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INSTRUÇÕES
1. O tempo total para a resolução desta prova é de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo
destinado ao preenchimento do cartão-resposta. Esgotado este tempo o caderno de prova e o
cartão-resposta serão recolhidos pelo fiscal da sala.
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Examine se há marcações indevidas no campo destinado às respostas. Se houver, reclame
imediatamente ao fiscal.
3. Após autorizado pelo fiscal, verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de
questões, no total de 40 (quarenta), está correta e se há imperfeições gráficas que possam
causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.
4. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos
fiscais. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas do
caderno de prova.
5. Cada questão objetiva é apresentada com 5 (cinco) alternativas de resposta (de “A” a “E”),
das quais apenas 1 (uma) é correta.
6. Transcreva com caneta esferográfica, com tinta preta (preferencialmente) ou azul, as
respostas da prova objetiva para o cartão-resposta. Este será o único documento válido para
efeito de correção. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão-resposta por erro
de preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato.
7. Questões em branco, que contenham mais de uma resposta, emendas ou rasuras não serão
consideradas.
8. Não será permitido, durante a realização da prova, a comunicação entre os candidatos, o
porte e utilização de aparelhos celulares ou similares, de calculadoras ou similares, de
relógios, bonés ou similares, óculos escuros, de livros, de anotações, de impressos ou de
qualquer outro material de consulta.
9. Ao terminar, entregue ao fiscal o seu caderno de prova e o seu cartão-resposta. Você só
poderá entregar este material e se retirar definitivamente do seu grupo a partir das 16h. Os 3
(três) últimos candidatos de cada sala somente poderão entregar as respectivas provas e
retirar-se do local simultaneamente.
10. Para conferir suas respostas com o gabarito oficial, anote-as no quadro constante da última
folha, o qual poderá ser destacado e levado com você.
___________________________________________
ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)
INSCRIÇÃO

CARGO
COMPETÊNCIA

NOME DO(A) CANDIDATO(A)

LOCAL / SETOR / GRUPO / ORDEM
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 1
Sobre a loucura
1 Na sociedade racional, o louco foi isolado, posto à parte da humanidade, e perdeu o direito
de ser ouvido. Mas a loucura já teve, inclusive, conotação positiva. Aos poucos, resgata-se
um diálogo que parecia perdido. Várias obras filosóficas contribuíram para isso.
5 Nos primórdios da História da humanidade, a loucura sempre foi um assunto em pauta. Na
Filosofia Grega, por exemplo, a boa loucura é destacada por Platão na obra Fedro, não
sendo considerada uma doença ou perdição, mas inspiração – um dom divino, que pode ser
profético, poético, purificador, amoroso. Fruto do entusiasmo, a boa loucura busca a beleza
ideal despertada pelas lembranças diante das coisas do mundo.
10
Visão diferente sobre ___ loucura é proposta pelo humanista Erasmo de Rotterdam. O
filósofo da Renascença defende a ideia de que a loucura é o amor ___ vida em sua
simplicidade. Essa forma de loucura não possui conotação divina, é humana, laica. Em seu
livro Elogio da Loucura, publicado em Paris em 1509, expõe o retrato deste homem: “um
15 homem qualquer, retirado da multidão dos homens loucos, que, conquanto louco, soubesse
comandar os loucos e obedecer ___ eles e fazer-se amar por todos; e que fosse
complacente com ___ esposa, bom para os filhos, alegre nos banquetes, sociável com
todos com quem convive, e por fim, que não se considerasse alheio a tudo o que pertence
___ humanidade”.
20
Rotterdam, de forma crítica, expõe ao ridículo os que se cobriam de poder em seu tempo,
os que tinham na razão todos os mandos e desmandos, como visão absoluta da realidade.
Suas palavras, por vezes impiedosas, tinham alvo certo: eram um grito contra os podres
poderes exercidos por bispos, cardeais, papas, fidalgos, príncipes e monarcas “detentores”
25 da verdade.
[...]
Um dos mais importantes e significativos estudos sobre esse tema foi feito pelo filósofo
30 francês Michel Foucault. Em sua obra História da Loucura, traça um perfil da loucura em sua
especificidade, ou seja, não como algo imutável, estanque. A essência da loucura está
ligada, segundo ele, aos contextos histórico, cultural e econômico. Para os “desprovidos de
razão” houve sempre a exclusão do convívio social, isso desde a Idade Clássica e podemos
dizer que até os nossos dias. O filósofo francês desvela, diante disso, os mecanismos
35 sociais que submetem o homem às suas condições e regras perversas.
[...]
KRAUSE, Idalina. Filosofia Ciência & Vida. n. 45. Filosofia em sala de aula 34. São
Paulo: Editora Escala, 2010, p. 11-13. Adaptado.

