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INFORMAÇÕES DO EDITAL DE ABERTURA QUANTO ÀS DISCURSIVAS 

 
8.3.3 A Prova discursiva para os cargos de 2º Tenente Oficial Médico será composta de duas questões discursivas, 

de acordo com a especialidade, onde o(a) candidato(a) deverá optar por uma das questões para resolver, de 
acordo com o item 11 deste Edital. 

11.1 A Prova Discursiva, Redação ou Estudo de Caso, será realizada juntamente à Prova Objetiva. 
11.1.2 O Estudo de Caso será aplicado para o cargo de 2º Tenente. 
11.1.4 Somente será corrigido o Estudo de Caso do candidato que obtiver a pontuação estabelecida no subitem 8.4 

e que estiver classificado na Prova Objetiva até o limite disposto na Tabela 11.2, além de não ser eliminado 
por outros critérios estabelecidos neste Edital. 

11.2 A correção da Prova Discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, será realizada por Banca Corretora, 
conforme os critérios estabelecidos na Tabela 11.3, cuja pontuação máxima será de 20 (vinte) pontos. O 
candidato deverá atingir 50% (cinquenta por cento) ou mais do total da pontuação prevista para a Prova 
Discursiva, para não ser eliminado do concurso público, além de não ser eliminado por outros critérios 
estabelecidos neste Edital. 

11.3 A Prova Discursiva, Estudo de Caso, para o cargo de 2º Tenente, será avaliada considerando-se os aspectos 
presentes na Tabela 11.3: 

 
TABELA 11.3 
 

Aspectos: Descrição: 
Pontuação 
máxima 

1 
Conhecimento técnico-
científico sobre a matéria. 

O candidato deve apresentar conhecimento teórico e prático a 
respeito do assunto/tema abordado pelo Estudo de Caso, 
demonstrando domínio técnico e científico. 

10 

2 
Atendimento ao tema 
proposto. 

A resposta elaborada deve ser concernente ao tema proposto pelo 
Estudo de Caso. Assim, a cada critério não atendido em relação ao 
Aspecto 1 (Conhecimento técnico-científico sobre a matéria) a 
resposta receberá os respectivos descontos no Aspecto Atendimento 
ao tema. 

04 

3 

Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto. 

A argumentação apresentada pelo candidato deve ser pertinente e 
clara, capaz de convencer seu interlocutor a respeito do ponto de vista 
defendido, além de demonstrar senso crítico em relação ao 
questionamento abordado pelo Estudo de Caso. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 3, “Clareza na argumentação/senso crítico em 
relação ao tema proposto, também será pontuado com nota 0 (zero). 

02 

4 
Utilização adequada da 
Língua Portuguesa. 

A resposta elaborada deve apresentar em sua estrutura textual: uso 
adequado da ortografia, pontuação, regência e concordância 
(requisitos gramaticais), constituição adequada dos parágrafos 
conforme o assunto abordado, respeito às margens e legibilidade. 
Caso o candidato tenha obtido pontuação igual a 0 (zero) nos 
aspectos 1 e 2, o de nº 4, “Utilização adequada da Língua 
Portuguesa”, também será pontuado com nota 0 (zero). 
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TOTAL DE PONTOS 20 
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11.5 A Folha da Versão Definitiva será o único documento válido para a avaliação da Prova Discursiva. A folha para 
rascunho, no caderno de questões, é de preenchimento facultativo e não valerá para a finalidade de avaliação da 
Redação e do Estudo de Caso.  
11.6.1 No Estudo de Caso, o candidato disporá de, no mínimo, 20 (vinte) linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas para 
elaborar sua resposta, sendo desconsiderado para efeito de avaliação qualquer fragmento de texto que for escrito 
fora do local apropriado ou que ultrapassar a extensão de 30 (trinta) linhas permitidas para a elaboração de seu 
texto.  
11.7 A Prova Discursiva deverá ser feita à mão pelo próprio candidato, em letra legível, com caneta esferográfica 
transparente de tinta azul ou preta.  
11.8 O candidato não poderá manusear e consultar nenhum tipo de material durante a realização da Prova 
Discursiva, devendo atentar-se apenas para as informações contidas em seu Caderno de Questões.  
11.9 O candidato terá sua Prova Discursiva avaliada com nota 0 (zero) em caso de:  
a) não atender ao tema proposto e ao conteúdo avaliado;  
b) não desenvolver o tema na tipologia (Redação) ou gênero (Estudo de Caso) textual exigidos;  
c) manuscrever em letra ilegível ou grafar por outro meio que não o determinado neste Edital;  
d) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor;  
e) redigir seu texto a lápis, ou à tinta em cor diferente de azul ou preta;  
f) não apresentar a Redação ou o Estudo de Caso redigido(a) na Folha da Versão Definitiva ou entregá-lo(a) em 
branco;  
g) apresentar identificação, em local indevido, de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome 
qualquer, número(s), letra(s), sinais, desenhos ou códigos).  
11.10 Na Prova Discursiva, deverão ser rigorosamente observados os limites mínimos e máximos de linhas, 
previstos no subitem 11.16 (Redação) e 11.16.1 (Estudo de Caso), sob pena de perda de pontos a serem atribuídos 
à prova.  
11.11 A sigilosidade e a impessoalidade da Prova Discursiva serão mantidas durante o processo de correção, 
resguardando do corretor (Banca Corretora) a identidade do candidato.  
11.11.1 Para a correção da Prova Discursiva, a Folha da Versão Definitiva será digitalizada e a identificação do 
candidato omitida, para somente então ser disponibilizada para a correção através de um ambiente eletrônico.  
11.11.2 Na Folha da Versão Definitiva, constará no rodapé a seguinte informação ao candidato: “Para Correção, 
esta folha será digitalizada e a identificação do candidato será omitida”.  
11.12 Quanto ao resultado da Prova Discursiva, caberá interposição de recurso nos termos do item 18 deste Edital. 
 
