaça de remédios 

vencidos. Filas e filas de receitas médicas 

encardidas, empunhadas as orações. Gosmentos de 

vergonha das suas sujeiras, os engenheiros cobrem 

o Tamanduateí com placas de concreto. Deixarão 

correr uma autoestrada moderníssima por cima. Os 

meninos vão rachar a cabeça nessas pistas lisinhas. 

Quem viver verá na TV. 

 
(São Paulo - Brasil - 1993) 
(Fernando Bonassi. Passaporte. São Paulo: Cosac & Naify, 2001. p. 94.) 

 

07- “um prédio inacabado foi conquistado por sofás velhos, 

encerados puídos, cachorros e pessoas vira-latas” 

Acerca do trecho acima, assinale a alternativa correta: 

 

A. Após o termo ‘pessoas’ deveria haver uma vírgula para 

isolá-lo de ‘vira-latas’, que caracteriza ‘cachorros’ 
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B. O termo ‘vira-latas’ está corretamente posicionado no 

texto, já que caracteriza o substantivo ‘pessoas’. 

C. Semanticamente é correto afirmar que ‘conquistado’ 

está empregada no sentido denotativo. 

D. ‘velhos’, ‘encerados’ e ‘puídos’ caracterizam ‘sofás’. 

E. ‘prédio’ caracteriza ‘inacabado’. 

 

08- Que palavras definem corretamente o espaço que ambienta 

o conto? 

 

A. Deterioração e criminalidade 

B. Colorido e velhice  

C. Desvalorização e reconstrução  

D. Dureza e vivacidade 

E. Pobreza e degradação  

 

09- Sobre a linguagem do texto: 

 

A. Requer retoques devido à escassa adjetivação. 

B. Tem frases longas e precisas. 

C. É concisa e privilegia o instante. 

D. É repleta de imagens confusas e truncadas. 

E. É lenta e prolixa. 

 

10- “Gosmentos de vergonha das suas sujeiras, os engenheiros 

cobrem o Tamanduateí com placas de concreto.” 

 

No trecho acima, ‘gosmentos de vergonha das suas sujeiras’ 

relaciona-se com os termos ‘cachorros e pessoas vira-latas’ e 

‘engenheiros’ pelo uso do recurso: 

 

A. Do humor 

B. Do drama 

C. Da paródia 

D. Da ambiguidade 

E. Da intertextualidade 

 

11- “Deixarão correr uma autoestrada moderníssima por cima. 

Os meninos vão rachar a cabeça nessas pistas lisinhas. 

Quem viver verá na TV.” 

 

No trecho acima, o narrador pretendeu abordar sobretudo o 

tema: 

 

A. Da construção civil 

B. Da modernização do tráfego 

C. Da velocidade urbana 

D. Da banalização da morte 

E. Da exposição televisiva 

 

12- Assim como em ‘autoestrada’, não se emprega mais o hífen 

em: 

 

A. Autohipnose 

B. Autorretrato 

C. Microônibus 

D. Interracial  

E. Contraataque  

 

 

 

 

XCV 

Os que se dedicaram às ciências foram ou empíricos ou 

racionalistas. Os empíricos, à maneira das formigas, acumulam 

e usam as provisões (os sentidos); os racionalistas, à maneira 

das aranhas, de si mesmos extraem o que lhes serve para a teia 

(a experiência).  A abelha representa a posição intermediária: 

recolhe a matéria-prima das flores do jardim e do campo e com 

seus próprios recursos a transforma e digere. Não é diferente o 

labor da verdadeira filosofia, que se não serve unicamente das 

forças da mente, nem tampouco se limita ao material fornecido 

pela história natural ou pelas artes mecânicas, conservado intato 

na memória. Mas ele deve ser modificado e elaborado pelo 

intelecto. Por isso muito se deve esperar da aliança estreita e 

sólida (ainda não levada a cabo) entre essas duas faculdades, a 

experimental e a racional.  

 
(BACON, Francis. Novum organum. São Paulo: Abril Cultural, 1973. P.69. 

Coleção Os Pensadores) 

 

13- Sobre o texto, é correto afirmar que: 

 

A. Filosofar é antes de tudo experimentar. 

B. Filosofar é uma atividade inerente a todos os seres 

vivos, por isso o autor decidiu explicar o fenômeno 

utilizando insetos como exemplos. 