01) No terceiro parágrafo do texto 1, há cinco lacunas. Assinale a alternativa que as preenche
CORRETAMENTE, de acordo com a ordem em que aparecem no texto.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

a–a–a–à–à
a–à–a–a–a
a–à–à–à–à
a–à–a–a–à
à–a–à–a–à
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02) De acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que:
A( ) para Platão, em sua obra Fedro, a loucura não é uma doença ou perdição, nem inspiração.
B( ) Erasmo de Rotterdam considera que a loucura não é divina nem humana, é laica.
C( ) segundo Michel Foucault, a loucura é mutável e sua essência está ligada aos contextos
histórico, cultural e econômico.
D( ) segundo Rotterdam, existe uma loucura boa e uma loucura má, decorrentes do entusiasmo
dos homens.
E( ) para os “desprovidos de razão”, nunca é possível um convívio social, segundo constatação
de Foucault.
03) Ainda de acordo com o texto 1, é CORRETO afirmar que:
A( ) o tema central do texto é a loucura diagnosticada, ao longo do tempo, como doença mental.
B( ) o texto, numa perspectiva filosófica, trata da condição humana.
C( ) a autora do texto faz uma crítica severa aos manicômios pela alienação que essas
instituições causam aos indivíduos.
D( ) na opinião da autora, cabe somente aos filósofos resolver as questões concernentes à
loucura.
E( ) as três obras citadas no texto retratam a loucura como expressão singela, quase pueril, de
subjetivismo poético.
04) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao texto 1.
(

) Uma das diferenças entre a visão de Platão e a de Rotterdam acerca da loucura é que
aquele a concebia com conotação divina e este com conotação demoníaca, seguindo as
tendências de cada período histórico, respectivamente.

(

) Rotterdam criticava a igreja e a realeza da época porque seus membros, deixando-se levar
por arroubos emocionais, não conseguiam ter uma visão racional da realidade.

(

) O primeiro parágrafo do texto faz menção a aspectos negativos e positivos associados à
loucura.

(

) Pode-se inferir do texto que, na perspectiva foucaultiana, a loucura está essencialmente
atrelada, de forma dinâmica, a mecanismos externos ao indivíduo que o subjugam de
maneira perversa.

(

) Na concepção de Platão e de Rotterdam, a loucura é social e economicamente determinada.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A( ) F – V – V – F – F
B( ) V – F – F – V – V
C( ) F – V – F – F – F
D( ) V – F – F – V – F
E( ) F – F – V – V – F
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05) Observe o quinto parágrafo do texto 1 e identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as
afirmativas, relativamente à coesão textual estabelecida pelas palavras sublinhadas.
(
(
(
(

) Esse tema (linha 29) remete à ideia de loucura que perpassa o texto.
) Em sua obra (linha 30), o pronome possessivo refere-se a Michel Foucault (linha 30).
) Isso (linha 33) é um pronome demonstrativo que retoma, de forma concisa, a ideia presente
na oração antecedente: exclusão do convívio social daqueles “desprovidos de razão”.
) As palavras desde (linha 33) e até (linha 34) delimitam dois lugares definidos.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

F–V–F–V
V–F–V–V
V–V–V–F
V–F–F–F
V–V–F–F

06) Leia o primeiro parágrafo do texto 1 e numere a coluna 2 abaixo, identificando a função
sintática dos termos, de acordo com a coluna 1.
COLUNA 1
I. sujeito
II. objeto direto
III. adjunto adverbial

(
(
(
(
(

COLUNA 2
) na sociedade racional (linha 1)
) o louco (linha 1)
) o direito de ser ouvido (linhas 1
e 2)
) a loucura (linha 2 )
) conotação positiva (linha 2)

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

I, II, III, I, II
III, I, II, I, II
III, II, I, III, II
III, I, II, I, III
I, III, II, III, I

07) Leia o fragmento abaixo.
“[...] a loucura sempre foi um assunto em pauta. (linha 5) [...] Em seu livro Elogio da Loucura,
publicado em Paris em 1509, expõe o retrato deste homem [...]” (linhas 13 e 14).
Identifique se as afirmativas são verdadeiras (V) ou falsas (F).
(
(
(
(
(

