
Prezado(a) candidato(a): 
 
Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, com 
traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta. 
 
 
Nº de Inscrição Nome 
 
 
 
 

 

 
ASSINALE A RESPOSTA CORRETA. 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 01 
Sobre o nervo laríngeo recorrente, é CORRETO afirmar: 
 
a) À esquerda o nervo contorna a crossa da aorta e retorna à região cervical. 
b) As lesões mais comuns ocorrem quando o nervo relaciona-se com a artéria 

tireoidiana superior. 
c) À direita o nervo contorna o tronco da artéria pulmonar para retornar à 

região cervical. 
d) Em seu trajeto cervical descendente, acompanha as fibras do nervo 

acessório. 
 
QUESTÃO 02 
A tireóide lateral aberrante consiste de: 
a) Lateralização dos lobos tireoidianos decorrente de alteração na migração 

descendente da glândula durante o desenvolvimento embrionário. 
b) Ectopia glandular por agenesia do istmo. 
c) Bócio colóide multinodular. 
d) Metástase ganglionar de tumor tireoidiano. 

. 
QUESTÃO 03 
Em um paciente politraumatizado, sua avaliação inicial deve seguir uma rotina 
determinada pelas cinco primeiras letras do alfabeto. Na letra A, incluímos: 
 
a) A respiração. 
b) A avaliação do aparelho cardiovascular. 
c) As vias aéreas e a coluna cervical. 
d) A avaliação de lesões cutâneas com sangramento. 
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QUESTÃO 04 
 
No pós-operatório de tireoidectomia total, a hipocalcemia é indicativa de: 

 
a) Fome óssea pelo cálcio em pacientes com osteopenia. 
b) Excreção urinária de cálcio induzida por elevação do paratormônio. 
c) Hemodiluição causada pelo mixedema. 
d) Hipofunção transitória ou definitiva das glândulas Paratireóides.  
 
 
 
QUESTÃO 05 
 
Em relação às cefaléias, é INCORRETO afirmar: 
 
a) O eletroencefalograma no diagnóstico de doenças que causam cefaléia 

pode ser desprezado. 
b) A arteriografia é um exame sempre solicitado e necessário nos quadros de 

enxaqueca clássica. 
c) As radiografias de crânio são raramente úteis, podendo também ser 

desprezadas. 
d) A punção lombar diagnóstica deve ser efetuada em presença de casos 

agudos acompanhados de febre. 
 
 
 
QUESTÃO 06 
 
Em relação às febres, é INCORRETO afirmar: 
 
a) É uma elevação da temperatura corporal acima de 37,5º C. 
b) É comum que os pacientes febris apresentem dor e sensibilidade à 

palpação em áreas de lesões. 
c) Em adultos considera-se febre de origem indeterminada como uma afecção 

com mais de 6 (seis) semanas. 
d) Febre com sudorese noturna ocorre em casos de quadros inflamatórios 

crônicos. 
 
 
QUESTÃO 07 
 
São causas de edema, EXCETO: 
 
a) Obstruções no nível da circulação linfática. 
b) Lesões inflamatórias diversas. 
c) Doenças com lesões hepáticas parenquimatosas. 
d) Doenças prostáticas com obstrução urinária. 
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QUESTÃO 08 
 
Em relação às reações alérgicas graves, é INCORRETO afirmar: 
 
a) Reações anafilactóides são mediadas por IgE. 
b) A anafilaxia é uma reação aguda e generalizada. 
c) A pele é também afetada, sendo a urticária a manifestação mais freqüente. 
d) Podem ocorrer isquemia miocárdica e arritmias ventriculares. 
 
 
 
QUESTÃO 09 
 
CPS, 24 anos, nuligesta, vida sexual ativa com uso irregular de 
anticoncepcional oral de ultra-baixa dose, relatando atraso menstrual de 20 
dias. Em relação ao diagnóstico de gravidez, neste caso, é CORRETO afirmar: 
 
a) Será possível com dosagem de beta-hCG no soro, que se torna positivo 

mesmo antes de a paciente perceber o atraso menstrual. 
b) Somente será possível com o auxílio da ultra-sonografia pélvica 

transabdominal que identifica o saco gestacional e o embrião precocemente 
(3/4 semanas). 

c) É preciso esperar 30 dias de atraso menstrual para que o citotrofoblasto 
comece a produzir o hCG em quantidades detectáveis. 

d) O índice de falso positivo do beta-hCG é alto em pacientes usuárias de 
anticoncepcional oral. 