C. A filosofia só é verdadeira quando prescindimos da 

experiência e consideramos só a mente. 

D. Para filosofar é importante que se considere os sentidos 

e a experiência, mas que os equilibre e vá além deles. 

E. Filosofando o homem iguala-se aos animais e encontra 

sua verdadeira essência e só a partir daí passará a ser 

racional. 

 

14- “Mas ele deve ser modificado e elaborado pelo intelecto.” 

O termo sublinhado refere-se a:  

 

A. “forças da mente” 

B. “material fornecido pela história natural” 

C. “o labor da verdadeira filosofia” 

D. “intato” 

E. “intelecto” 

 

15- Em qual das alternativas abaixo ocorreu o fenômeno da 

crase pela mesma razão que em “Os empíricos, à maneira das 

formigas, acumulam e usam as provisões” 

 

A. “Mercado reage mal à derrota de Macri na Argentina” 

B. “Kane faz gol à Pelé pelo Tottenham e bate Juventus 

em amistoso. 

C. “Senai mostra que as profissões ligadas à tecnologia 

estarão entre as mais promissoras.” 

D. “Open Arms apresentou um pedido de 

asilo à Embaixada da Espanha em Malta para 31 

menores refugiados.” 

E. “Panda gigante dá à luz gêmeos em zoológico na 

Bélgica.” 
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – Quanto à alteração psicótica Maníaca/hipomaníaca tem-se, 

principalmente, EXCETO: 

 

A. Consciência preservada. 

B. Alteração voluntária reduzida. 

C. Alteração espontânea preservada. 

D. Sensopercepção com alucinação em casos graves. 

E. Linguagem (conteúdo/forma): desorganizada e 

delirante, em geral. 

 

17 – Para os benzodiazepínicos como agente tóxico, tem-se 

como antídoto específico: 

 

A. Fisostigmina 

B. Atropina 

C. Flumazenil 

D. Tiossulfato de sódio 

E. Naloxona 

 

18 – São sintomas positivos característicos da esquizofrenia, 

EXCETO: 

 

A. Delírios (persecutórios, de grandeza, de ciúmes, 

somáticos, místicos, fantásticos). 

B. Embotamento ou rigidez afetiva. 

C. Perturbação da forma e do curso do pensamento 

(como incoerência, prolixidade, desagregação). 

D. Comportamento desorganizado, bizarro. 

E. Agitação psicomotora. 

 

19 – Caracterizam o Transtorno de personalidade histriônica, 

EXCETO: 

 

A. Busca frequente de elogios, aprovações e reafirmações 

dos outros com relação ao que faz ou pensa. 

B. Exagero nas dificuldades, nos perigos envolvidos em 

atividades comuns, porém fora da rotina. 

C. Comportamento e aparência sedutores e inadequados 

na esfera sexual. 

D. Desconforto nas situações em que não é o centro das 

atenções. 

E. Estilo de conversa superficial ou vago, com 

dificuldade para detalhar o que pensa. 

 

20 – Estão entre os principais Inibidores Seletivos da 

Recaptação da Serotonina (ISRSs), EXCETO: 

 

A. Citalopram 

B. Sulpirida 

C. Fluoxetina 

D. Paroxetina 

E. Sertralina 

 

21 – Numa intoxicação por carbonato de lítio com litemia 

maior que 1,5mEq/L tem-se como reações principais, 

EXCETO: 

 

A. Vômito 

B. Confusão ou hostilidade 

C. Diarréia 

D. Tremores grosseiros 

E. Disartria 

 

22 – São contraindicações da eletroconvulsoterapia, EXCETO: 

 

A. Infarto do miocárdio recente (até 6 meses) 

B. Condições que aumentam a pressão intracraniana 

(tumores e hematomas) 

C. Aneurisma cerebral ou sangramentos cerebrais 

D. Arritmias (devem ser avaliadas por um cardiologista) 

E. Gestação 

 

23 – São fatores de risco para o suicídio, EXCETO: 

 

A. Depressão grave, principalmente nos períodos mais 

tardios da doença, quando não tratada. 