) A primeira preposição em (“assunto em pauta”) introduz um elemento que delimita o
significado de um substantivo.
) A segunda e a terceira preposição em (“em seu livro”; “em Paris”) entram na composição de
adjuntos adverbiais que exprimem ideia de lugar.
) A última preposição em (“em 1509”) integra um adjunto adverbial que exprime ideia de
tempo.
) O pronome possessivo seu (“seu livro”) e o sujeito do verbo expõe remetem a referentes
distintos no texto.
) A forma verbal foi (“a loucura sempre foi”) corresponde à terceira pessoa do singular do
verbo ir.
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

F–F–V–V–V
F–V–V–F–V
V–F–V–V–F
V–V–F–F–F
V–V–V–F–F
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Texto 2
Cronobiologia: relógios e ritmos
1 O sistema nervoso é responsável não só por coordenar os processos de adaptação dos
organismos ao espaço no qual vivem como também por organizar essa adaptação no tempo.
Por adaptação no tempo devemos entender tanto fenômenos que ocorrem nas relações
entre um organismo e seu ambiente quanto fenômenos de "economia interna", como por
5 exemplo a permeabilidade de uma membrana ou a secreção de um hormônio.
Até meados do século XX, acreditava-se que esses ajustes temporais eram realizados por
mecanismos do tipo ação-reação, como por exemplo no caso do nosso ciclo vigília/sono:
seríamos levados a dormir pela escuridão e acordaríamos com o nascer do sol.
10 As demonstrações de que o ciclo vigília/sono persiste em condições de isolamento temporal
(pessoas mantidas em cavernas por períodos de várias semanas ou meses continuam
dormindo e acordando com uma periodicidade de aproximadamente 25h) nas mais diversas
espécies sugeria a existência de "relógios biológicos", ou seja, mecanismos capazes de
gerar ciclos independentemente da presença de estímulos ambientais. “Relógios” são os
15 mecanismos geradores de ciclos e seu produto final, diretamente observável, são os ritmos
biológicos.
A disciplina que se ocupa dessas questões é conhecida como Cronobiologia. Atualmente a
existência desses "relógios biológicos" é amplamente aceita na comunidade científica, tendo
20 sido algumas dessas estruturas identificadas em várias espécies, na forma de agrupamentos
de neurônios que são capazes de gerar ritmos.
[...]
25 Hoje em dia, a neurociência tem desenvolvido muitos métodos para estudar ritmos biológicos
e relógios, incluindo programas sofisticados de computador e análise estatística para
descobrir os componentes rítmicos das atividades orgânicas e comportamentais. Cada vez
mais a Cronobiologia está descobrindo como, quando e por que nosso cérebro e hormônios
são modulados por ciclos naturais.
MENNA-BARRETO, Luiz.
Disponível em: http://www.cerebromente.org.br/n04/mente/cloks.htm
Acesso em: 13/04/2010. Adaptado.

08) De acordo com o texto 2, é CORRETO afirmar que:
A( ) há evidências de que a estrutura dos relógios biológicos corresponde, em alguns casos, a
um conjunto de neurônios capazes de gerar ritmos biológicos.
B( ) a Cronobiologia se ocupa, atualmente, em descobrir as características circunstanciais e
variáveis dos relógios biológicos do ser humano, os quais são culturalmente determinados
por estímulos externos.
C( ) a Cronobiologia é um ramo das ciências biológicas que trata da adaptação externa dos
organismos à sua localização espacial.
D( ) o indivíduo que sistematicamente trabalha à noite e dorme durante o dia perde a capacidade
de ter um ritmo de sono sincronizado, uma vez que o funcionamento de seu relógio biológico
fica seriamente comprometido.
E( ) os ritmos biológicos, ao se organizarem em ciclos, produzem os chamados relógios
biológicos.
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09) A partir do texto 2, analise as afirmativas abaixo.
I. O termo “relógio biológico” é uma metáfora para uma parte do cérebro responsável pela
regulação do tempo interno do organismo respeitando um ritmo que se repete
aproximadamente a cada 25 horas.
II. Os ritmos biológicos, tais como os relógios biológicos, não podem ser diretamente observados,
pois são gerados dentro do corpo humano e não se manifestam externamente.
III. O relógio biológico é concebido como um mecanismo característico dos seres vivos.
IV. A palavra “cronobiologia” é formada pelos seguintes elementos: crono = tempo; bio = vida;
logia = estudo – significando “estudo do tempo nos seres vivos”.
Assinale a alternativa CORRETA.
A( ) Somente as afirmativas I, II e IV são corretas.
B( ) Somente as afirmativas II e III são corretas.
C( ) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.
D( ) Somente as afirmativas I e II são corretas.
E( ) Todas as afirmativas são corretas.
10) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas com relação ao texto 2.
(

) No primeiro parágrafo, há dois recursos linguísticos diferentes usados para adicionar
informações de maneira enfática: “não só... como também” (linhas 1 e 2), e “tanto... quanto”
(linhas 3 e 4).

