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PROVAS PARA O CARGO DE NÍVEL E 

MÉDICO/PSIQUIATRIA 

DIA: 15/9/2019 

ESTE CADERNO CONTÉM PROVAS DE: 

LÍNGUA PORTUGUESA (QUESTÕES 1 A 8) 

MATEMÁTICA (QUESTÕES 9 A 16) 

LEGISLAÇÃO (QUESTÕES 17 A 30) 

CONHECIMENTO ESPECÍFICO (QUESTÕES 31 A 65) 

INSTRUÇÕES: 

 
Após a autorização do(a) fiscal de sala, abra o caderno e confira-o, conforme as instruções abaixo: 
 
 Cada questão contém 4 (quatro) alternativas de resposta. Apenas 1 (uma) alternativa responde à questão. 

 O formulário de respostas deverá ser preenchido conforme as instruções contidas no próprio formulário e 
assinado apenas no espaço reservado para esse fim.  

 Não será permitido o empréstimo de qualquer tipo de material entre os(as) candidatos(as), durante a 
realização da prova. Caso haja necessidade, o(a) candidato(a) deverá chamar o(a) fiscal de sala. 

 

ATENÇÃO! 

 O não cumprimento das instruções poderá acarretar a eliminação do(a) candidato(a). 

 O tempo de duração da prova é de 4 (quatro) horas e INCLUI o preenchimento do formulário de respostas. 

 A interpretação das questões faz parte da prova. 

 Este caderno será obrigatoriamente devolvido ao(à) fiscal de sala, ao final da prova. O(a) candidato(a) 
deverá apenas destacar a contracapa, na qual se encontra o rascunho do gabarito, no qual não poderá 
haver nenhuma anotação extra.    

 A devolução do formulário de respostas e do caderno de provas é de inteira responsabilidade do(a) 
candidato(a). 

 Qualquer irregularidade deverá ser comunicada ao(à) fiscal de sala. 

 
Boa Prova! 
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LÍNGUA PORTUGUESA (QUESTÕES 1-8) 
 

  INSTRUÇÃO: Leia o texto 1 para responder às questões de 1 a 6  

TEXTO 1 

EDUCAÇÃO E RESSOCIALIZAÇÃO 

 Estímulo ao estudo é política de segurança pública 

Além de abranger a necessidade de efetiva punição por crimes cometidos, qualquer debate sobre segurança 
pública deve perpassar a reinserção social dos presos após o cumprimento da pena. Diante da criminalidade 
endêmica, refletir sobre o destino dos egressos do sistema carcerário é imprescindível à quebra de um ciclo de 
delinquência, no qual a reincidência se mostra, muitas vezes, inevitável ao ex-detento. 

Atentos a essa realidade, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e o Supremo Tribunal Federal (STF) têm 
buscado soluções adequadas ao problema, pautando suas iniciativas e julgados nessa direção. Tal postura, por 
óbvio, não significa o abrandamento descuidado do regime prisional, mas o apreço por uma política responsável, em 
prol da mudança de comportamento do detento. A ressocialização por meio da educação é essencial à reinserção 
dos condenados na comunidade e à contenção da elevadíssima taxa de reentrada nos presídios. 

Levantamento do Conselho Nacional de Justiça de 2018 revelou que quase 85% dos presos têm ensino médio 
incompleto. Destes, cerca de 26% não têm sequer o fundamental. Apesar da baixa escolaridade, apenas 12% deles 
estudavam em 2016. Esses dados evidenciam o imenso potencial de atuação do Estado e refletem uma triste 
realidade: a maioria dos egressos do sistema penal retorna ao convívio social sem qualquer qualificação profissional. 

Diversas normas garantem ao detento o direito à educação. Muitas conferem a redução da pena pela 
formação em cursos e até pela leitura. Pela Lei de Execução Penal, a cada 12 horas na escola, o detento deve ter sua 
pena decotada em um dia. Se há conclusão do ensino fundamental, médio ou superior, o desconto cresce em um 
terço. 

Para dar concretude a esse direito, o CNJ tem orientado os tribunais a implementarem medidas de estímulo 
efetivo ao estudo, a partir de atividades regulares e complementares, de cunho cultural, esportivo e de capacitação 
profissional. A resolução nº 44/2013 possibilita a diminuição da pena por meio de estudo por conta própria, atestado 
pela aprovação em exames que comprovem a conclusão do ensino fundamental ou médio. 

Entretanto, a dura realidade do sistema prisional brasileiro chama o magistrado à responsabilidade de, ao 
julgar o caso concreto, atentar-se à mensagem do Judiciário aos internos e à sociedade. É fundamental garantir que, 
dentro da lei e de forma proporcional, haja verdadeiros estímulos ao preso para buscar a educação formal. 

(...) 
A despeito do grande avanço promovido pela resolução nº 44/2013, não se afasta a capacidade de o 

magistrado, atento ao caso concreto e com base em fundamentos idôneos, concluir em sentido diverso. (...) 
A valorização de medidas socioeducativas no sistema prisional mostra-se relevante não apenas como forma 

de reconhecer os evidentes esforços do interno, mas também para garantir a reintegração do preso à sociedade. É 
fundamental definir incentivos adequados a todos aqueles que buscam, na educação, um caminho diferente do até 
então trilhado. Essa postura gera reflexos positivos na redução da reincidência e na construção de um sistema 
criminal mais eficiente.  

Gilmar Mendes -Ministro do Supremo Tribunal Federal desde 2002 e ex-presidente da corte (2008-2010). 
Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2019/06/educacao-e-ressocializacao.shtml> 

Acesso em: 30/6/2019. (Adaptado). 
 
 

 

QUESTÃO 1 

O texto aborda todos os temas a seguir, EXCETO: 

(A) a sensibilidade do magistrado ao julgar o caso concreto.  

(B) o papel do CNJ no cumprimento da Lei de Execução Penal. 

(C) a redução de pena como solução à diminuição da delinquência. 

(D) a relevância de políticas públicas relacionadas à reinserção de presos na sociedade. 
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QUESTÃO 2 

 Analise as proposições a seguir: 

I – O Brasil é um país em que os níveis de criminalidade não recrudescem. 

II – A legislação de Execução Penal é falha e não se aplica ao caso concreto. 

III – O estudo é uma das medidas que pode favorecer a ressocialização do preso. 

IV –  A maioria dos presos retorna à criminalidade por falta de qualificação. 

V – A população carcerária no país caracteriza-se pela baixa escolaridade. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

(A) Somente as proposições II e V estão corretas. 

(B) Somente as proposições I e IV estão corretas. 

(C) Somente as proposições II e III estão corretas. 

(D) Somente as proposições III e V estão corretas. 

 

QUESTÃO 3 

Em relação à coesão textual, o pronome esse (e variações) é empregado para retomar informações já 
apresentadas no texto. Considerando tais informações, analise as proposições abaixo: 

I – “Atentos a essa realidade” (linha 5). A expressão destacada refere-se à CRIMINALIDADE ENDÊMICA.  

