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PORTUGUÊS 
 

O texto a seguir é referência para as questões 01 a 06. 
 

Embalagens inteligentes 

Fernanda Távora 
 

Saber se um alimento está impróprio para o consumo não depende apenas da data de validade impressa no pacote. Muitas 1 

vezes, o tempo de prateleira pode ser mais curto do que o esperado, devido a possíveis fissuras na embalagem que permitam a 2 

entrada de microrganismos. Para evitar qualquer dúvida nesse sentido, pesquisadores da Escola Politécnica da Universidade de 3 

São Paulo (USP) desenvolveram uma embalagem que muda de cor para indicar o estado de conservação de um alimento. 4 

Trata-se de uma película, parecida com um filme plástico de embalagens, feita à base de fécula de mandioca, matéria-prima 5 

orgânica, renovável e biodegradável. Segundo a pesquisadora responsável pelo estudo, a engenheira de alimentos Carmen Tadini, 6 

do Departamento de Engenharia Química da USP, a escolha deve-se ao fato de a mandioca ser abundante no país e conter amido, 7 

já empregado na fabricação de películas biodegradáveis em pesquisas anteriores. “No caso do Brasil, ut ilizar essa matéria-prima é 8 

uma oportunidade de mercado interessante para os agricultores”, aponta. 9 

A película recebe ainda um pigmento retirado da casca da uva chamado antocianina, que é responsável pela variação da cor 10 

da embalagem quando o produto está se deteriorando. O pigmento faz a embalagem mudar de coloração à medida que o pH (grau 11 

de acidez) do alimento se altera, devido à sua decomposição. “Em estado natural, a antocianina está associada ao processo de 12 

amadurecimento de frutas e vegetais de cor roxa ou avermelhada”, explica Tadini. “Quando amadurecidos, os frutos também sofrem 13 

uma variação no pH e o pigmento entra em ação, alterando a cor.” 14 

A eficiência da película foi comprovada por meio de testes com peixe cru em laboratório. “Colocamos os pedaços em potes 15 

e depois tampamos os recipientes com a película, sem colocá-la em contato direto com o alimento”, conta Tadini. “Conforme o peixe 16 

vai se deteriorando, bases nitrogenadas vão sendo liberadas como resultado da quebra da proteína. Essas bases são voláteis e são 17 

elas que dão o cheiro de peixe estragado. O ambiente onde o peixe cru está fica com pH básico e o filme muda de cor, passando 18 

do seu vermelho característico para uma cor acinzentada.” 19 

A cor da embalagem ajudaria os consumidores a se certificar que os produtos das prateleiras ainda estão aptos para o 20 

consumo. A ideia dos pesquisadores é que, quando a película começar a ser comercializada, seja disponibilizada nas gôndolas de 21 

supermercado uma paleta de cores que correlacione a embalagem com o estado de conservação do alimento. A criação de 22 

embalagens funcionais biodegradáveis faz parte de um projeto empreendido pela equipe do Laboratório de Engenharia de Alimentos 23 

da Escola Politécnica da USP. Segundo Tadini, o objetivo é, além de criar uma alternativa sustentável para o filme plástico, agregar 24 

algum tipo de funcionalidade à embalagem. 25 

O grupo vem estudando também a formulação de outra embalagem – uma ‘embalagem ativa’ – que promete aumentar a 26 

validade do produto na prateleira. Totalmente criado com elementos biodegradáveis (também à base de fécula de mandioca), o filme 27 

libera compostos naturais que ajudam na conservação de alimentos combatendo o desenvolvimento de microrganismos. 28 

Essa característica, obtida pela adição de óleos essenciais de cravo e canela, torna a embalagem uma alternativa para a 29 

indústria que aplica aditivos diretamente no alimento embalado como forma de prevenir a contaminação. “Os óleos essenciais são 30 

colocados na formulação da película e interferem no desenvolvimento de alguns fungos, evitando que proliferem”, explica Tadini. 31 

Os dois filmes recebem ainda partículas de argila para aumentar sua resistência e capacidade de impermeabilização, evitando 32 

o contato com a umidade do ambiente, que favorece o desenvolvimento de microrganismos. 33 

Segundo Tadini, foram encaminhados pedidos de patente das duas embalagens e já há empresas interessadas na fabricação 34 

dos produtos. No entanto, ainda não foi desenvolvido um processo de produção em larga escala. “É preciso que se crie um modo 35 

de produção que possa suprir a necessidade da indústria e transformar o filme em um produto competitivo”, completa.36 
 

(Disponível em http://cienciahoje.uol.com.br/noticias/2014/03/embalagens-inteligentes. Acesso em 30 de março de 2014.)  