(

) A preposição por em: “por períodos de várias semanas” (linha 11) e “por ciclos naturais”
(linha 29) desempenha a mesma função: a de introduzir um adjunto adverbial de tempo.

(

) Em “seríamos levados a dormir pela escuridão e acordaríamos com o nascer do sol” (linha
9), há duas relações semânticas de causalidade, uma envolvendo o ato de dormir e outra, o
de acordar.

(

) O uso da vírgula depois de “Até meados do século XX,” (linha 7) e “Hoje em dia,” (linha 25) é
justificado pela mesma razão: separar um adjunto adverbial anteposto.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A( ) V – F – V – V
B( ) F – V – V – V
C( ) V – V – F – F
D( ) F – V – V – F
E( ) V – F – F – V
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11) Leia o excerto:
“Atualmente, a existência desses “relógios biológicos” é amplamente aceita na comunidade
científica...” (linhas 18 e 19)
Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas, com relação à classificação
das palavras sublinhadas.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

desses é a contração da preposição “de” com o pronome “esses”.
a é um artigo que define a palavra “existência”.
atualmente é um pronome invariável e se refere a “existência”.
amplamente é um adjetivo que qualifica a palavra “aceita”.
existência é uma forma verbal que indica ação no tempo presente.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

V–V–F–V–V
F–F–V–F–F
V–F–V–F–V
V–V–F–F–F
F–V–F–V–F

12) Leia o último parágrafo do texto 2.
Assinale a sequência que pode substituir adequadamente as palavras sublinhadas no texto,
sem perda de sentido e sem ferir a norma culta da língua.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

bastante; com a finalidade de; porquê
vários; no sentido de; qual o motivo
diversos; onde; por qual razão
tantos; com a finalidade de; porquê
bastantes; com a finalidade de; por qual razão
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LEGISLAÇÃO DO SUS
13) Analise as afirmativas abaixo.
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados ou conveniados,
que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as
diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo aos seguintes princípios:
I.

Integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e
serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os
níveis de complexidade do sistema.
II. Ênfase na centralização dos serviços no governo estadual.
III. Divulgação de informações quanto ao potencial dos serviços de saúde e a sua utilização pelo
usuário.
IV. Utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, alocação de recursos e
orientação programática.
V. Descentralização político-administrativa, com múltiplas direções em cada esfera de governo.
Assinale a alternativa CORRETA.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.

14) De acordo com a Lei no 8.142, de 28 de dezembro de 1990, que dispõe sobre a participação
da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências
governamentais de recursos financeiros na área da saúde, identifique se são verdadeiras (V)
ou falsas (F) as afirmativas abaixo.
(
(

(

(

(

) A Conferência de saúde deverá reunir-se a cada 4 anos, com representação dos vários
segmentos sociais, para avaliar a situação da saúde e propor diretrizes da política de saúde.
) Os relatórios de gestão devem ser elaborados em conformidade com a programação
aprovada para a aplicação dos recursos repassados a Estados e Municípios, permitindo o
acompanhamento/ controle pelo Ministério da Saúde, por meio de seu sistema de auditoria.
) Os Recursos do Fundo Nacional de Saúde (FNS) serão alocados como despesas de custeio
e de capital do Ministério da Saúde, não podendo ser utilizados para cobertura de ações e
serviços dos municípios e para investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do
Poder Legislativo, aprovados pelo Congresso Nacional.
) O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, atua na formulação de
estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente,
incluindo os aspectos econômicos e financeiros. Suas decisões serão homologadas pelo
chefe do poder legalmente constituído em cada esfera de governo.
) A representação dos usuários nos Conselhos de Saúde será paritária em relação ao
conjunto dos demais segmentos. Nas conferências, a participação dos usuários, bem como o
quantitativo de usuários participantes, depende da decisão dos Conselhos de Saúde.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