II – “Para dar concretude a esse direito” (linha 18). A expressão destacada refere-se à DIREITO À EDUCAÇÃO.  

III – “pautando suas iniciativas e julgados nessa direção” (linha 6). A expressão destacada refere-se à 
REINSERÇÃO SOCIAL DOS PRESOS APÓS O CUMPRIMENTO DA PENA. 

IV –  “Essa postura gera reflexos positivos na redução da reincidência” (linha 31). A expressão refere-se à 
REINTEGRAÇÃO DO PRESO À SOCIEDADE. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

(A) Somente as proposições I e IV estão corretas. 

(B) Somente as proposições I e III estão corretas. 

(C) Somente as proposições II e IV estão corretas. 

(D) Somente as proposições II e III estão corretas. 

 

QUESTÃO 4 

Em relação à construção da argumentatividade, os excertos a seguir ilustram estratégias argumentativas presentes no 
texto. Assinale a alternativa em que a explicação dada entre parênteses NÃO está adequada à expressão destacada: 

(A) É fundamental definir incentivos adequados a todos aqueles que buscam, na educação, um caminho diferente do 
até então trilhado. (IMPESSOALIZAÇÃO). 

(B) Tal postura, por óbvio, não significa o abrandamento descuidado do regime prisional, mas o apreço por uma 
política responsável, em prol da mudança de comportamento do detento. (RESSALVA). 

(C) O CNJ tem orientado os tribunais a implementarem medidas de estímulo efetivo ao estudo, a partir de atividades 
regulares e complementares, de cunho cultural, esportivo e de capacitação profissional. (EXEMPLIFICAÇÃO). 

(D) Esses dados evidenciam o imenso potencial de atuação do Estado e refletem uma triste realidade: a maioria dos 
egressos do sistema penal retorna ao convívio social sem qualquer qualificação profissional. (MODALIZAÇÃO). 
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QUESTÃO 5 

Considerando o sentido da expressão destacada no período “A despeito do grande avanço promovido pela 
resolução nº 44/2013, não se afasta a capacidade de o magistrado, atento ao caso concreto e com base em 
fundamentos idôneos, concluir em sentido diverso.” (linhas 26-27), assinale a alternativa que preserva 
integralmente a mensagem original do texto.  

(A) Não obstante o grande avanço promovido pela resolução nº 44/2013, não se afasta a capacidade de o 
magistrado, atento ao caso concreto e com base em fundamentos idôneos, concluir em sentido diverso. 

(B) De acordo com o grande avanço promovido pela resolução nº 44/2013, não se afasta a capacidade de o 
magistrado, atento ao caso concreto e com base em fundamentos idôneos, concluir em sentido diverso.  

(C) Em consonância com o grande avanço promovido pela resolução nº 44/2013, não se afasta a capacidade de o 
magistrado, atento ao caso concreto e com base em fundamentos idôneos, concluir em sentido diverso.  

(D) Indo de encontro com o grande avanço promovido pela resolução nº 44/2013, não se afasta a capacidade de 
o magistrado, atento ao caso concreto e com base em fundamentos idôneos, concluir em sentido diverso. 

 

QUESTÃO 6 

Compare o texto 1 e o texto 2 apresentado a seguir: 

 

TEXTO 2- CHARGE 

 

 
 

Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#16/6/2019>. 
Acesso em: 16/6/2019 

 

Leia as proposições a seguir: 

I – O termo “até” (linha 15) indica que a leitura é considerada uma das estratégias legais de redução de pena.   

II – Tanto o texto 2 quanto o texto 1 apresentam posicionamento semelhante em relação à leitura.  

III – A análise dos elementos não verbais na charge confirma a ideia de que a leitura diminui a violência.  

IV –  Os modalizadores “está provado” (texto 2) e “é fundamental” (linhas 29-30) constituem posicionamento 
assertivo dos respectivos autores.  

Assinale a alternativa CORRETA: 

(A) Somente as proposições I e IV estão corretas. 

(B) Somente as proposições I e III estão corretas. 

(C) Somente as proposições II e III estão corretas. 

(D) Somente as proposições II e IV estão corretas. 

 

 

https://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/cartunsdiarios/#16/6/2019
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INSTRUÇÃO: Leia o texto 3 para responder à questão 7  

  

TEXTO 3 

Leia o texto a seguir: 

O trabalho infantil é ilegal e priva crianças e adolescentes de uma infância normal, impedindo-os não só 
de frequentar a escola e estudar normalmente, mas também de desenvolver de maneira saudável todas as suas 
capacidades e habilidades. Antes de tudo, o trabalho infantil é uma grave violação dos direitos humanos e dos 
direitos e princípios fundamentais no trabalho, representando uma das principais antíteses do trabalho decente. 

O trabalho infantil é causa e efeito da pobreza e da ausência de oportunidades para desenvolver 
capacidades. Ele impacta o nível de desenvolvimento das nações e, muitas vezes, leva ao trabalho forçado na vida 
adulta. Por todas essas razões, a eliminação do trabalho infantil é uma das prioridades da OIT (Organização 
Internacional do Trabalho). 

Disponível em: <https://www.ilo.org/brasilia/temas/trabalho-infantil/lang--pt/index.htm> 
Acesso em: 24/6/2019. (Adaptado). 

 

 

QUESTÃO 07 

Analise o trecho a seguir: 

“O trabalho infantil é ilegal e priva crianças e adolescentes de uma infância normal, impedindo-os não só de 
frequentar a escola e estudar normalmente, mas também de desenvolver de maneira saudável todas as suas 
capacidades e habilidades.” (linhas 1 a 3). 

Em relação à organização morfossintática do trecho, analise as proposições a seguir: 

I – Em “O trabalho infantil é ilegal e priva crianças e adolescentes de uma infância normal” as duas orações 
sintaticamente coordenadas entre si possuem a mesma estrutura sintática, próprio de orações dessa 
natureza. 

II – O trecho “mas também de desenvolver de maneira saudável todas as suas capacidades e habilidades” 
evidencia uma oração coordenada que exprime ideia de contradição. 

III –  O uso das formas “frequentar”, “estudar” e “desenvolver” contribuem para a progressão textual. 

IV –  No fragmento “todas as suas capacidades e habilidades” o pronome “suas” encontra-se no plural para 
concordar com a expressão “capacidades e habilidades”. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

(A) Somente as proposições I e II estão corretas. 

(B) Somente as proposições III e IV estão corretas. 

(C) Somente as proposições I e IV estão corretas. 

(D) Somente as proposições II e III estão corretas. 

 

 

 

 

 

 

1 
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4 
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QUESTÃO 08 

TEXTO 4- CHARGE 

 

Disponível em: <https://mcartuns.files.wordpress.com/2016/01/trabalho-infantil.jpg?w=350&h=200&crop=1> 
Acesso em: 23/8/2019. 

 

 Considerando a organização linguístico-discursiva do texto 4 , afirma-se:  

I – No primeiro balão, a expressão “nem brincadeiras” indicia que o filho cometeu alguma infração e por isso 
será castigado. 