B. Psicose 

C. Ansiedade grave 

D. Encarceramento 

E. Falta ou perda de apoio social 

 

24 – São causas tóxico-metabólicas de demências 

potencialmente reversíveis em idosos, EXCETO: 

 

A. Deficiências nutricionais ou vitamínicas (vitamina 

B12) 

B. Hipotireoidismo 

C. Uremia 

D. Medicamentos 

E. Infecção por HIV 

 

25 – São fatores associados que auxiliam no diagnóstico do 

delirium, EXCETO: 

 

A. Reduzido nível de consciência 

B. Distúrbios perceptivos 

C. Distúrbios do ciclo sono-vigília 

D. Diminuição da atividade psicomotora sempre presente 

E. Desorientação temporoespacial 

 

26 – Caracterizam a vertente interpretativa da psicopatologia, 

EXCETO: 

 

A. Também chamada de psicopatologia hermenêutica.  

B. Estuda a comunicação (escrita, verbal ou não verbal), 

relação próxima com a linguagem e a cultura. 

C. Organiza os sintomas metais por meio de uma 

terminologia precisa e livre de preconceitos. 

D. Tenta tornar explicável um fenômeno 

psicologicamente incompreensível mediante sua 

interpretação a partir de determinados pressupostos 

teóricos. 

E. A psicanálise representa o desenvolvimento mais 

precoce e significativo da psicopatologia 

interpretativa, junto com a Daseinanalyse e outras 

correntes analítico-existenciais. 
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27 – No diagnóstico diferencial do coma com síndromes 

psiquiátricas, caracterizam a segunda, EXCETO: 

 

A. Abertura da pálpebra: resistência ou fasciculação 

B. Fechamento da pálpebra: normal ou rápido 

C. Pupila à abertura ocular: pupilas dilatadas – se 

contraem 

D. Movimentos oculares errantes: ausentes 

E. Nistagmo à prova calórica: ausentes 

 

28 – Estão entre as principais alterações da atenção, EXCETO: 

 

A. Distração  

B. Distraibilidade 

C. Hipoprosexia 

D. Síndrome amnéstica 

E. Aprosexia 

 

29 – Quadro clínico decorrente da privação sensorial que está 

presente em indivíduos com perda da acuidade visual, 

geralmente bilateral, mas havendo registros de sua ocorrência 

em pacientes com déficits unilaterais ou flutuantes. 

 

Esta descrição caracteriza a: 

 

A. Síndrome de Charles Bonnet 

B. Síndrome de Ekbom 

C. Síndrome de Lhermitte 

D. Síndrome de Korsakoff 

E. Síndrome de Henry 

 

30 – São lembranças que voltam à mente do indivíduo, mas 

sem que sejam reconhecidas como tais. Tem-se a impressão 

que é a primeira vez que o conteúdo é mentalizado. 

 

A. Alomnésias 

B. Paramnésias 

C. Confabulações 

D. Criptomnésias 

E. Ecmnéias 

 

31 – A dose plena da duloxetina no Transtorno de Ansiedade é 

de: 

 

A. 20 a 60 mg/dia 

B. 50 a 200 mg/dia 

C. 50 a 300 mg/dia 

D. 60 a 120 mg/dia 

E. 1 a 6 mg/dia 

 

32 – Referente à epidemiologia dos transtornos mentais é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Os transtornos somatoformes estão entre os mais 

prevalentes na clínica geral, presentes em torno de 10 

a 15% dos pacientes na atenção básica, podendo variar 

de acordo com estudo, mas sempre em quantidades 

relevantes. 

 

 

B. A incidência de sintomas conversivos persistentes 

individuais é estimada em 2 a 5 por 100 mil ao ano, 

sendo o tratamento detectado em cerca de 5% dos 

encaminhamentos a ambulatório de neurologia. 

C. Tanto a somatização como os transtornos 

somatoformes cursam com aumento do risco relativo 

para depressão e ansiedade, ao mesmo tempo alguns 

estudos indicam independência entre eles. 

D. De modo geral, os eventos somatoformes/somatização, 

conversivos e dissociativos são mais freqüentes nas 

mulheres. 

E. A hipocondria tem prevalência bem superior nas 

mulheres em relação ao homem. 

 

33 – São fatores mantenedores dos transtornos alimentares, 

EXCETO: 

 

A. Alterações neuroendócrinas em decorrência da 

privação alimentar. 