V–F–F–V–V
F–V–F–F–V
V–V–F–V–F
F–F–V–V–V
V–F–F–F–F
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15) De acordo com a Lei no 8.080, de 19 de setembro de 1990, analise as afirmativas abaixo.
I. A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições
indispensáveis ao seu pleno exercício.
II. Dentre os objetivos do SUS está a identificação e divulgação dos fatores condicionantes e
determinantes da saúde.
III. Estão excluídas do campo de atuação do Sistema Único de Saúde a participação e execução
de ações de saneamento básico.
IV. A dedicação exclusiva é valorizada na rede básica, através de atuação na Estratégia de Saúde
da Família, existindo estímulo à dedicação parcial com jornadas de trabalho reduzidas nas
instituições hospitalares.
V. Os cargos e funções de chefia, direção e assessoramento, no âmbito do SUS, deverão ser
exercidos preferencialmente em regime de tempo integral, e em nenhuma situação os
servidores poderão exercer 2 cargos ou empregos cumulativamente em mais de um
estabelecimento de saúde do SUS.
Assinale a alternativa CORRETA.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
Somente as afirmativas III e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, IV e V estão corretas.
Somente a afirmativa I está correta.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) Sobre a epidemiologia do suicídio, analise as afirmativas abaixo.
I. A tentativa de suicídio é uma emergência, devendo sempre ser avaliada por médico, sempre
que possível psiquiatra, logo após ter sido detectada.
II. A taxa de proporção de tentativas de suicídio entre os gêneros (masculino/feminino) é em
torno de 0,25:1.
III. A taxa de proporção de suicídio consumado entre os gêneros (masculino/feminino) é em
torno de 4:1.
IV. Uma tentativa de suicídio, quando claramente identificada, com risco real, é indicação formal
de internação psiquiátrica, ainda que involuntária, em caráter emergencial.
Assinale a alternativa CORRETA.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

17) A acatisia pode ser definida como um estado de inquietação física e/ou psíquica. Sobre esta
situação clínica, identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo.
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

Os transtornos de ansiedade podem ser considerados como possível etiologia.
O fármaco propranolol pode ser usado na terapêutica.
O aumento da dose de medicações antipsicóticas propicia alívio dos sintomas.
Outra opção terapêutica disponível é a amantadina.
A classe dos benzodiazepínicos também pode ser usada como tratamento para alívio dos
sintomas, exceto em idosos cardiopatas.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

V–F–F–V–V
F–V–F–F–V
V–V–V–F–F
F–F–F–V–V
V–V–F–V–F

18) Os quadros de delirium são emergências médicas importantes, devido aos riscos inerentes e
condições clínicas subjacentes. Dos fármacos abaixo relacionados, assinale o mais
INDICADO, quando em dosagem apropriada, para o tratamento desta entidade clínica.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Lorazepam.
Haloperidol.
Midazolam.
Clozapina.
Escitalopram.
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19) Uma gestante que fizer uso frequente de bebida alcoólica poderá dar à luz um recém-nascido
com síndrome alcoólica fetal. Das situações abaixo, analise as afirmativas que podem fazer
parte da referida síndrome.
I.
II.
III.
IV.
V.

Cirrose infantil.
Retardo mental.
Baixo peso ao nascer.
Perímetro cefálico diminuído.
Dismorfismo facial.
Assinale a alternativa CORRETA.

A( ) Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas.
B( ) Somente as afirmativas I, III e IV estão corretas.
C( ) Somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
D( ) Somente as afirmativas III e V estão corretas.
E( ) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
20) Na prática psiquiátrica, frequentemente, pacientes têm indicação e podem se beneficiar de
psicoterapia. Sobre psicoterapias, é CORRETO afirmar que:
A( ) os efeitos das psicoterapias, quando comparados aos da farmacoterapia, são menos
duradouros, mantendo-se apenas enquanto elas ocorrem ou por algum tempo após o
término da terapia.
B( ) no tratamento da depressão, sabe-se atualmente que a terapia interpessoal é
comprovadamente mais eficaz que os fármacos antidepressivos, para os casos de primeiro
episódio depressivo leve.
C( ) a associação da farmacoterapia com a psicoterapia tende a anular os efeitos da primeira.
D( ) quando comparada a outras técnicas psicoterápicas, a terapia cognitivo-comportamental
possui mais dados científicos acumulados que permitem estudar e medir sua eficácia.
E( ) o mesmo profissional – médico – nunca deve medicar um paciente que esteja tratando com
psicoterapia, para não haver interferência no setting.
21) Sobre as diferentes abordagens e modalidades de psicoterapia, analise as afirmativas que
podem ser usadas em pacientes portadores de retardo mental com habilidades básicas de
comunicação verbal e não verbal.
I. Modificação comportamental.
II. Psicoterapia individual.
III. Psicoterapia de grupo.
IV. Treinamento de habilidades sociais.
V. Psicanálise.
Assinale a alternativa CORRETA.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas II, IV e V estão corretas.
Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas I e III estão corretas.
As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
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22) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE a frase abaixo.
Criança do sexo masculino, com seis anos de idade, apresenta marcada dificuldade de
interação com os pares e não brinca com ninguém. As histórias familiar, de nascimento e
médica não apresentam fatos de maior importância. Seu desenvolvimento motor está
ligeiramente comprometido, entretanto encontramos os marcos do desenvolvimento da
comunicação nos limites da normalidade. Na escola, apresenta alguns problemas de
aprendizagem. Sua atividade preferida é assisitir desenhos animados, sempre os mesmos, o
que faz durante quatro a cinco horas diárias. O diagnóstico mais provável dessa criança é...
A( ) síndrome de Asperger.
B( ) retardo mental leve.
C( ) retardo mental moderado.
D( ) transtorno obssessivo-compulsivo.
E( ) transtorno de déficit de atenção e hiperatividade.
23) Analise as afirmativas abaixo.
O psiquiatra norte-americano Aaron Beck desenvolveu um modelo cognitivo para tentar
estudar e compreender melhor a depressão. Segundo este modelo proposto, quais dos
fatores a seguir são considerados indicativos de quadro depressivo?
I.
II.
III.
IV.