II – A relação entre a expressão “isso tudo” e o texto visual tem como propósito argumentativo a ironia. 

III – No enunciado “Afinal de contas, um dia isso tudo será seu”, a expressão “afinal de contas” funciona 
como um operador argumentativo e indicia uma conclusão. 

IV –  No texto, a expressão indefinida “um dia”, usada pelo pai, indica incerteza em relação à herança que 
deixará para o filho. 

V –  No primeiro balão, o personagem faz uso de estratégias linguísticas que revelam a reprodução de um 
discurso autoritário. 

Está CORRETO o que se afirma em: 

(A) I, II e IV 

(B) II, III e V 

(C) I, III e IV 

(D) II, IV e V 
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MATEMÁTICA (QUESTÕES 9 – 16) 
 

QUESTÃO 9 

Após uma campanha de vacinação contra a gripe e o sarampo, ficou constatado que 90% da população foi 
imunizada para a gripe e 80% foi imunizada para o sarampo. Após um levantamento minucioso, constatou-se que 
75% da população ficou imunizada para ambas as doenças, gripe e sarampo. O percentual da população que NÃO 
recebeu nenhuma vacina foi de: 

(A) 5%. 

(B) 8%. 

(C) 9%. 

(D) 10%. 

 

QUESTÃO 10 

Em um hospital, o estoque de soro fisiológico é suficiente para 8 dias, com o seguinte esquema de aplicação: 30 
pacientes por dia, 24 gotas por minuto, durante 2 horas para cada paciente. Foi sugerido um novo esquema de 
aplicação de soro fisiológico: 40 pacientes por dia, 18 gotas por minuto, durante 1 hora para cada paciente. Se o 
novo esquema for adotado, o estoque do hospital será suficiente para: 

(A) 10 dias. 

(B) 14 dias. 

(C) 16 dias. 

(D) 18 dias. 

 

QUESTÃO 11 

Um determinado tipo de doença tem um componente genético: se os pais sofrem da doença, a probabilidade de 
o filho também sofrer da mesma enfermidade é de 10%. Se um casal, que apresenta essa enfermidade, tem 3 
filhos, a probabilidade de que 1 ou mais  desses filhos terem essa doença é: 

(A) 8,3%. 

(B) 18,2%. 

(C) 27,1%. 

(D) 30%. 

 

QUESTÃO 12 

Suponha que a propagação de uma doença seja modelada da seguinte forma: um doente contamina duas 
pessoas em uma unidade de tempo e se cura, ficando imune à doença, não contaminando mais ninguém. Uma 
unidade de tempo é igual a uma semana. Uma população de 20.480 indivíduos apresenta 10 indivíduos doentes 
no tempo t=0. Nessa situação, o número de pessoas doentes na população após 5 semanas e o tempo necessário 
para que metade dessa população esteja doente é, respectivamente:   

(A) 160 doentes, 8 semanas. 

(B) 160 doentes, 10 semanas. 

(C) 320 doentes, 8 semanas.  

(D) 320 doentes, 10 semanas. 

 

 

 

 



CONCURSO PÚBLICO – UFLA – EDITAL 75/2019 

 

 

P
ág

in
a7

 

 

QUESTÃO 13 

A tabela a seguir apresenta o número de pacientes relativo ao abandono de tratamento contra tuberculose 
pulmonar e a indicação da zona de moradia.  

 

Zona Abandono do tratamento 

Sim Não 

Urbana 150 450 
Rural 600 300 

Selecionando um paciente ao acaso, entre os que abandonaram o tratamento, a probabilidade de ele ter vindo 
da zona rural é: 

(A) 0,25. 

(B) 0,40. 

(C) 0,60. 

(D) 0,80. 

 

QUESTÃO 14 

A quantidade de colesterol em 100 ml de plasma sanguíneo humano pode ser modelada por uma distribuição 
normal de Gauss com média 200 mg e desvio padrão 20 mg, descrita na figura abaixo. Níveis de colesterol, acima 
de 240 mg, aumentam a probabilidade de ocorrência de problemas cardíacos. A probabilidade de um paciente 
estar em risco cardíaco, em razão de seu nível de colesterol estar acima de 240 mg, sabendo-se que a área 
hachurada vale 0,4772, é de: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: VIEIRA, Sônia. Introdução à bioestatística. Elsevier Brasil, 2015.  

 

(A) 5%. 

(B) 2,28%. 

(C) 4,56%. 

(D) 1,14%. 

 
 
 
 
 
 

24
0 

20
0 

0,4772 
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QUESTÃO 15 

Quando se diz que um televisor é de X polegadas, está subentendido que X é o comprimento, em polegadas, da 
diagonal desse televisor. A polegada é uma medida de comprimento inglesa, frequentemente, usada no Brasil. 
Utilizando a aproximação 1 polegada = 25 mm, o comprimento da diagonal de um televisor de 42 polegadas é: 

(A) 1,05 m. 

(B) 10,5 cm. 

(C) 105 dm. 

(D) 0,105 m. 

 

QUESTÃO 16 

Um setor administrativo de uma universidade com 12 funcionários levará 20 dias para realizar uma tarefa. Para 
agilizar os trabalhos, 3 funcionários serão realocados para esse setor. O tempo necessário para realizar a tarefa 
será de: 

(A) 17 dias. 

(B) 16 dias. 

(C) 15 dias. 

(D) 14 dias. 
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LEGISLAÇÃO (QUESTÕES 17-30) 

QUESTÃO 17 

João, aspirante a artista contemporâneo, desenvolveu sua primeira grande obra de relevo e buscou divulgá-la 
para o público. Marcos, seu mentor e curador de arte, com certo prestígio, afirmou que, para tanto, estaria 
condicionado à licença prévia. Considerando o caso hipotético descrito e os dispositivos da Constituição de 1988 
e suas alterações, assinale a alternativa CORRETA: 

(A) A Constituição de 1988 prevê a liberdade de expressão da atividade artística, independentemente de censura 
ou licença. 

(B) A Constituição de 1988 condiciona a liberdade de expressão de atividade de comunicação à licença prévia, 
não se aplicando tal condição à liberdade de expressão artística. 

(C) A Constituição de 1988 consagra a liberdade de expressão da atividade intelectual e científica, 
independentemente de licença, não inserindo expressamente em seu texto a liberdade de expressão 
artística. 

(D) A Constituição de 1988 assegura a liberdade de expressão artística, independentemente de censura, mas 
condicionada à licença prévia, na forma da lei. 

 

QUESTÃO 18 

O artigo 41 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 e suas alterações estabelece que são 
estáveis, após 3 (três) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em 
virtude de concurso público. Considerando esse tema, leia as proposições abaixo: 

I –  O servidor público estável só perderá o cargo em virtude de sentença judicial em primeira instância, 
mediante decisão administrativa discricionária ou mediante procedimento de avaliação periódica de 
desempenho. 