 

NÍVEL SUPERIOR  

 

Em relação à distribuição dos pontos referentes aos itens 3. Clareza na argumentação/senso crítico em relação 

ao tema proposto. e 4. Utilização adequada da Língua Portuguesa, esclarecemos que a avaliação seguirá o 

mesmo padrão (demonstrado na tabela a seguir) para todos os cargos: 

 

3. Clareza na 
argumentação/senso 
crítico em relação ao 
tema proposto na 
questão 

Argumentação excelente [1,40 a 2,00]; 

Mediana [0,80 a 1,30] e; 

Ruim [0,20 a 0,70]. 

02 

4. Utilização 
adequada da Língua 
Portuguesa 

[-0,10] para cada erro gramatical (limitado a [-2,00]); portanto, se a 

resposta ultrapassar 20 erros gramaticais, não haverá mais descontos; 

Até [-0,70] para o desrespeito às margens; 

Até [-0,70] para a incorreta constituição de parágrafos, inclusive 

quanto à estruturação dos períodos no interior destes; 

Até [-0,60] para ilegibilidades. 
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2° TENENTE OFICIAL MÉDICO - PSIQUIATRIA  

 

1ª QUESTÃO 

Um Psiquiatra concluiu que seu novo paciente de 27 anos estava com o diagnóstico de Transtorno do Pânico 

pelo quadro clínico apresentado. Ao fechar o diagnóstico, o Psiquiatra achou por bem psicoeducar esse 

paciente acerca do transtorno com base em conceitos do DSM-5. Disse ao paciente que o transtorno 

consiste na presença de ataques de pânico, recorrentes e inesperados. Explicou que o ataque de pânico é 

um surto abrupto de medo intenso ou desconforto intenso que alcança um pico em minutos e durante o 

qual ocorrem pelo menos quatro entre treze sintomas. Também disse que, para estabelecer o diagnóstico, 

pelo menos um desses ataques deve ser seguido, em determinado período, de uma ou ambas as seguintes 

características: apreensão ou preocupação persistente acerca de ataques de pânico adicionais ou sobre 

suas consequências; mudança desadaptativa significativa no comportamento relacionada aos ataques. 

Diante desse quadro, elabore sua resposta de acordo com o que se solicita a seguir: 

a. Exponha, numerando-os, os treze sintomas que definem o ataque de pânico (dentre os quais o paciente 

precisa apresentar pelo menos quatro) conforme o DSM-5; 

b. Levando-se em consideração que o Médico Psiquiatra do caso decidiu administrar uma medicação 

pertencente à classe medicamentosa dos Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina, dê seis 

exemplos de fármacos que ele pode ter usado nesse tratamento; 

c. Para o diagnóstico desse transtorno, conforme o DSM-5, informe qual é o período mínimo em que o 

paciente precisa apresentar, após um ou mais ataques de pânico, uma ou ambas as seguintes 

características: apreensão ou preocupação persistente acerca de ataques de pânico adicionais ou 

sobre suas consequências; uma mudança desadaptativa significativa no comportamento relacionada 

aos ataques. 