 
 
 
 
QUESTÃO 10 
 
São medicamentos que contra-indicam o aleitamento materno: 
 
a) Ergotamina, contraceptivos hormonais combinados e propranolol. 
b) Androgênios, sulfonamidas, hipoglicemiantes orais e metronidazol. 
c) Amiodarona, brometos, tetraciclinas e antitireoideanos (exceto propiltiuracil). 
d) Antimetabólitos, esteróides, diuréticose  preparações radioativas. 
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QUESTÃO 11 
 
Em relação ao uso dos contraceptivos hormonais combinados orais é 
CORRETO afirmar que: 
 
a) A propedêutica básica antes de se prescrever um contraceptivo hormonal 

deve incluir uma ecografia pélvica, exclusão de trombofilias, citologia 
oncótica e perfil lipídico. 

b) Estão contra-indicados em casos de distúrbios tromboembólicos, 
insuficência hepática, tabagistas acima de 35 anos, suspeita de gravidez, 
sangramento genital não-diagnosticado e câncer de mama. 

c) Os efeitos colaterais do seu componente estrogênico incluem: aumento do 
peso, redução da libido, fadiga, depressão, pele oleosa, hirsutismo, acne e 
aumento da incidência de doença inflamatória pélvica. 

d) Antibióticos como a rifampicina e griseofulvina tem sua eficácia reduzida 
pelos anticoncepcionais orais enquanto anticonvulsivantes e psicotrópicos 
têm sua ação potencializada pelos mesmos. 

 
QUESTÃO 12 
 
Em uma mulher cujos ciclos são anovulatórios, qual dos fenômenos abaixo  
NÃO está ocorrendo? 
 
a) Recrutamento e seleção do folículo dominante sob ação do hormônio 

folículo estimulante. 
b) Síntese estrogênica acompanhada de reconstrução e crescimento do 

endométrio, principalmente da sua camada funcional. 
c) Síntese estrogênica pelo folículo em desenvolvimento e conseqüente 

transformação secretora do endométrio. 
d) Reinício da meiose do oócito, liberação do 1º corpúsculo polar e 

transformação secretora do endométrio. 
 

QUESTÃO 13 
 
São considerações verdadeiras a respeito da asma brônquica, EXCETO. 

 

a) Os achados radiológicos na crise aguda são infiltrado intersticial peri-
brônquico, hiperinsuflação pulmonar, excepcionalmente atelectasias. 

b) O tratamento da asma objetiva-se diminuir ou eliminar fatores 
desencadeantes, controlar completamente os sintomas, permitir prática de 
esportes e evitar hospitalizações.  

c) Antígenos alimentares quase sempre desencadeiam crises. 
d) O tratamento inicial da crise deve ser feito primeiramente com 

broncodilatador. 
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QUESTÃO 14 
 

Sobre a infecção do trato urinário é correto afirmar, EXCETO: 

 

a) O coletor urinário deve ser trocado e a higiene refeita a cada 30 minutos 
até a criança urinar. 

b) O quadro clínico pode variar desde uma bacteriúria assintomática até um 
quadro grave de pielonefrite associada a sepse. 

c) A bacteriúria assintomática deve ser necessariamente tratada. 
d) Recomenda-se repetir a cultura de urina uma semana após a interrupção 

do tratamento. 
 
 
 
 
QUESTÃO 15 

 

São causas de insuficiência cardíaca por sobrecarga de pressão, EXCETO: 

 

a) Estenose aórtica. 
b) Comunicação interventricular. 
c) Hipertensão pulmonar. 
d) Coarctação de aorta. 

 

 
 
 
 
QUESTÃO 16 

 

Sobre a obesidade é correto afirmar, EXCETO: 

 

a) Os principais fatores de risco são: história familiar, sedentarismo, raça 
branca, mãe obesa e nível sócio econômico mais alto. 

b) A forma mais correta de avaliar a obesidade é pelo índice de massa 
corporal. 

c) A obesidade secundária é causada por exemplo pelo hipotireoidismo, 
ovário policístico e síndrome de Prader Willi. 

d) Uma dieta saudável tem em torno de 30% de calorias sob a forma de 
carboidratos complexos ou secundários. 
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QUESTÃO 17 
 
Considere os conceitos abaixo, utilizados em Saúde Pública: 
 
I- Caso autócne é aquele de doença que teve origem dentro dos limites 

geográficos de referência ou sob investigação. 
II- Caso confirmado é aquele de pessoa de quem foi isolado e identificado o 

agente etiológico ou de quem foram obtidas outras evidências laboratoriais 
da presença do agente etiológico; condicionado às regras estabelecidas 
pelo Ministério da Saúde. 

III- Caso secundário é o caso de uma doença transmissível, irrelevante para 
controle epidemiológico. 