II – A invalidação de demissão do servidor estável, por sentença judicial, ensejará a reintegração ao cargo e o 
eventual ocupante da vaga, mesmo estável, perderá o cargo mediante processo administrativo em que lhe 
seja assegurada ampla defesa. 

III – O servidor estável ficará em disponibilidade, com remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu 
adequado aproveitamento em outro cargo, quando o seu cargo for extinto ou for declarada a sua 
desnecessidade. 

IV – A aquisição de estabilidade implica a obrigatoriedade de uma avaliação especial de desempenho a ser 
realizada por comissão instituída para essa finalidade. 

Marque a alternativa CORRETA: 

(A) Apenas as proposições I e II são corretas. 
(B) Apenas as proposições I e IV são corretas. 
(C) Apenas as proposições II e III são corretas. 
(D) Apenas as proposições III e IV são corretas. 

 

QUESTÃO 19 

A Lei Nº 8.112/1990 dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das 
fundações públicas federais. De acordo com a referida lei e suas alterações, são requisitos básicos para 
investidura em cargo público, EXCETO: 

(A) Ser brasileiro nato. 
(B) Usufruir de direitos políticos. 
(C) Ter a idade mínima de dezoito anos. 
(D) Estar quite com as obrigações militares e eleitorais. 
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QUESTÃO 20 

O Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis da União, das Autarquias e das Fundações Públicas Federais 
(Lei 8.112/1990 e suas alterações) determina que, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de 
provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto de 
avaliação para o desempenho do cargo. Sobre o estágio probatório dos servidores públicos, leia as proposições 
abaixo: 

 

I –  O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo 
anteriormente ocupado. 

II – O servidor em estágio probatório não poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou 
funções de direção, nem de chefia no órgão ou entidade de lotação, estando impedido de ser cedido a 
outro órgão ou entidade para ocupar cargos. 

III – Ao servidor em estágio probatório não poderá ser concedida licença e somente poderá ser concedido o 
afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo 
na Administração Pública Federal. 

IV – O estágio probatório ficará suspenso durante o afastamento, na hipótese de participação em curso de 
formação, e será retomado a partir do término do impedimento. 

 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

(A) Apenas as proposições I e III são corretas. 

(B) Apenas as proposições II e III são corretas. 

(C) Apenas as proposições I e IV são corretas. 

(D) Apenas as proposições II e IV são corretas. 

 

QUESTÃO 21 

Considerando as disposições previstas na Lei nº 9.784/99 e suas alterações, que regula o processo administrativo 
no âmbito da Administração Pública Federal, leia as proposições abaixo: 

 

I –  A competência é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, 
salvo os casos de delegação e avocação legalmente admitidos. 

II – Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua 
competência a outros órgãos ou titulares, ainda que essas instâncias não lhe sejam hierarquicamente 
subordinadas, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, 
jurídica ou territorial. 

III – A decisão de recursos administrativos pode ser objeto de delegação. 

IV – As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente essa qualidade e considerar-se-ão 
editadas pelo delegado. 

 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

(A) Apenas as proposições I e IV são corretas. 

(B) Apenas as proposições II e IV são corretas. 

(C) Apenas as proposições I, II e III são corretas. 

(D) Apenas as proposições I, II e IV são corretas. 
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QUESTÃO 22 

No que se refere à Lei nº 9.784/99 e suas alterações, que regula o processo administrativo no âmbito da 
Administração Pública Federal, marque a alternativa INCORRETA: 

 

(A) O servidor ou autoridade que esteja litigando judicial ou administrativamente com o interessado ou 
respectivo cônjuge ou companheiro é impedido de atuar em processo administrativo. 

(B) O impedimento de servidor ou autoridade que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos 
interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o terceiro grau pode ser 
objeto de arguição. 

(C) O órgão competente poderá, mediante despacho motivado, quando a matéria do processo envolver assunto 
de interesse geral, abrir período de consulta pública para manifestação de terceiros, antes da decisão do 
pedido, se não houver prejuízo para a parte interessada. 

(D) O direito da Administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os 
destinatários decai em cinco anos, contados da data em que foram praticados, salvo comprovada má-fé. 

 
 
 
 

QUESTÃO 23 

Tendo em vista a Lei nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição Federal, 
institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, leia as alternativas abaixo e depois marque a 
alternativa CORRETA: 

 

(A) Quando houver possibilidade de comprometimento da segurança nacional, nos casos estabelecidos em 
decreto do Presidente da República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional, é inexigível a licitação. 

(B) Nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis, no tempo necessário para a realização 
dos processos licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base no preço do dia é inexigível a 
licitação. 

(C) Caso a União Federal precise contratar entidades privadas sem fins lucrativos, para a implementação de 
cisternas ou outras tecnologias sociais de acesso à água para consumo humano e produção de alimentos, 
para beneficiar as famílias rurais de baixa renda atingidas pela seca ou pela falta regular de água é 
dispensável a licitação. 

(D) Quando houver inviabilidade de competição, em especial para contratação de profissional de qualquer setor 
artístico, diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrado pela crítica especializada 
ou pela opinião pública é dispensável a licitação. 
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QUESTÃO 24 

No que se refere à Lei nº 8.666/93 e suas alterações, que regulamenta o art. 37, inciso XXI da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública, leia as proposições abaixo: 

I –  As obras, os serviços e as compras efetuadas pela Administração serão divididas em tantas parcelas quantas 
se comprovarem técnica e economicamente viáveis, procedendo-se à licitação, com vistas ao melhor 
aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade sem perda da 
economia de escala. 

II – A administração pode descumprir as normas e as condições do edital, pois suas ações não estão 
estritamente vinculadas como o particular. 

III – A Administração Pública poderá, nos editais de licitação para a contratação de serviços, exigir da contratada 
que um percentual mínimo de sua mão de obra seja oriundo ou egresso do sistema prisional, com a 
finalidade de ressocialização do reeducando, na forma estabelecida em regulamento. 

IV – Os contratos administrativos de que trata essa Lei regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de 
direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as 
disposições de direito privado. 

Marque a alternativa CORRETA: 

(A) Apenas as proposições I, II e IV são corretas. 
(B) Apenas as proposições I, III e IV são corretas. 
(C) Apenas as proposições II e III são corretas. 
(D) Apenas as proposições I e IV são corretas. 
 

QUESTÃO 25 

Com base na Lei nº 10.520/2002, que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos 
termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição 
de bens e serviços comuns, e dá outras providências, marque a alternativa INCORRETA: 

(A) Os bens e serviços comuns são aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 
definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado e cujos valores não ultrapassem 
R$1.500.000,00 (um milhão e quinhentos mil reais). 

(B) A autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o objeto do certame, as 
exigências de habilitação, os critérios de aceitação das propostas, as sanções por inadimplemento e as 
cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos para fornecimento, na fase preparatória do pregão. 

(C) O prazo de validade das propostas será de 60 (sessenta) dias, se outro não estiver fixado no edital. 