 

R.: 

a. 01. Palpitações, coração acelerado, taquicardia; 

02. Sudorese; 

03. Tremores ou abalos;  

04. Sensações de falta de ar ou sufocamento; 

05. Sensações de asfixia;  

06. Dor ou desconforto torácico;  

07. Náusea ou desconforto abdominal;  

08. Sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou desmaio;  

09. Calafrios ou ondas de calor;  

10. Parestesias;  

11. Desrealização ou despersonalização; 

12. Medo de perder o controle ou “enlouquecer”;  

13. Medo de morrer. 

 

b. 1. Os seis primeiros exemplos de fármacos devem ser selecionados entre: Fluoxetina, Sertralina, Citalopram, 

Paroxetina, Fluvoxamina, Escitalopram e Vilazonona; 

 

c. O período mínimo é de um mês. 
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DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

Aspecto Fatores e requisitos para pontuação Pontos 

1. 
Conhecimento 
técnico-
científico 
sobre a 
matéria. 

a01: 0,5 
a02: 0,5 
a03: 0,5 
a04: 0,5 
a05: 0,5 
a06: 0,5 
a07: 0,5 
a08: 0,5 
a09: 0,5 
a10: 0,5 
a11: 0,5 
a12: 0,5 
a13: 0,5 
 
b. A cada exemplo apresentado dentro dos especificados, será acrescido 0,5 pontos. 
 
c: 0,5 
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2. 
Atendimento 
ao tema 
proposto. 

a. Atender ao tema quanto ao item a = 1,5 

b. Atender ao tema quanto ao item b = 1,5 

c. Atender ao tema quanto ao item c = 1,0 
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2ª QUESTÃO 

Uma paciente de 45 anos começou acompanhamento psiquiátrico, recentemente, e teve diagnóstico 

estabelecido de Transtorno Depressivo Maior. 

Sua psiquiatra explicou esse transtorno com mais detalhes, levando em consideração as bases do DSM-5. 

Disse à paciente que, para se estabelecer esse diagnóstico, a pessoa precisa apresentar pelo menos cinco 

entre nove sintomas, por um período mínimo estabelecido pelos critérios diagnósticos. Além disso, entre 

esses sintomas, o indivíduo precisa apresentar pelo menos um de dois sintomas específicos (sintomas 

obrigatórios) para se fechar o diagnóstico. 

Diante desse quadro, elabore sua resposta de acordo com o que solicita a seguir: 

a. Liste, numerando-os, os nove sintomas que definem esse transtorno (dentre os quais o paciente precisa 

apresentar pelo menos cinco) conforme o DSM-5; 

b. Cite os dois sintomas, dos quais a pessoa precisa apresentar pelo menos um, para o diagnóstico desse 

transtorno conforme o DSM-5; 

c. Informe o período mínimo de apresentação de sintomas para o diagnóstico desse transtorno conforme 

o DSM-5; 

d. As classes medicamentosas dos Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina e dos Inibidores 

Seletivos da Recaptação de Serotonina e Norepinefrina são boas alternativas para o tratamento desse 

transtorno. Cite 5 exemplos de Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina e 3 exemplos de 

Inibidores Seletivos da Recaptação de Serotonina e Norepinefrina que poderiam ser usados nesse caso. 

 

R.: 

a. 1. Humor deprimido;  
2. Acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades;  
3. Perda ou ganho significativo de peso, ou redução ou aumento do apetite; 
4. Insônia ou hipersonia;  
5. Agitação ou retardo psicomotor;  
6. Fadiga ou perda de energia;  
7. Sentimentos de inutilidade ou culpa excessiva ou inapropriada;  
8. Capacidade diminuída para pensar ou se concentrar, ou indecisão;  
9. Pensamentos recorrentes de morte, ideação suicida recorrente sem um plano específico, tentativa de suicídio 
ou plano específico para cometer suicídio. 
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b. 1. Humor deprimido; 
 2. Acentuada diminuição do interesse ou prazer em todas ou quase todas as atividades. 
 
c. O período mínimo é de duas semanas. 
 
d. Os 5 exemplos de Inibidores Seletivos de Recaptação de Serotonina devem ser selecionados entre: Fluoxetina, 

Sertralina, Citalopram, Paroxetina, Fluvoxamina, Escitalopram e Vilazonona. Os 3 exemplos de Inibidores 
Seletivos de Recaptação de Serotonina e Norepinefrina devem ser selecionados entre: Venlafaxina, Duloxetina 
e Desvenlafaxina. 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS PONTOS 

Aspecto Fatores e requisitos para pontuação Pontos 

1. 
Conhecimento 
técnico-
científico 
sobre a 
matéria 

a1: 0,5 
a2: 0,5 
a3: 0,5 
a4: 0,5 
a5: 0,5 
a6: 0,5 
a7: 0,5 
a8: 0,5 
a9: 0,5 
 
b1: 0,5 
b2: 0,5 
 
c: 0,5 
 
d: A cada exemplo apresentado dentro dos especificados, será acrescido 0,5 pontos.  
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2. 
Atendimento 
ao tema 
proposto na 
questão 

a. Atender ao tema quanto ao item a = 1,0 

b. Atender ao tema quanto ao item b = 1,0 

c. Atender ao tema quanto ao item c = 1,0 

d. Atender ao tema quanto ao item d = 1,0 
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