 
01 - Considerando as informações contidas no texto, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas 

sobre a relevância das películas desenvolvidas pela USP. 
 

(   ) O fato de um alimento estar dentro de seu prazo de validade nem sempre assegura que ele seja próprio para o 
consumo, porque fissuras na embalagem permitem a entrada de microrganismos que podem deteriorar o 
alimento. Esse processo de deterioração pode ser detectado pela película que muda de cor. 

(   ) Ambas as películas desenvolvidas pela USP acumulam as funções de prevenir a contaminação dos alimentos e 
de indicar quando ocorre um processo de deterioração dos produtos embalados. 

(   ) A película desenvolvida pela USP pode mudar de cor graças a um pigmento extraído da casca de uva e que, na 
natureza, é associado ao amadurecimento da uva, em razão da variação do pH. 

(   ) A película que muda de cor é biodegradável, porque é constituída de matéria-prima orgânica. Por isso a película 
pode se tornar uma alternativa sustentável à película plástica que é empregada atualmente na embalagem dos 
alimentos. 

 

Assinale a alternativa apresenta a sequência correta, de cima para baixo: 
 

a) V – F – V – V. 
b) F – V – V – F. 
c) V – V – F – V. 
d) F – F – V – V. 
e) V – V – F – F. 
 

02 - O sujeito da expressão sublinhada na sentença “A ideia é que seja disponibilizada nas gôndolas de supermercado 
uma paleta de cores que correlacione a embalagem com o estado de conservação do alimento” é: 

 

a) a ideia. 
b) uma paleta de cores. 
c) gôndolas de supermercado. 
d) a embalagem. 
e) conservação do alimento.  
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03 - Relativamente ao grupo que conduz as pesquisas sobre embalagens inteligentes, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Ainda não testou a eficiência da película que muda de cor para indicar o estado de conservação de um alimento, 
nem obteve a patente do produto. 

2. Estuda a criação de uma “embalagem ativa”, também produzida a partir de fécula de mandioca, e cujo objetivo é 
aumentar o prazo de validade dos produtos. 

3. Estuda o desenvolvimento de alternativas sustentáveis e funcionais para substituir o filme plástico que é usado 
para embalar alimentos. 

4. Recebeu financiamento de empresas interessadas em vender as embalagens inteligentes para desenvolver o 
processo de fabricação do produto em grande escala. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 1, 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 

 
04 - A película que muda de cor e a “embalagem ativa”, desenvolvidas por pesquisadores da USP, são chamadas pela 

autora do texto de “embalagens inteligentes”. Considere as seguintes razões para essa designação: 
 

1. Configuram-se como uma alternativa sustentável aos filmes plásticos porque são elaboradas com matéria-prima 
orgânica e biodegradável. 

2. Utilizam matéria-prima abundante no Brasil e, desta forma, podem oferecer uma oportunidade de mercado aos 
agricultores. 

3. Podem aumentar naturalmente a conservação dos alimentos e, assim, substituir conservantes que são aplicados 
no alimento. 

 
Justifica(m) a denominação “embalagens inteligentes”: 

 

a) 1 apenas. 
b) 3 apenas. 
c) 1 e 2 apenas. 
d) 2 e 3 apenas. 
e) 1, 2 e 3. 

 
05 - “A criação de embalagens funcionais biodegradáveis faz parte de um projeto empreendido pela equipe do Laboratório de 

Engenharia de Alimentos da Escola Politécnica da USP. Segundo Tadini, o objetivo é, além de criar uma alternativa sustentável 
para o filme plástico, agregar algum tipo de funcionalidade à embalagem.” 