(D) Os atos essenciais do pregão, inclusive os decorrentes de meios eletrônicos, serão documentados no 
processo respectivo, com vistas à aferição de sua regularidade pelos agentes de controle. 

 

QUESTÃO 26 

Tendo em vista a Lei nº 10.520/2002, que institui, no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, nos 
termos do art. 37, inciso XXI, da Constituição Federal, modalidade de licitação denominada pregão, para aquisição 
de bens e serviços comuns, e dá outras providências, leia as proposições abaixo: 

I –  É vedada a definição do objeto do pregão de forma imprecisa, insuficiente ou obscura. 

II – É vedada a aquisição do edital pelos licitantes, como condição para participação no certame. 

III – É vedada a especificação do objeto que, por excessiva, irrelevante ou desnecessária, limite a competição. 

IV – É vedada a realização do pregão por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação. 

Marque a alternativa CORRETA: 

(A) Apenas as proposições I e II estão corretas. 

(B) Apenas as proposições I, II e III estão corretas. 

(C) Apenas as proposições I, III e IV estão corretas. 

(D) Apenas as proposições II, III e IV estão corretas. 
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QUESTÃO 27 

Considerando o Decreto nº 7.746/12 e suas alterações, que regulamenta o art. 3º da Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993, para estabelecer critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas 
contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas 
estatais dependentes, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP, 
marque a alternativa INCORRETA: 

 

(A) A adequação da especificação do objeto da contratação e das obrigações da contratada aos critérios e às 
práticas de sustentabilidade será justificada nos autos, independentemente do caráter competitivo do 
certame. 

(B) A administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes poderão 
exigir no instrumento convocatório para a aquisição de bens que eles sejam constituídos por material 
renovável, reciclado, atóxico ou biodegradável, entre outros critérios de sustentabilidade. 

(C) A CISAP tem natureza punitiva e caráter transitório e é vinculada à Secretaria de Gestão do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, com a finalidade de propor a implementação de critérios, práticas 
e ações de logística sustentável no âmbito da administração pública federal direta, autárquica e fundacional e 
das empresas estatais dependentes. 

(D) A CISAP poderá convidar para participar das reuniões especialistas, pesquisadores e representantes de órgãos 
e entidades públicas ou privadas, sendo essa participação considerada prestação de serviço público 
relevante, não remunerada. 

 
 

QUESTÃO 28 

Márcio e Pedro, servidores públicos civis do Poder Executivo Federal, iniciaram uma discussão sobre os deveres 
fundamentais impostos pelo Código de Ética Profissional que os rege. As seguintes afirmativas foram debatidas: 

 

I –  Márcio afirmou que, embora desejável, ser cortês, ter urbanidade, ter disponibilidade e atenção não 
configuravam um dever do servidor público. 

II – Pedro afirmou que, embora deva respeitar a hierarquia, o servidor público deve resistir a (e denunciar) 
todas as pressões de superiores hierárquicos que visem a obter quaisquer favores, benesses ou vantagens 
indevidas em decorrência de ações imorais, ilegais ou aéticas. 

III – Márcio afirmou que, embora se deva zelar pelos próprios atos, não cabe ao servidor comunicar a seus 
superiores ato ou fato contrário ao interesse público ou exigir providências cabíveis, quando o ato não 
estiver diretamente relacionado à questão, pois tal comunicação sobre ato ou fato de terceiros configuraria 
conduta eticamente reprovável. 

IV – Pedro afirmou que o servidor público tem o dever de participar dos movimentos e estudos que se 
relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a realização do bem comum.  

 

Marque a alternativa CORRETA: 

 

(A) Apenas as proposições I e III são corretas. 

(B) Apenas as proposições I e IV são corretas. 

(C) Apenas as proposições II e III são corretas. 

(D) Apenas as proposições II e IV são corretas. 
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QUESTÃO 29 

Roberto, Joaquim e Cláudia, servidores públicos efetivos da Universidade Federal de Lavras, são membros 
representantes no Colegiado de um Curso de Graduação da instituição. Convocados para uma reunião, Roberto e 
Cláudia não compareceram. Sobre esse caso hipotético e tendo em vista o Regimento Geral da UFLA, leia as 
proposições abaixo: 

I –  Roberto alegou que sua ausência se justificava na medida em que estava realizando atividade de pesquisa, 
contribuindo, assim, para o desenvolvimento da universidade. 

II – Joaquim questionou a justificativa de Roberto, afirmando que o comparecimento, inclusive da 
representação estudantil, as reuniões de órgãos colegiados e suas câmaras e comissões internas é 
preferencial em relação a qualquer outra atividade administrativa, de ensino, pesquisa e extensão na UFLA. 

III – Cláudia alegou que estava em reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da universidade e, 
portanto, por se tratar de reuniões de órgão colegiado de hierarquia superior, tem preferência sobre os de 
hierarquia inferior. 

IV – Cláudia, ao saber sobre a votação realizada na reunião em que não pode comparecer sobre um processo de 
grande importância para o curso, solicitou ao presidente do colegiado que fosse concedida a ela vista do 
processo para que pudesse emitir parecer escrito.  

Considerando os dispositivos consagrados no Regimento Geral da Universidade Federal de Lavras, assinale a 
alternativa CORRETA: 

(A) Apenas as proposições II e III são corretas. 

(B) Apenas as proposições I e IV são corretas. 

(C) Apenas as proposições I e III são corretas. 

(D) Apenas as proposições II e IV são corretas. 

 

QUESTÃO 30 

O Edital PRGDP Nº 75/2019 rege o presente processo de seleção destinado ao provimento de cargos técnico-
administrativos em Educação. Considerando as disposições do referido edital, assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) Não serão analisados recursos sem fundamentação, fora do prazo ou fora das normas estabelecidas no Edital. 

(B) Em caso de empate na pontuação final do concurso, os critérios de desempate obedecerão à seguinte ordem: 
candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, completados até o último dia de inscrição no 
concurso; candidato que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimento Específico; e, persistindo o 
empate, terá preferência o candidato com data de nascimento mais antiga. 

(C) O candidato poderá interpor recurso contra o resultado do pedido de isenção da taxa de inscrição, contra o 
resultado da solicitação de atendimento especial, contra o gabarito preliminar e/ou questões, contra o 
resultado preliminar, contra o parecer da Comissão de Heteroidentificação, e contra o laudo pericial do 
exame admissional. 

(D) Os candidatos deficientes e negros participarão do concurso com condições diferenciadas frente aos demais 
candidatos, no que se refere ao conteúdo das provas, à avaliação e aos critérios de aprovação e à nota 
mínima exigida para os demais candidatos. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO (QUESTÕES 31-65) 
 

QUESTÃO 31 

Paciente de 25 anos, grávida de 22 semanas, com diagnóstico prévio de Transtorno Afetivo Bipolar tipo I, 
interrompeu o uso da medicação há quatro meses. Foi levada ao serviço de urgência psiquiátrica com quadro de 
depressão grave, com sintomas psicóticos após tentativa de auto-extermínio por enforcamento. Dentre as opções 
abaixo, o tratamento efetivo indicado para essa paciente, com MENOR RISCO de teratogenicidade, é: 

(A) Sertralina. 