Pensamentos negativos sobre si mesmo.
Raiva introjetada.
Antecipação pessimista.
Privação precoce.
Assinale a alternativa CORRETA.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
Apenas a afirmativa I está correta.
As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.

24) Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna abaixo.
A __________________ pode ser definida como a importante influência que a vida afetiva, o
estado de humor, as emoções, sentimentos e paixões exercem sobre as demais funções
psíquicas.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

eutimia
normoprosexia
dissociação afetiva
catatimia
modulação afetiva
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25) Sobre algumas das grandes escolas de compreensão psicodinâmica, seus autores e
principais conceitos, relacione a coluna da direta de acordo com a coluna da esquerda.
I.
II.
III.
IV.
V.

Coluna 1
Sigmund Freud
Melanie Klein
Jacques Lacan
Heinz Kohut
Donald
Winnicott

(
(
(
(
(

Coluna 2
) objeto transicional
) teoria das pulsões
) tempo lógico
) psicologia do Self
) teoria das posições

Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

V – I – III – IV – II
V – I – IV – III – II
II – IV – V – III – I
II – V – I – III – IV
IV – I – III – V – II

26) Sobre a eletroconvulsoterapia, analise cada uma das afirmativas abaixo.
I. É uma modalidade terapêutica bastante eficiente para alguns casos, como estados
catatônicos, depressão grave com ideação suicida não responsiva à farmacoterapia, dentre
outros.
II. Está proscrita em casos de transtorno de humor bipolar na gestação.
III. Pode ser realizada em regime ambulatorial, inclusive em consultório médico, desde que
equipado adequadamente.
IV. Seu uso é regulamentado pela Lei 10.216/2001.
V. O choque eletroconvulsivo acarreta um influxo de Ca++ extracelular para o interior do
neurônio.
Assinale a alternativa CORRETA.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas I e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.

27) Em adultos com esquizofrenia, podem acontecer reagudizações de psicose. Sobre fatores
precipitantes para esse acontecimento, identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F), as
afirmativas abaixo.
( ) Não adesão à farmacoterapia.
( ) Alto grau de manifestações, na família, de conteúdos emocionais.
( ) Tratamento concomitante de farmacoterapia e terapia cognitivo-comportamental.
( ) Troca de fármaco.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

V–F–F–F
V–V–V–F
F–V–F–V
F–F–V–V
V–V–F–V
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28) Sobre a classe dos fármacos antipsicóticos, analise as afirmativas abaixo.
I.
II.
III.
IV.
V.

Também são chamados de neurolépticos.
São classicamente divididos em típicos e atípicos.
Os atípicos estão contraindicados em pacientes maiores de 65 anos.
Os típicos têm menor incidência de indução de sintomas extrapiramidais.
Dentre os atípicos, a paliperidona é uma das moléculas mais antigas e estudadas.
Assinale a alternativa CORRETA.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Somente as afirmativas III e V estão corretas.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.

29) Analise a tabela abaixo e, após as devidas associações, identifique os termos cabíveis de
substituírem os números.
Diagnóstico
1
2
3
(
(
(
(
(

Motivação
4
4
5

Produção de Sintomas
inconsciente
consciente
consciente

) Transtorno Dissociativo
) Transtorno Factício
) Simulação
) consciente
) inconsciente
Assinale a alternativa CORRETA.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