 

Considere as seguintes reescritas do parágrafo acima, retirado do texto:  
 

1. A criação de embalagens funcionais biodegradáveis, que faz parte de um projeto empreendido pela equipe do 
Laboratório de Engenharia de Alimentos da Escola Politécnica da USP, objetiva criar, segundo Tadini, uma 
alternativa sustentável para o filme plástico, além de agregar algum tipo de funcionalidade à embalagem.  

2. A criação de embalagens funcionais biodegradáveis, um projeto empreendido pela equipe do Laboratório de 
Engenharia de Alimentos da Escola Politécnica da USP, segundo Tadini, cujo objetivo é criar uma alternativa 
sustentável para o filme plástico, além de agregar algum tipo de funcionalidade à embalagem.  

3. A criação de embalagens funcionais biodegradáveis faz parte de um projeto empreendido pela equipe do 
Laboratório de Engenharia de Alimentos da Escola Politécnica da USP e, segundo Tadini, objetiva criar uma 
alternativa sustentável para o filme plástico, além de agregar algum tipo de funcionalidade à embalagem. 

4. A criação de embalagens funcionais biodegradáveis é um projeto empreendido pela equipe do Laboratório de 
Engenharia de Alimentos da Escola Politécnica da USP, onde, segundo Tadini, objetiva, além de criar uma 
alternativa sustentável para o filme plástico, agregar algum tipo de funcionalidade à embalagem.  

 

Estão adequadas as reescritas apresentadas nos itens: 
 

a) 1 e 3 apenas. 
b) 1 e 2 apenas. 
c) 2, 3 e 4 apenas. 
d) 1, 2 e 4 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 

 
06 - Assinale a alternativa que verte corretamente para o discurso indireto a sentença: “ ‘É preciso que se crie um modo de 

produção que possa suprir a necessidade da indústria e transformar o filme em um produto competitivo’, completa Tadini”. 
 

a) Tadini completou que seria preciso que se crie um modo de produção que possa suprir a necessidade da indústria e 
transformar o filme em um produto competitivo. 

b) Tadini completa: “é preciso que se crie um modo de produção que possa suprir a necessidade da indústria e transformar 
o filme em um produto competitivo”. 

c) Tadini completou que seria preciso que se criasse um modo de produção que pudesse suprir a necessidade da indústria 
e transformar o filme em um produto competitivo. 

d) Tadini completou que é preciso criar um modo de produção que suprisse a necessidade da indústria e transforme o filme 
em um produto competitivo. 

e) Tadini completa que será preciso criar um modo de produção que pudesse suprir a necessidade da indústria e transformar 
o filme em um produto competitivo.  
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07 - A frase inicial do cartaz reproduzido na foto abaixo, viola a norma culta do português contemporâneo.  

 

 
 

(Disponível em http://jovensconectados1ano.blogspot.com.br/2012/10/concordancia-nominal.html. Acesso em 10 de abril de 2014.) 
 

Sobre essa sentença no cartaz, considere as seguintes reescritas: 
 

1. É proibido a entrada e a permanência de ambulantes no condomínio. 
2. São proibidas a entrada e a permanência de ambulantes no condomínio. 
3. É proibido entrada e permanência de ambulantes no condomínio. 
4. Proibida a entrada e permanência de ambulantes no condomínio. 

 

Para que a sentença passe a seguir a norma, ela precisa ser reescrita, como em: 
 

a) 1 e 2 apenas. 
b) 2 e 3 apenas. 
c) 2, 3 e 4 apenas. 
d) 1 e 4 apenas. 
e) 1, 2 e 4 apenas. 

 

 
08 - Considere o parágrafo seguinte: 

 
Pessoal, se você mora em região de Mata Atlântica, próximo a Santos, Diadema ou São Bernardo do Campo, atenção. 

Estamos em época de Lonomia, uma taturana extremamente perigosa onde seu veneno ocasiona hemorragia interna. Elas 
ficam aglomeradas (...) nas árvores, o que é bem característico da espécie. Se virem algo assim, liguem no Butantã e insistam 
para que vão buscá-las. Pode ter certeza que eles serão muito gratos. 

 

(Publicado em https://www.facebook.com/ViveremSantos?fref=ts, no dia 02 de abril de 2014. Acessado em 05 de abril de 2014.) 
 

 Identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas sobre os trechos assinalados no texto:  
 

(   ) A palavra “onde” foi empregada de maneira inadequada no trecho. Os termos “onde” e “seu” podem ser 
substituídos por “cujo”. 

(   ) A expressão “elas ficam aglomeradas” deveria ser substituída por “ela fica aglomerada”, para concordar com 
“uma taturana”. 

(   ) A palavra “seu” deveria ser substituída pela palavra “dela” para desfazer a ambiguidade resultante da 
possibilidade de se ter como antecedentes do pronome “Lonomia” ou “taturana”. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) V – V – V.  
b) V – F – V. 
c) F – V – F. 
d) V – V – F. 
e) F – F – V.  
 

  

https://www.facebook.com/ViveremSantos?fref=ts
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09 - “Um grupo de especialistas do Instituto Helmholtz de Oceanografia de Kiel, no norte da Alemanha, querem empreender a busca 

do avião malaio desaparecido com o minisubmarino não-tripulado ‘Abyss’ e esperam realizar esta missão assim que os 
primeiros destroços do avião forem encontrados.” (Disponível em http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/03/especialistas-alemaes-
querem-buscar-aviao-malaio-com-minisubmarino.html. Acesso em 22 de março de 2014) 

  

 Assinale a alternativa que melhor reescreve a sentença acima, de acordo com a norma culta do português 
contemporâneo: 

 

a) Um grupo de especialistas do Instituto Helmholtz de Oceanografia de Kiel, no norte da Alemanha, quer empreender a 
busca do avião malaio desaparecido com o minisubmarino não-tripulado "Abyss" e esperam realizar esta missão assim 
que os primeiros destroços do avião for encontrados.   

b) Um grupo de especialistas do Instituto Helmholtz de Oceanografia de Kiel, no norte da Alemanha, querem empreender, 
com o minissubmarino não-tripulado "Abyss", a busca do avião malaio desaparecido e esperam realizar esta missão assim 
que os primeiros destroços do avião for encontrados.   

c) Um grupo de especialistas do Instituto Helmholtz de Oceanografia de Kiel, no norte da Alemanha, quer empreender, com 
o minissubmarino não-tripulado "Abyss", a busca do avião malaio desaparecido e espera realizar esta missão assim que 
os primeiros destroços do avião forem encontrados.   

d) Um grupo de especialistas do Instituto Helmholtz de Oceanografia de Kiel, no norte da Alemanha, quer empreenderem a 
busca do avião malaio desaparecido com o minisubmarino não-tripulado "Abyss" e esperam realizarem esta missão assim 
que os primeiros destroços do avião for encontrado.   

e) Um grupo de especialistas do Instituto Helmholtz de Oceanografia de Kiel, no norte da Alemanha, quer empreender, com 
o minisubmarino não-tripulado “Abyss”, a busca do avião malaio desaparecido e esperam realizar esta missão assim que 
os primeiros destroços do avião forem encontrados. 

 

 
10 - Sobre a tira abaixo, considere as seguintes afirmativas: 
 

 
 

(Disponível em http://lauroportugues.blogspot.com.br. Acessado em 10 de abril de 2014.) 
 

1. A resposta da moça à pergunta da amiga demonstra sua frustração porque ela não admite que o ex-namorado a 
tenha deixado para passar a sair com a “gostosona da academia”. 

2. A sentença “Estou bebendo menas cerveja hoje em dia” não segue as normas gramaticais, porque a palavra 
“menos”, que é invariável, foi flexionada em gênero. 

3. A moça se sente vingada porque o ex-namorado está saindo com alguém que bebia excessivamente e continua 
bebendo, ainda que com alguma moderação. 

4. A “vingança” da moça consiste no fato de que seu ex-namorado teria encontrado uma pessoa que, no 
entendimento da moça, usa uma variedade não culta do português. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente a afirmativa 4 é verdadeira. 
d) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
e) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
 

 
  

http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/03/especialistas-alemaes-querem-buscar-aviao-malaio-com-minisubmarino.html
http://g1.globo.com/mundo/noticia/2014/03/especialistas-alemaes-querem-buscar-aviao-malaio-com-minisubmarino.html
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LEGISLAÇÃO 
 
11 - Sobre os Direitos e Garantias Fundamentais previstos na Constituição Federal, identifique como verdadeiras (V) ou 

falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 
estabelecer. 