(B) Quetiapina. 

(C) Ácido Valproico. 

(D) Eletroconvulsoterapia. 

 
QUESTÃO 32 

Sobre a Doença de Alzheimer, assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) Sinais neurológicos focais não são comuns no momento do diagnóstico. 

(B) Exames laboratoriais devem ser feitos para excluir outras causas de declínio cognitivo. 

(C) A ressonância magnética de crânio pode ser útil para avaliar a existência de atrofia hipocampal em casos 
leves. 

(D) Exames de imagem funcional, como a tomografia por emissão de pósitrons (PET), não contribuem em relação 
aos diagnósticos diferenciais e seriam um gasto desnecessário. 

 
QUESTÃO 33 

Grande parte dos pacientes que fazem uso de antipsicóticos convencionais desenvolvem discinesia tardia, sendo 
que, em idosos essa taxa pode alcançar 25% no primeiro ano de tratamento. Para que esse importante efeito 
adverso seja reversível, deve-se fazer a retirada do medicamento cedo o suficiente. Teoricamente, a reversão da 
discinesia deve-se ao: 

(A) Aumento da atividade da via túbero hipofisária. 

(B) Diminuição da sensibilidade dos receptores 5HT1A. 

(C) Reajuste da sensibilidade dos receptores D2 na via nigroestriatal.  

(D) Diminuição da sensibilidade dos receptores D2 na via nigroestriatal. 

 
QUESTÃO 34 

O transtorno obsessivo compulsivo (TOC) tem como principal sintoma a presença de obsessões e/ou compulsões. 
Trata-se de uma doença que, quando grave, pode ser incapacitante. Quanto a esse transtorno, assinale a 
alternativa CORRETA: 

(A) O tratamento psicológico mais eficiente é a psicanálise. 

(B) O paciente não tem consciência do absurdo de suas ideias obsessivas. 

(C) Os inibidores seletivos da recaptação da serotonina não são de primeira linha para o tratamento 
farmacológico desse transtorno. 

(D) A combinação de tratamento farmacológico com terapia cognitivo comportamental costuma ser mais efetiva 
do que a terapêutica farmacológica isolada. 
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QUESTÃO 35 

A Encefalopatia de Wernicke é uma doença neuropsiquiátrica aguda e grave, causada pela deficiência de tiamina. 
Estudos post mortem revelam uma prevalência da Síndrome de Wernicke Korsakoff (SWK) de 0,8% a 2,8% em 
adultos. Muitas vezes seu diagnóstico é desafiador e é necessária uma suspeita clínica bem fundamentada, para 
que seja realizada uma investigação detalhada e o tratamento adequado instituído imediatamente. Diante de um 
paciente com possível diagnóstico de Síndrome de Wernicke, assinale a alternativa que apresenta a tríade de 
sintomas que evocam mais fortemente esse diagnóstico: 

(A) Ataxia, confusão mental e nistagmo. 

(B) Apraxia, agnosia e paraplegia direita. 

(C) Afasia não fluente, ataxia e arreflexia. 

(D) Apraxia, déficit de memória anterógrada e afasia. 

 

QUESTÃO 36 

Na atualidade, as psicoterapias fazem parte do planejamento terapêutico de praticamente todos os transtornos 
mentais, seja como tratamento de primeira escolha, seja como abordagem coadjuvante de psicofarmacoterapia. 
Considere as proposições abaixo a respeito das diferentes abordagens psicoterápicas. 

 

I – A ciência da psicanálise é o alicerce do entendimento psicodinâmico e forma a estrutura de referência 
teórica fundamental para uma variedade de intervenções terapêuticas, compreendendo não apenas a 
própria psicanálise, mas várias formas de psicoterapia de orientação psicanalítica e formas relacionadas de 
terapia que empregam conceitos psicodinâmicos. 

II –  Na terapia cognitivo-comportamental a função do terapeuta é auxiliar o paciente a usar os próprios 
recursos para identificar erros de lógica, pensamentos e crenças errôneos ou disfuncionais e, 
posteriormente, corrigi-los mediante exame das evidências, testes comportamentais e geração de 
pensamentos alternativos. 

III –  O processo psicanalítico envolve trazer à tona memórias e sentimentos reprimidos por meio de um 
deslindamento de significados ocultos de material não verbalizado e de formas voluntárias pelas quais o 
paciente evita conflitos subjacentes por meio de esquecimento defensivo e repetição do passado. 

IV – As diferentes abordagens psicoterápicas divergem quanto à explicação que oferecem para as mudanças que 
almejam obter com seus pacientes. Nas terapias psicodinâmicas, o insight é considerado o principal 
ingrediente terapêutico; nas terapias cognitivas, as novas aprendizagens; nas terapias comportamentais, a 
correção de pensamentos ou crenças disfuncionais; e nas terapias de grupo, o uso de fatores grupais. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

(A) Somente as proposições I e II estão corretas. 

(B) Somente as proposições II e III estão corretas. 

(C) Somente as proposições I e IV estão corretas. 

(D) Somente as proposições II e IV estão corretas. 

 

QUESTÃO 37 

Assinale a alternativa que apresenta uma contraindicação absoluta para o uso de antidepressivos tricíclicos: 

(A) Obesidade. 

(B) Constipação intestinal. 

(C) Bloqueio do ramo de Hiss. 

(D) Transtorno afetivo bipolar. 
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QUESTÃO 38 

Pacientes HIV positivos que fazem uso concomitante de fármacos inibidores da protease e de outros fármacos, 
como alprazolam ou triazolam, podem exigir um ajuste de dose para esses dois últimos fármacos citados. Isso se 
deve ao fato de: 

(A) Inibidores da protease inibirem o Gly 27. 

(B) Inibidores da protease inibirem o CYP 3A4.  

(C) Inibidores da protease competirem pelo mesmo sítio de ligação aos receptores GABAa. 

(D) Inibidores da protease aumentarem a afinidade dos benzodiazepínicos aos receptores GABAa. 

 
QUESTÃO 39 

Paciente de 24 anos, do sexo masculino, apresenta neurofibromatose tipo I, foi internado em hospital geral para 
retirada de neurofibromas cervicais que provocavam compressão medular. No pós operatório, evoluiu com 
desorientação temporo-espacial, desatenção, inversão do ciclo circadiano, episódios de agitação no final da 
tarde, que melhoravam com abordagem verbal da equipe, sem riscos para si ou terceiros. Estava em uso de 
Diazepam 10 mg de 12/12 horas, há dois dias. Paciente sem história psiquiátrica prévia. A Psiquiatria foi chamada 
pela equipe para avaliar o paciente. Dentre as opções abaixo, assinale A MELHOR CONDUTA a ser instituída para 
este paciente: 

(A) Iniciar Fluoxetina 20 mg às 8 horas e Clonazepam 2 mg às 21 horas. 