IV- Caso-índice de uma determinada doença é o primeiro entre vários de 
natureza similar e epidemiologicamente relacionados. 

 
São CORRETAS as afirmativas: 
 
a) I, II e IV somente. 
b) I, II, III e IV. 
c) I e II somente. 
d) II, III e IV somente. 
 
QUESTÃO 18 
 
 Em relação à Dengue Clássica, podemos afirmar, EXCETO: 
 
a) A transmissão se faz pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti e/ou 

por contato direto de um doente ou de suas secreções com uma pessoa 
sadia. 

b) O diagnóstico é clinico e laboratorial nos primeiros casos e em seguida 
clínico-epidemiológico. 

c) Deve-se estabelecer o diagnóstico diferencial com gripe, rubéola e 
sarampo. 

d) Como medida de controle, devem-se manter ações continuadas de 
inspeções domiciliares, eliminação e tratamento de criadouros, com 
atividades de educação em saúde e mobilização social. 

 
QUESTÃO 19 
 
São doenças de notificação compulsória, em todo o território nacional, 
EXCETO: 
 
a) Febre reumática. 
b) Sarampo. 
c) Hanseníase. 
d) Poliomielite. 
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QUESTÃO 20 
 
O Pacto pela Vida é o compromisso entre os gestores do SUS - conforme a 
Portaria/GM nº 399/06.Os estados/regiões/municípios devem  ter as seguintes 
prioridades pactuadas, EXCETO: 
 
a) Investimento no sistema hospitalar, aumentando a oferta de leitos 

hospitalares e de Unidades de Tratamento Intensivo. 
b) Redução da Mortalidade infantil e materna. 
c) Controle do câncer de colo de útero e da mama. 
d) Fortalecimento da atenção básica. 
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QUESTÃO 21 
             
São fatores de risco para o Delirium, EXCETO: 

 
a) Sexo feminino. 
b) Idade avançada. 
c) Lesões cerebrais preexistentes. 
d) Dependência de álcool. 

 
QUESTÃO 22 
 
Os critérios diagnósticos do DSM-IV-TR para Transtorno dissociativo de 
identidade incluem, EXCETO: 

 
a) Uma dessas identidades assume de forma recorrente o controle do 

comportamento do indivíduo. 
b) Presença de duas ou mais identidades ou estados de personalidade 

distintos. 
c) Incapacidade de recordar informações pessoais importantes, 

demasiadamente extensa para ser explicada pelo esquecimento comum. 
d) A perturbação não se deve aos efeitos fisiológicos diretos de uma 

substância. 
 
QUESTÃO 23 
 
O suicídio é uma das principais causas de mortalidade entre pessoas que 
sofrem de esquizofrenia. Estima-se que a porcentagem de pacientes 
esquizofrênicos que podem morrer devido a uma tentativa de suicídio é de: 
Marque a opção CORRETA: 
 
a) 25%. 
b) 1%. 
c) 15%. 
d) 33%. 
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QUESTÃO 24 
 
Em relação às neuroimagens na psiquiatria, pode-se afirmar, EXCETO:  
 
a) A tomografia cerebral permite a avaliação de lesões estruturais. 
b) A Ressonância Magnética Cerebral distingue a substância branca da 

cinzenta melhor que a TC e permite a visualização de lesões cerebrais 
menores. 

c) As neuroimagens funcionais PET e SPECT possibilitaram visualizações 
inéditas do SNC. 

d) A solicitação de neuroimagem deve ser feita nos casos de psicose crônica. 
 
QUESTÃO 25 
 
Em relação ao terror noturno, é CORRETO afirmar que: 
 
a) Ocorre no segundo terço da noite. 
b) Trata-se de um despertar durante o sono NREM (estágios 3 e 4). 
c) Episódios isolados são raros em crianças. 
d) Registros poligráficos são distintos aos de sonambulismo. 
 
QUESTÃO 26 
 
Os diagnósticos abaixo são classificados na categoria de Transtornos 
específicos de personalidade da CID-10, EXCETO: 
 
a) Transtorno de personalidade esquizóide. 
b) Transtorno de personalidade decorrente de lesão cerebral. 
c) Transtorno de personalidade anti-social. 
d) Transtorno de personalidade ansiosa. 