(   ) A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em 
caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 

(   ) É plena a liberdade de associação para fins lícitos de caráter paramilitar. 
(   ) São admissíveis, no processo criminal, as provas obtidas por meios ilícitos, caso o réu seja acusado por crime 

doloso contra a vida. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – V – F – F. 
b) F – F – V – V. 
c) V – F – V – F. 
d) F – V – F – V. 
e) V – F – F – V. 

 
12 - Acerca das disposições constitucionais gerais relativas aos agentes públicos, considere as afirmativas abaixo: 
 

1. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos estrangeiros que preencham os requisitos 
estabelecidos em lei, ressalvados os cargos privativos de brasileiro nato.  

2. É legítimo o limite de idade para a inscrição em concurso público quando possa ser justificado pela natureza das 
atribuições do cargo a ser preenchido. 

3. Não viola a Constituição Federal a ‘cláusula de barreira’, isto é, a limitação, pelo edital do concurso, do número 
de candidatos que participarão das fases subsequentes do certame. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 

13 - Sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais (Lei 
n.º 8.112/1990), assinale alternativa correta. 

 

a) Servidor é a pessoa que presta direta ou indiretamente serviço público. 
b) Os cargos públicos são criados por decreto ou regulamento do chefe do poder executivo. 
►c) Os cargos públicos são providos em caráter efetivo ou em comissão. 
d) A idade mínima de 16 (dezesseis) anos é requisito básico para investidura em cargo público. 
e) A investidura em cargo público ocorrerá com a nomeação. 
 

14 - Com base na lei que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal (Lei n.º 9.784/99), 
nos processos administrativos serão observados, entre outros, os critérios de: 

 

a) atuação conforme a vontade da Administração Pública, mesmo que contrária à lei, mas justificada pela urgência e interesse 
público. 

b) objetividade no atendimento do interesse pessoal de agentes ou autoridades, se necessário. 
c) sigilo na prática de todos os atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de publicidade previstas na Constituição 

Federal. 
►d) indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão. 
e) cobrança de despesas processuais, ressalvadas as hipóteses de gratuidade previstas em lei. 

 
15 - Acerca da responsabilidade civil prevista no Código Civil, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 

afirmativas: 
 

(   ) A responsabilidade civil é independente da criminal, não se podendo questionar mais sobre a existência do fato, 
ou sobre quem seja o seu autor, quando estas questões se acharem decididas no juízo criminal. 

(   ) O dono, ou detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior. 
(   ) O dono de edifício ou construção responde pelos danos que resultarem de sua ruína, se esta provier de falta de 

reparos, cuja necessidade fosse manifesta.  
(   ) Aquele que demandar por dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas ou pedir mais 

do que for devido, ficará obrigado a pagar ao devedor, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no 
segundo, o equivalente do que dele exigir, salvo se houver prescrição. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – F – V. 
b) V – V – F – F. 
c) F – F – V – V. 
d) V – F – V – F. 
►e) V – V – V – V.  



 

 

8 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
16 - Um homem com 72 anos de idade foi trazido ao pronto-atendimento psiquiátrico com quadro de início agudo de 

labilidade afetiva, heteroagressividade, desinibição sexual e alterações cognitivas diurnas. Iniciou-se tratamento com 
agentes anti-Alzheimer. O paciente apresentou intensificação da sintomatologia. Introduziu-se valproato de sódio. 
Após 14 dias, o paciente apresentou resposta clínica satisfatória. Com base no texto, assinale a alternativa que 
corresponde à hipótese diagnóstica do caso. 

 

a) Estágio inicial de demência vascular. 
b) Infarto cérebro-vascular. 
►c) Pseudodemência maniforme. 
d) Convulsão parcial complexa. 
e) Psicose cicloide. 

 
17 - Com relação às características genéticas dos transtornos de humor, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Os transtornos de humor são conhecidos mais como doenças genéticas complexas do que como simples traços 
mendelianos. 

2. Os estudos genéticos com gêmeos têm evidenciado que as causas genéticas explicariam de 50 a 70% da etiologia 
dos transtornos de humor. 