(B) Suspender benzodiazepínico e prescrever Sertralina 50 mg às 8 horas e Zolpidem 10 mg às 21 horas. 

(C) Suspender benzodiazepínico, prescrever medidas de estimulação ambiental e Quetiapina 25 mg via oral, em 
caso de agitação. 

(D) Suspender benzodiazepínico, prescrever Biperideno 2 mg às 8 horas e Haloperidol 5 mg às 21 horas, além de 
medidas de estimulação ambiental. 

 
QUESTÃO 40 

As alternativas abaixo apresentam alterações psicopatológicas da sensopercepção, EXCETO : 

(A) Alucinoses. 

(B) Ilusões visuais. 

(C) Delírios somáticos. 

(D) Alucinações auditivas. 

 
QUESTÃO 41 

As alternativas abaixo apresentam efeitos colaterais comuns do metilfenidato, EXCETO: 

(A) Cefaleia. 

(B) Taquicardia. 

(C) Perda do apetite. 

(D) Retardamento do crescimento durante o uso prolongado em crianças. 

 

 

 

 



CONCURSO PÚBLICO – UFLA – EDITAL 75/2019 

 

 

P
ág

in
a1

8
 

 

QUESTÃO 42 

A psicoterapia de grupo é um tratamento no qual pessoas cuidadosamente selecionadas e emocionalmente 
doentes se encontram em um grupo orientado por um terapeuta treinado e ajudam umas às outras a 
promoverem mudanças em suas personalidades. Sobre essa modalidade de tratamento, as alternativas abaixo 
estão corretas, EXCETO: 

(A) Quanto ao papel do terapeuta, há um consenso de que seu papel é principalmente o de facilitador. 
Idealmente, os próprios membros do grupo são a fonte primária de cura e mudança. 

(B) Determinadas situações figuram como contraindicações gerais para participação em grupos 
psicoterapêuticos, entre elas estão: ideações suicidas ativas, psicoses atuais e transtornos da personalidade 
graves. 

(C) Além das vantagens de uma relação custo-benefício mais favorável, a terapia em grupo faz uso de 
ingredientes terapêuticos próprios que inexistem na terapia individual: os chamados fatores terapêuticos 
grupais. 

(D) Os grupos devem ser o mais homogêneo quanto possível. Membros com categorias diagnósticas diferentes e 
padrões de comportamento variados devem ser colocados separados de modo a não comprometer a 
interação. 

 
QUESTÃO 43 

As alternativas abaixo apresentam sinais precoces de intoxicação pelo lítio, EXCETO: 

(A) Diarreia. 

(B) Tremores. 

(C) Cefaleia intensa. 

(D) Náuseas e vômitos. 

 
QUESTÃO 44 

O mais incapacitante transtorno fóbico é a: 

(A) Agorafobia. 

(B) Fobia social. 

(C) Aracnofobia. 

(D) Claustrofobia. 

 
QUESTÃO 45 

Sobre o mecanismo de ação sugerido para a vilazodona é CORRETO afirmar que esse fármaco: 

(A) Combina a inibição da receptação de aminas e o antagonismo de receptores 5HT1A. 

(B) Combina a inibição do SERT com uma segunda propriedade, agonista parcial de 5HT1A.  

(C) Combina a inibição da recaptação de noradrenalina com um agonismo de receptores 5HT1A. 

(D) Combina a inibição da recaptação de dopamina e noradrenalina com um antagonismo de receptores 5HT1A. 
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QUESTÃO 46 

Paciente de 20 anos com o seguinte relato: “Me comunicar e interagir com outras pessoas, desde sempre, me 
causa uma grande ansiedade. É como se todas estas imagens diferentes entrassem, ao mesmo tempo no meu 
cérebro e eu não conseguisse descodificar. Já memorizei o meu dia a dia. Tenho a mesma rotina há anos, porque 
me acalma saber o que vai acontecer a seguir e eu consigo antecipar e controlar minha vida. Se algo muda na 
minha rotina, fico muito nervoso. Quando era pequeno, sempre que havia uma mudança, eu gritava, guinchava e 
às vezes me tornava agressivo, até comigo mesmo. Desde que me lembro, faço movimentos repetidos 
intencionais, como balançar o corpo, alinhar objetos segundo um padrão de cores. Normalmente faço isso 
quando estou muito entusiasmado ou quando estou entediado.” O diagnóstico MAIS PROVÁVEL é: 

(A) Fobia social. 

(B) Esquizofrenia. 

(C) Transtorno do Espectro Autista. 

(D) Transtorno obsessivo compulsivo. 

 
QUESTÃO 47 

Qual dos transtornos de personalidade abaixo é caracterizado por impulsividade, gestos ou ameaças suicidas, 
instabilidade afetiva e ideação paranoide transitória associada ao estresse? 

(A) Paranoide. 

(B) Borderline. 

(C) Esquizoide. 

(D) Histriônico. 

 
QUESTÃO 48 

O uso de antipsicóticos típicos de alta potência está associado ao aumento considerável dos níveis plasmáticos de 
qual dos hormônios abaixo? 

(A) Prolactina. 

(B) Tireotrófico. 

(C) Aldosterona. 

(D) Adrenocorticotrófico. 

 
QUESTÃO 49 

Paciente de 22 anos em tratamento para Transtorno Depressivo Maior com Sertralina 50 mg/dia desenvolveu 
uma desagradável sensação de inquietação motora, especialmente em membros inferiores. Qual a melhor 
hipótese diagnóstica? 

(A) Acatisia. 

(B) Ansiedade. 

(C) Síndrome Serotoninérgica. 

(D) Síndrome das Pernas Inquietas. 
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QUESTÃO 50 

A Clozapina é um antipsicótico que apresenta superioridade de potencial antipsicótico frente a outros. No 
entanto, esse fármaco não é usado, geralmente, como primeira linha no tratamento da esquizofrenia, devido a 
um efeito colateral importante. Assinale a alternativa que apresenta este efeito adverso: 

(A) Agranulocitose. 

(B) Crises convulsivas. 

(C) Anemia hemolítica. 

(D) Ganho de peso com dislipidemia. 

 

QUESTÃO 51 

Com relação ao tratamento com cloridrato de donepezila, é CORRETO afirmar que: 

(A) pode exacerbar os efeitos de relaxamento muscular da succinilcolina durante a anestesia.  

(B) é recomendado a pacientes com obstrução urinária ou em recuperação de cirurgia de bexiga. 

(C) é recomendado a indivíduos com obstrução gastrintestinal ou em recuperação de cirurgia do trato digestório. 

(D) não é reduzida a depressão do cloridrato de donepezila, quando o paciente apresenta cirrose hepática 
alcoólica. 

 
QUESTÃO 52 

Assinale a alternativa INCORRETA, sobre o comportamento suicida: 

(A) Mulheres se suicidam mais e fazem mais tentativas de auto-extermínio do que os homens. 

(B) Homens se suicidam mais e fazem menos tentativas de auto-extermínio do que as mulheres. 