1–3–2–5–4
1–2–3–4–5
3–1–2–5–4
2–1–3–4–5
3–2–1–4–5

30) Assinale a alternativa CORRETA.
Paciente de 37 anos, masculino, dá entrada em um serviço de pronto-socorro após tentar
atacar sua esposa, com quem mora há mais de 15 anos. Esta, bastante assustada com a
situação, ainda lhe dá muito apoio. Ele olha de maneira hostil e ofensiva para ela, afirmando
que embora pareça com sua esposa em alguns aspectos, ela não é sua esposa. Afirma ainda
que alguém está tentado se passar por ela, imitando-a. O comportamento descrito desse
paciente é um exemplo de:
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Síndrome de Capgras.
Síndrome de Briquet.
Síndrome de Ganser.
Síndrome de Cotard.
Síndrome de Clérambault.
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31) Identifique se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo.
A(s) situação(ões) clínica(s) abaixo, pode(m) ser encontrada(s) na Síndrome de Capgras:
(
(
(
(

)
)
)
)

Intoxicação por substâncias psicoativas.
Esquizofrenia.
Demência.
Dano cerebral traumático.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A( ) V – V – V – V
B( ) F – V – F – F
C( ) V – F – V – V
D( ) F – V – F – V
E( ) V – F – V – F
32) Assinale a alternativa CORRETA.
O uso de psicofármacos em crianças e adolescentes possui algumas particularidades, quando
comparado ao uso em adultos. Dos fármacos abaixo relacionados, em um deles há indicação
para solicitação de eletrocardiograma, quando usado em crianças e adolescentes.
A( ) Trazodona.
B( ) Carbamazepina.
C( ) Ziprasidona.
D( ) Sertralina.
E( ) Clonazepam.
33) Assinale a alternativa CORRETA.
Dentre os efeitos adversos abaixo relacionados, identifique AQUELE mais grave causado
pelo valproato de sódio.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Encefalopatia.
Úlcera gástrica.
Linfoma.
Rash cutâneo.
Hemorragia pancreática.

34) Assinale a alternativa CORRETA.
Dentre os efeitos adversos abaixo relacionados, identifique AQUELE mais frequentemente
associado ao uso de metilfenidato.
A( ) Hipertensão de rebote.
B( ) Morte súbita cardíaca.
C( ) Diarreia.
D( ) Desenvolvimento de transtornos de tique.
E( ) Alergia cruzada com proteínas animais.
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35) Em relação ao autismo e suas características, analise se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as
afirmativas abaixo.
(

) Prejuízo na comunicação, afetando somente habilidades verbais, deixando preservadas as
não verbais.

(

) Maneirismos motores estereotipados e repetitivos.

(

) Falta de reciprocidade social ou emocional.

(

) Perímetro cefálico menor do que a média.

(

) Pode ter início da vida adulta.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

F–V–F–F–F
F–V–V–F–F
F–F–V–V–V
V–V–V–F–F
V–F–F–V–V

36) Um adolescente masculino, com 14 anos de idade, apresentou um quadro psicótico, ao longo
de 9 meses. Os resultados dos exames físico e neurológico são normais e não há história de
uso de substâncias psicoativas. Sua história familiar revela que dois de seus tios passaram
por hospitalização psiquiátrica.
Assinale a alternativa CORRETA quanto ao resultado de um exame de ressonância
magnética que mais poderia estar associado à condição deste paciente.
A( ) Redução da substância cinzenta.
B( ) Atrofia focal difusa.
C( ) Exame sem achados significativos.
D( ) Redução da substância branca.
E( ) Atrofia focal fronto-temporal.
37) Assinale a alternativa que completa CORRETAMENTE o texto abaixo.
Uma criança de 6 anos de idade, feminina, está sendo investigada devido à hematúria
recorrente, acontecendo nos últimos nove meses. Após a ocorrência de uma hematúria grave,
por vários dias, a criança é atendida em hospital, e apresenta uma rápida melhora,
aparentando-se saudável, apenas com repouso. Logo que retornou para casa, houve
recorrência do quadro de hematúria. Todas as investigações levaram a resultados normais.
Após o último episódio de hematúria, descobriu-se que o sangue presente na urina da criança
não era o mesmo do seu tipo sanguíneo. Com base nos dados expostos, o diagnóstico mais
provável a ser pensado é o de...
A( ) Síndrome de Munchausen por procuração.
B( ) Porfiria aguda intermitente.
C( ) Incesto pai-filha.
D( ) Síndrome de Capgras.
E( ) Síndrome de Lesh-Nyhan.
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38) O transtorno de humor bipolar (THB) é uma das situações clínicas de grande importância em
Psiquiatria, dada a sua condição crônica/cíclica, e os potenciais prejuízos aos portadores,
tanto clínicos quanto sociofamiliares e profissionais. Em relação a esta entidade, analise as
afirmativas abaixo.
I. O achado de neuroimagem mais replicado em estudos de THB é o de que pacientes bipolares
e seus familiares apresentam taxas significativamente maiores de hiperintesidade em
substância branca, quando comparados a indivíduos normais, ou, até mesmo, a outras
populações psiquiátricas.
II. Foi demonstrado aumento de lesões hiperintensas periventriculares em indivíduos com THB
tipo I, mas não nos portadores de THB tipo II, também não havendo diferenças significativas
nas regiões subcorticais. Esses achados são respaldados por metanálise de literatura.
III. Os estudos de metabolismo da glicose cerebral (PET e SPECT) sugerem que alterações
associadas aos estados de humor ocorrem principalmente nas regiões temporais e parietais,
com diminuição do metabolismo durante fases depressivas, e normalização ou aumento na
mania.
IV. Em termos de neurotoxicidade, os episódios de humor no THB são considerados semelhantes
a um quadro convulsivo, manifestando-se pela menor responsividade elétrica a um mesmo
estímulo repetido através do tempo, com progressão da doença e posterior recorrência
espontânea. Esse efeito é conhecido por kindling.
V. Embora não se tenha clareza absoluta sobre o mecanismo terapêutico do lítio, sabe-se que ele
induz alterações na expressão de grande número de genes, incluindo neuromoduladores,
enzimas, receptores, proteínas G e outras moléculas de transdução de sinais intracelulares.
Assinale a alternativa CORRETA.
A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