3. Os transtornos de humor são associados à baixa penetrância dos genes. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
18 - Com relação às características dos transtornos do humor, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 

afirmativas: 
 

(   ) O curso subsindrômico ocorre em 50 a 60% dos pacientes com transtorno bipolar do humor. 
(   ) O quadro denominado maternity blues associado a sintomas disfóricos no período puerperal é por si parte da 

fenomenologia do transtorno bipolar. 
(   ) A centralidade da disfunção psicomotora dos transtornos de humor tem sido associada a distúrbios subcorticais. 
(   ) A apresentação clínica de estupor em pacientes jovens é frequentemente precursora de depressão unipolar. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – F – V. 
b) V – F – F – V. 
c) F – V – V – F. 
►d) V – F – V – F. 
e) V – V – V – V. 

 
19 - Com relação a transtornos e suas características, numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com 

a coluna da esquerda. 
 

1. Tensão interna de início agudo + atitude perplexa. 
2. Redução da influência parassimpática na resposta 

psicofisiológica. 
3. Aborrecimentos relacionados ao grau de preocupações 

por mais de 6 meses. 
4. Cursa com anormalidades no metabolismo cerebral do 

lactato. 

(   ) Transtorno de estresse pós-traumático. 
(   ) Transtorno de ansiedade generalizada. 
(   ) Transtorno do pânico. 
(   ) Ansiedade secundária a uma condição 

médica geral. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 4 – 3 – 1 – 2. 
►b) 2 – 3 – 4 – 1. 
c) 2 – 4 – 1 – 3. 
d) 3 – 2 – 4 – 1. 
e) 3 – 4 – 1 – 2. 

 
20 - Assinale a alternativa que apresenta uma droga utilizada no tratamento da intoxicação por opiáceos. 
 

a) Metadona. 
b) Clonidina. 
c) Buprenorfina. 
►d) Naloxone. 
e) Diazepam. 
 

  



 

 

9 

21 - Com relação às características genéticas dos transtornos de humor, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Na esquizofrenia, o sintoma anedonia está fortemente associado à diminuição das interações sociais dos 
pacientes acometidos. 

2. Os agentes antipsicóticos podem afetar a motivação na esquizofrenia, por interferirem com aspectos do sistema 
túbero-infundibular. 

3. Déficits em memória de trabalho contribuem para o pensamento e comportamento desorganizados na 
esquizofrenia. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
►d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
e) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 

 
22 - Com relação às características do transtorno bipolar, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. O estado maníaco fragmentado e com sintomas psicóticos é denominado de estágio II da mania. 
2. A mania secundária pode ser determinada por uma variedade de condições físicas e tóxicas. 
3. A personalidade hipertímica se refere a um tipo de personalidade com características similares à hipomania, 

exceto quanto ao curso episódico. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
e) As afirmativas1, 2 e 3 são verdadeiras. 

 
23 - Assinale a alternativa que NÃO está relacionada ao transtorno amnéstico orgânico. 
 

a) Psicose de Korsakoff. 
b) Acidente vascular encefálico. 
►c) Transtorno de estresse pós-traumático. 
d) Neuroinfecção. 
e) Amnésia global transitória. 

 
24 - Com relação à esquizofrenia e a outros quadros psicóticos, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes 

afirmativas: 
 

(   ) A alta incidência de diabetes em pacientes esquizofrênicos vem sendo descrita desde antes da introdução do 
tratamento com neurolépticos. 

(   ) Epilepsia, tuberculose, obesidade e síndrome metabólica envolvendo resistência à insulina são condições cuja 
prevalência em pacientes com esquizofrenia vem aumentando. 

(   ) Experiências de sintomas psicóticos subclínicos na infância aumentam o risco de transtorno esquizofreniforme 
cerca de 30 anos mais tarde. 

(   ) O abuso de substâncias, até com a combinação de múltiplas drogas, é o problema médico mais comum em 
pacientes com esquizofrenia. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – V – F – V. 
b) F – V – F – V. 
c) V – F – V – F. 
d) F – V – F – F. 
e) V – F – V – V. 