B. Distorção da imagem corporal. 

C. Distorções cognitivas. 

D. Práticas purgativas. 

E. Dietas restritivas. 

 

34 – O transtorno de interesse/excitação sexual feminino 

caracteriza-se pela redução ou ausência significativa do 

interesse ou da excitação sexual. Pode se manifestar por meio 

das seguintes condições, EXCETO: 

 

A. Redução ou ausência do interesse pela atividade 

sexual. 

B. Redução ou ausência dos pensamentos ou fantasias 

sexuais/eróticas. 

C. Redução ou ausência das iniciativas para atividade 

sexual e, geralmente, presença de receptividade às 

tentativas de iniciativa feitas pelo parceiro. 

D. Redução ou ausência de sensações genitais ou não 

genitais durante a atividade sexual. 

E. Redução ou ausência no interesse/excitação em 

resposta a quaisquer indicações sexuais ou eróticas, 

internas ou externas (escritas, verbais, visuais). 

 

35 – Estão entre os primeiros sintomas da psicose puerperal, 

EXCETO: 

 

A. Elação do humor 

B. Menor atividade motora 

C. Desinibição social 

D. Confusão mental 

E. Desorientação 

 

36 – Os critérios diagnósticos no DSM-5 (APA) para transtorno 

de personalidade paranoide afirmam haver um padrão de 

desconfiança e suspeitas invasivas em relação aos outros, de 

modo que seus motivos são interpretados como malévolos. 

Começa no início da idade adulta e se apresenta em uma 

variedade de contextos, como indicado por pelo menos quatro 

dos critérios apresentados. E estão entre eles, EXCETO: 

 

A. Suspeita, sem fundamento suficiente, de estar sendo 

explorado, maltratado ou enganado pelos outros. 



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ DA BAIXA VERDE – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2019 

  

SUPERIOR – 11 – MÉDICO PSIQUIATRA  
Página 5 

B. Reluta em confiar nos outros por medo infundado de 

que essas informações possam ser maldosamente 

usadas contra si. 

C. Guarda rancores persistentes, ou seja, é implacável 

com insultos, injúrias ou deslizes. 

D. Percebe ataques a seu caráter ou reputação que não são 

visíveis pelos outros e reage rapidamente com raiva ou 

contra-ataque. 

E. Apresenta idéias delirantes fixas ou até alucinações. 

 

37 – Estão entre os critérios diagnósticos para a Síndrome de 

Gastaut-Geschwind, EXCETO: 

 

A. Mudança permanente de personalidade 

B. Três ou mais anos de crises parciais complexas ou 

secundariamente generalizadas. 

C. Mudança na personalidade não pode ser atribuída a 

outros fatores. 

D. Presença de sintomas psicóticos ou depressivos 

proeminentes. 

E. Os traços apresentados provocam desadaptação ou 

sofrimento relatados pelo paciente, pelos familiares ou 

observados pelo clínico. 

 

38 – Referente à estimulação magnética transcraniana (EMT) é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. É uma técnica não invasiva e indolor utilizada no 

tratamento de transtornos psiquiátricos e neurológicos. 

B. Atua no processo de reorganização e de plasticidade 

sináptica no local e nas redes neuronais associadas. 

C. Para fins terapêuticos é utilizada a EMT repetitiva 

(EMTr). 

D. É sobre o córtex pré-frontal dorsolateral (CPFDL) que 

se aplica a EMTr terapêutica para a maioria dos 

transtornos psiquiátricos. 

E. A EMTr em idosos apresenta resultados superiores a 

outras faixas etárias. 

 

39 – É um hipnótico não benzodiazepínico: 

 

A. Zolpidem 

B. Estazolam 

C. Valnoctamida 

D. Clordiazepóxido 

E. Zotepina 

 

40 – No NASF 2, cada ocupação, considerada isoladamente, 

deve ter: 

 

A. No mínimo 20 horas e no máximo 40 horas de carga 

horária semanal, exceto o psiquiatra que é de 10 horas. 

B. No mínimo 30 horas e no máximo 40 horas de carga 

horária semanal, exceto o psiquiatra que é de 20 horas. 

C. No mínimo 20 horas e no máximo 40 horas de carga 

horária semanal, exceto o psiquiatra que é de 10 e 20 

horas, respectivamente. 

D. No mínimo 20 horas e no máximo 40 horas de carga 

horária semanal. 

E. No mínimo 20 horas e no máximo 80 horas de carga 

horária semanal. 

 

 

 