Somente as afirmativas I, III e V estão corretas.
Somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Somente as afirmativas III e V estão corretas.
As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.

39) Em relação ao uso/abuso/dependência de drogas e seus mecanismos nas vias de
recompensa cerebral, analise se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas abaixo.
(

) Os psicoestimulantes, como cocaína e anfetaminas, elevam a dopamina extracelular pela
inibição da recaptação da dopamina pelos transportadores dopaminérgicos, e as
anfetaminas ainda promovem transporte reverso de dopamina.

(

) Os opioides têm sua ação reforçadora mediada por receptores κ (kappa) opioiodes, pois
antagonistas seletivos desses receptores diminuem esse reforço de forma dose-dependente.

(

) A cannabis parece ter receptores cannabinoides próprios no Sistema Nervoso Central, e seu
mecanismo compartilha efeitos, em modelos animais de reforço, semelhante a de outras
drogas de abuso.

(

) Os sedativos hipnóticos, incluindo o álcool, provavelmente têm suas ações reforçadoras por
meio de múltiplos sistemas de neurotransmissão, incluindo GABA, sistemas glutamatérgicos
(NMDA) e opioides. Parece também haver envolvimento de vias serotoninérgias, em estudos
recentes.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA, de cima para baixo.

A(
B(
C(
D(
E(

)
)
)
)
)

V–V–V–F
V–F–F–V
V–F–V–V
F–F–V–V
F–V–F–F
MÉDICO ESPECIALISTA EM PSIQUIATRIA

18

40) O quadro abaixo refere-se aos diferentes tipos conhecidos de Doença de Alzheimer, seus
mecanismos genéticos e a herança envolvida. Faça as devidas associações na coluna
“Formas”.
Formas

Mecanismo

Doença de Alzheimer ____

Corresponde ao gene da
pré-senilina 2, localizado
no cromossomo 1.

Doença de Alzheimer ____

Não relacionado com a
apolipoproteína E.

Doença de Alzheimer ____

Corresponde à apolipoproteína E - região centromérica do cromossomo 19
(19cen-q 13.2).

Doença de Alzheimer ____
Doença de Alzheimer ____

Corresponde à proteína
precursora amiloide (PPA)
- cromossomo 21.
Corresponde ao gene da
pré-senilina 1, localizado
no cromossomo 14.

Herança
Raro, famílias originárias de duas
populações próximas de língua
alemã da região do rio Volga
(Ucrânia).
Início tardio, possibilidade de outros
genes para susceptibilidade genética.
Autossômico dominante (?) – susceptibilidade genética para início tardio apresenta três isoformas (E2,E3,E4)
codificadas por três alelos diferentes
(ξ2, ξ3, ξ4).
Autossômico dominante, raro, início
entre 40 e 60 anos.
Herança autossômica
início precoce.

dominante,

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE o quadro acima.
A( ) tipo esporádico, tipo 4, tipo 1, tipo 3, tipo 2.
B( ) tipo 4, tipo esporádico, tipo 2, tipo 1, tipo 3.
C( ) tipo 3, tipo esporádico, tipo 4, tipo 2, tipo 1.
D( ) tipo 2, tipo 3, tipo 1, tipo esporádico, tipo 4.
E( ) tipo 1, tipo 4, tipo 3, tipo 2, tipo esporádico.
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