 
25 - Com relação ao transtorno distímico, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. É um transtorno tipicamente ambulatorial, com um funcionamento social relativamente estável. 
2. O padrão eletroencefalográfico de sono é distinto do padrão de sono na depressão maior aguda. 
3. O diagnóstico diferencial da distimia deve ser feito com a “distimia-like”, que é um quadro de sintomas 

depressivos subsindrômicos com duração de 6 meses ou mais, associados a condições neurológicas. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►c) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente a afirmativa 3 é verdadeira. 
e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
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26 - Assinale a alternativa que NÃO está associada ao quadro de anorexia nervosa. 
 

a) Osteopenia. 
b) Pancreatite. 
c) Hipercolesterolemia. 
d) Arritmias cardíacas. 
►e) Hipercortisolismo. 

 
27 - Com relação aos distúrbios do sono, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as seguintes afirmativas: 
 

(   ) Insônia paradoxal é a má percepção do sono. 
(   ) Os transtornos primários do sono se devem a uma disfunção hipotalâmica. 
(   ) O sonambulismo é mais prevalente em adultos jovens do que em crianças. 
(   ) A síndrome de Kleine-Levin cursa com insônia. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – V – F – F. 
b) F – V – V – F. 
c) V – F – V – F. 
d) F – V – V – V. 
e) V – F – F – V. 

 
28 - Sobre os transtornos somatoformes, numere a coluna da direita com base na informação da coluna da esquerda. 
 

1. Doença psicossomática. 
2. Hipocondria. 
3. Transtorno de somatização. 
4. Transtorno neurovegetativo 

somatoforme. 
5. Dismorfofobia. 

(   ) Quadro com tonalidade obsessiva sobre condições mórbidas. 
(   ) Condição com lesão identificável. 
(   ) Condição pouco ou monossintomática ligada a um ou dois órgãos 

ou sistemas. 
(   ) Descrição de sintomas sem explicação médica. 
(   ) Condição associada a alterações da representação corporal. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

►a) 2 – 1 – 4 – 3 – 5. 
b) 5 – 2 – 4 – 3 – 1. 
c) 2 – 4 – 3 – 1 – 5. 
d) 4 – 1 – 5 – 2 – 3. 
e) 5 – 4 – 3 – 2 – 1. 

 
29- Assinale a alternativa que corresponde a um quadro clínico caracterizado por oftalmoplegia, confusão mental, ataxia 

e nistagmo. 
 

a) Síndrome de Korsakoff. 
b) Capgras. 
c) Delirium. 
►d) Síndrome de Wernicke. 
e) Síndrome de Meniére. 
 

30 - Com relação ao quadro de um paciente portador de retardo mental leve, é correto afirmar que esse paciente: 
 

a) consegue realizar no máximo tarefas práticas simples estruturadas. 
b) tem problemas com escrita, mas não com leitura. 
c) estatisticamente, consegue estudar até o ensino médio. 
d) estatisticamente, consegue estudar apenas até 1ª e 2ª séries. 
►e) tem dificuldades com conceitos abstratos. 

 
31 - Considere as seguintes características: 
 

1. Aspecto histopatológico com presença de placas senis que são depósitos extracelulares de proteína “tau”. 
2. Aspecto histopatológico com agrupamentos neurofibrilares no citoplasma dos neurônios. 
3. Baixa atividade colinérgica cortical. 

 

É(São) característica(s) da doença de Alzheimer: 
 

a) 1 apenas. 
b) 2 apenas. 
►c) 2 e 3 apenas. 
d) 1 e 3 apenas. 
e) 1, 2 e 3. 
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32 - Assinale a alternativa que apresenta um medicamento utilizado para o tratamento do delirium causado por 
anticolinérgicos. 

 

►a) Fisostigmina. 
b) Tiamina. 
c) Tioridazida. 
d) Lecitina. 
e) Tacrina. 
 