(C) Como o suicídio é, em parte, geneticamente determinado, história familiar de auto-extermínio é considerada 
um fator de risco. 

(D) Doença mental é um fator de risco importante, considerando-se que quase a totalidade dos suicidas tinha 
alguma doença mental quando se mataram. 

 

QUESTÃO 53 

Para um paciente que apresenta alcoolismo crônico e doença hepática avançada e inicia tratamento de 
desintoxicação etílica, o benzodiazepínico MAIS INDICADO é: 

(A) Diazepam. 

(B) Lorazepam. 

(C) Alprazolam. 

(D) Clonazepam. 

 

QUESTÃO 54 

Em relação ao Carbonato de lítio, assinale a alternativa CORRETA: 

(A) Atua em todas as fases do transtorno afetivo bipolar. 

(B) Tem contraindicação absoluta em pacientes que apresentam hipotireoidismo. 

(C) É excretado principalmente pelas fezes, mas também tem alguma eliminação renal. 

(D) O índice terapêutico é alto e por isso recomenda-se dosagens plasmáticas periódicas. 
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QUESTÃO 55 

Atualmente, há consenso de que, além das técnicas específicas de cada modelo de psicoterapia, fatores que são 
comuns a todas elas têm grande importância para a mudança terapêutica. A respeito disso, analise as assertivas, a 
seguir, como verdadeiras (V) ou falsas (F). 

(    ) A aliança terapêutica é uma variável crucial para todas as formas de psicoterapia. Em termos simples, ela designa 
a capacidade de o paciente e o terapeuta trabalharem colaborativamente e de forma objetiva para atingirem 
objetivos estabelecidos em comum e de se conectarem em âmbito emocional. 

(    ) Cada escola psicoterapêutica tem seus postulados originais, sua maneira de entender o ser humano, seus 
procedimentos técnicos e a pesquisa que os embasa. Além desses pressupostos teóricos, o fator humano de 
respeito e consideração com cada paciente é prescindível para o desfecho de qualquer modalidade de 
psicoterapia. 

(    ) Em princípio, se não há sofrimento psíquico, não há indicação para psicoterapia. Sem sofrimento psíquico, 
dificilmente o paciente irá aderir a um tratamento que requer sacrifícios, disponibilidade de tempo, desejo de 
mudança e que, muitas vezes, é longo, difícil e oneroso. 

(    )  Capacidade de ser introspectivo, pensar psicologicamente e ter insight, tolerar frustrações e ter controle sobre 
seus impulsos são condições dispensáveis para quem deseja fazer psicanálise, terapia de orientação psicanalítica 
e terapia cognitivo-comportamental. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

(A) V – V – F – F 

(B) V – F – V – F 

(C) V – V – F – V 

(D) F – F – V – V 

 

QUESTÃO 56 

As alternativas, a seguir, apresentam características da Síndrome de Tourette, EXCETO: 

(A) A incidência é maior no sexo masculino. 

(B) O início é sempre anterior à idade de 18 anos. 

(C) Os sintomas podem ser agravados pelo uso de metilfenidato. 

(D) Caracteriza-se principalmente por tiques motores, podendo ou não ocorrer tiques vocais. 

 

QUESTÃO 57 

Um dos preceitos teóricos introduzidos por Freud requer que o analista interrompa o julgamento e dê atenção 
imparcial a cada detalhe comunicado pelo paciente de forma igualitária. Esse preceito caracteriza: 

(A) A regra de abstinência. 

(B) O princípio da atenção flutuante. 

(C) O princípio do analista como espelho. 

(D) A regra fundamental da associação livre. 
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QUESTÃO 58 

As alternativas a seguir apresentam efeitos colaterais considerados comuns com o uso de Carbamazepina, EXCETO: 

(A) Ataxia. 

(B) Diplopia. 

(C) Perda de apetite. 

(D) Reação alérgica na pele. 

 

QUESTÃO 59 

As alternativas a seguir apresentam características do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), 
EXCETO: 

(A) A incidência de TDAH em familiares de primeiro grau dos indivíduos acometidos não é elevada. 

(B) O TDAH pode estar associado a um comprometimento do rendimento escolar. 

(C) O muito baixo peso ao nascer aumenta o risco de o transtorno ocorrer. 

(D) O transtorno afetivo bipolar é um diagnóstico diferencial. 

 

QUESTÃO 60 

Sobre o mecanismo de ação do cloridrato de memantina que atua em receptores para glutamato, é CORRETO 
afirmar que: 

(A) É um agonista dos receptores NMDA para glutamato. 

(B) É um antagonista de receptores NMDA para glutamato.   

(C) É um antagonista dos receptores AMPA para glutamato.  

(D) É um agonista inverso para os receptores NMDA para glutamato. 

 

QUESTÃO 61 

Uma estudante de 21 anos procurou atendimento queixando-se dos seguintes sintomas: insônia terminal, 
redução do apetite, dificuldade de concentração, fadiga, ansiedade e preocupações excessivas com as avaliações 
da faculdade. O diagnóstico MAIS PROVÁVEL para este caso é: 

(A) Transtorno depressivo maior. 

(B) Transtorno afetivo bipolar tipo 2. 

(C) Transtorno de Ansiedade generalizada. 

(D) Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade. 

 

QUESTÃO 62 

As alternativas a seguir apresentam características do Delirium, EXCETO: 

(A) Tende a flutuar durante o curso do dia. 

(B) É sempre um transtorno mental de causa orgânica. 

(C) Há capacidade reduzida para sustentar e mudar a atenção. 

(D) Distúrbios da sensopercepção e da linguagem não são comuns. 

 

 



CONCURSO PÚBLICO – UFLA – EDITAL 75/2019 

 

 

P
ág

in
a2

3
 

 

 

QUESTÃO 63 

São abordagens não farmacológicas úteis no quadro de Delirium, EXCETO: 

(A) Iniciar medidas de higiene do sono. 

(B) Suspender temporariamente visitas de familiares. 

(C) Estimular a psicoeducação com a equipe hospitalar. 

(D) Evitar intervenções que limitem a mobilidade do paciente. 

 

QUESTÃO 64 

Em relação ao curso do Transtorno Afetivo Bipolar, assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) O hipotireoidismo está associado à ciclagem rápida. 

(B) O abuso de anfetaminas pode desestabilizar o paciente. 

(C) Períodos de eutimia estão presentes, mesmo quando o paciente não recebe tratamento adequado. 

(D) Quadros de alteração de humor causados por corticoterapia são preditores de um transtorno afetivo de difícil 
controle. 

 

QUESTÃO 65 

Em relação à Esquizofrenia, é INCORRETO afirmar que: 

(A) Transtorno de humor é um possível diagnóstico diferencial. 

(B) No subtipo residual estão presentes apenas sintomas negativos. 

(C) Cerca de 70% dos pacientes alcançam a remissão dos sintomas com o uso de antipsicóticos. 

(D) Alucinações auditivas devem estar sempre presentes por pelo menos 1 mês para o diagnóstico. 
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