33 - Com relação aos transtornos de personalidade, identifique como verdadeiras (V) e as falsas (F) as seguintes 
afirmativas: 

 

(   ) O transtorno de personalidade histriônica em homens está associado ao abuso de substâncias. 
(   ) O transtorno de personalidade esquizoide caracteriza-se pela presença de interesses estereotipados e de empatia 

afetiva. 
(   ) O transtorno de personalidade borderline caracteriza-se pela presença de afetos disfóricos intensos e pela 

cognição intacta. 
(   ) A presença de sentimento de culpa após a realização de um ato impulsivo diferencia o transtorno de personalidade 

emocionalmente instável do transtorno de personalidade antissocial. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) F – V – F – V. 
►b) V – F – F – V. 
c) V – V – F – F. 
d) V – V – V – F. 
e) F – F – V – F. 

 
34 - Qual é o modelo de “preparação de mudança comportamental” utilizado no tratamento de dependências químicas que 

contém as fases pré-contemplativa, contemplativa, determinação, ação e manutenção? 
 

a) Marlatt. 
b) Drucker e Domanico. 
c) O’Leary. 
d) Singer. 
►e) Prochaska e Di Clemente. 

 
35 - Um paciente de 35 anos é trazido ao serviço de emergências psiquiátricas após ter invadido subitamente o camarim 

de uma atriz famosa. Disse que vem sendo amado à distância pela artista e que o empresário da atriz obstrui a 
concretização do suposto romance. Os familiares informaram que o homem tem acompanhado a carreira da atriz de 
maneira obsessiva. O episódio da invasão do camarim foi o primeiro encontro real entre os dois. Assinale a alternativa 
correspondente à hipótese diagnóstica do caso. 

 

a) Síndrome de Otelo. 
►b) Síndrome de Clerambault. 
c) Síndrome de Diógenes. 
d) Síndrome de Capgras. 
e) Síndrome de Duchene. 
 

36 - Qual é o tipo de memória constituída pela combinação de habilidades de atenção e de memória imediata e que permite 
manter e manipular informações novas? 

 

a) Memória episódica. 
b) Memória de procedimentos. 
c) Memória semântica. 
►d) Memória de trabalho. 
e) Memória implícita. 

 
37 - Com relação a alucinações, numere a coluna da direita com base nas informações da coluna da esquerda. 
 

1. “Fenômeno do duplo”. 
2. São desencadeadas por estímulos sensoriais. 
3. Sensações anormais em partes do corpo. 
4. Sensações alteradas de movimentos do corpo. 
5. São experimentadas fora do campo sensoperceptivo usual. 

(   ) Alucinações cenestésicas. 
(   ) Alucinações cinestésicas. 
(   ) Alucinações funcionais. 
(   ) Alucinações extracampinas. 
(   ) Alucinações autoscópicas. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

►a) 3 – 4 – 2 – 5 – 1. 
b) 4 – 1 – 3 – 5 – 2. 
c) 5 – 1 – 3 – 4 – 2. 
d) 3 – 2 – 5 – 4 – 1. 
e) 5 – 4 – 2 – 1 – 3. 
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38 - Um paciente de 32 anos de idade é trazido pela família para o ambulatório de psiquiatria. O paciente falava rodopiando 
as mãos e movimentando a cabeça de forma afetada. Em determinados momentos, encolhia os ombros de modo 
peculiar. Assinale a alternativa que identifica a denominação psicopatológica da descrição apresentada. 

 

a) Automatismo psicomotor. 
►b) Maneirismo. 
c) Tiques motores. 
d) Catalepsia. 
e) Flexibilidade cerácea. 

 
39 - Uma paciente de 23 anos com diagnóstico prévio de transtorno de personalidade borderline apresentava uma alteração 

do pensamento na qual produzia uma identificação dos próprios desejos com a realidade. Acreditava que para ela tudo 
seria possível e favorável a si. Assinale a alternativa que identifica a denominação desse tipo alterado de pensamento. 

 

a) Vago. 
b) Prolixo. 
c) Mágico. 
d) Oligofrênico. 
►e) Dereístico. 

 
40 - Uma paciente de 38 anos com um quadro depressivo grave afirmava que seu fígado havia desaparecido e que a 

ausência desse órgão a faria sofrer pelo resto da eternidade. Assinale a alternativa que apresenta a hipótese 
diagnóstica do caso descrito. 

 

a) Delírio hipocondríaco. 
►b) Delírio de Cottard. 
c) Delírio cenestopático. 
d) Querelância. 
e) Síndrome de Ekbom. 

 