 
QUESTÃO 27 
 
Quanto ao transtorno Bipolar é correto afirmar, EXCETO: 
 
a) A maioria desses transtornos tende a ser recorrente. 
b) O início dos episódios é freqüentemente relacionado com eventos 

estressantes. 
c) A perturbação fundamental é uma alteração do humor ou afeto. 
d) O termo hipomania é usado para denotar um estado intermediário, entre os 

extremos de mania e depressão, com delírios e alucinações. 
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QUESTÃO 28 
 
Numere a coluna II de acordo com a coluna I , associando corretamente cada 
termo ao seu significado psicopatológico: 
 
 COLUNA I     COLUNA II 
 
1. Hipermnésia   (   ) Perda de elementos mnêmicos focais. 
2. Amnésia orgânica  (   ) Acréscimo de elementos falsos a um  
                                                          núcleo verdadeiro de memória. 
3. Amnésia psicogênica  (   ) Segue, de modo geral, a Lei de Ribot. 
4. Ilusões mnêmicas  (   ) As representações ganham em número e  

     perdem em clareza. 
5. Fabulações             (  ) Elementos da imaginação completam as   

     lacunas de memória. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a seqüência de números CORRETA, de 
cima para baixo: 
 
a) (3) (4) (2) (1) (5) 
b) (5) (1) (2) (4) (3) 
c) (3) (5) (2) (1) (4) 
d) (1) (2) (5) (3) (4) 

 
QUESTÃO 29 

 
São diretrizes para um tratamento farmacológico adequado, EXCETO:  
 
a) Verificar se os pacientes satisfazem critérios sintomáticos para um 

transtorno. 
b) Determinar a classe de droga ou o tratamento considerado eficaz nesse 

transtorno. 
c) Elaborar uma estratégia específica para pacientes com diagnósticos 

variados. 
d) Prescrever representantes clássicos da classe de droga específica. 

 
QUESTÃO 30 
 
O mecanismo de ação da Duloxetina: 
 
a) É um inibidor da recaptação de noradrenalina-serotonina. 
b) É um bloqueador da recaptação de dopamina. 
c) Aumenta a liberação de noradrenalina. 
d) É um bloqueador seletivo da recaptação de noradrenalina. 
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QUESTÃO 31 
 
Sobre o tratamento farmacológico da agitação e violência (tranquilização 
rápida), pode-se afirmar, EXCETO:  
 
a) Uso de via de administração adequada para uma absorção rápida e maior 

biodisponibilidade. 
b) Combinação de benzodiazepínicos e antipsicóticos. 
c) A típica abordagem de “tranquilização rápida” emprega a via endovenosa. 
d) Tratar os sintomas alvos de agitação, excitação psicomotora, tensão e 

hostilidade. 
 
QUESTÃO 32 
 
São efeitos colaterais do lítio, EXCETO: 
 
a) Tremores. 
b) Hipertireoidismo. 
c) Náuseas crônicas. 
d) Ganho de peso. 
 
QUESTÃO 33 
 
Os inibidores da colinesterase são indicados para o tratamento dos sintomas 
cognitivos da Demência de Alzheimer. A primeira dessas drogas deixou de ser 
a droga de primeira escolha, devido a graves efeitos hepatotóxicos.  
Trata-se da seguinte droga: 
 
a) Donepezill. 
b) Rivastigmina. 
c) Galantamina. 
d) Tacrina. 

 
QUESTÃO 34 
 
São sinais de abstinência de estimulantes, incluindo cocaína, anfetamina e 
suas diversas formas, EXCETO: 
 
a) insônia. 
b) depressão. 
c) fadiga. 
d) hiperfagia. 
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QUESTÃO 35 
 
Podemos afirmar sobre os riscos de administração de psicofarmacos durante a 
gravidez, EXCETO: 
 
a) Todas as drogas psicotrópicas atravessam a placenta em algum grau. 
b) Durante o primeiro trimestre o risco é a teratogênese. 
c) A gravidez é uma contra-indicação absoluta para o uso de psicofármacos. 
d) As drogas podem afetar o trabalho de parto. 
 
QUESTÃO 36 
 
Todas as seguintes afirmativas concernentes aos estabilizadores de humor 
estão corretas, EXCETO: 
 
a) O termo estabilizador do humor foi aplicado pela primeira vez ao Lítio. 
b) O Divalproex sódico apresenta eficácia na prevenção de episódios 

maníacos tanto quanto o Lítio. 
c) A Carbamazepina é o estabilizador de terceira linha, depois do Lítio e do 

Valproato. 
d) Gabapentina e Lamotrigina, têm sido estudados no tratamento do transtorno 

bipolar. 
 
QUESTÃO 37 
 
São indicadores de mau prognóstico na esquizofrenia, EXCETO:  
 
a) Sintomas de desorganização. 
b) Sexo feminino. 
c) Co-morbidade com transtornos de substâncias. 
d) Início insidioso. 
 
QUESTÃO 38 
 
Sobre a Demência associada ao HIV, é INCORRETO afirmar: 
 
a) É caracterizada por redução do desempenho cognitivo. 
b) O desenvolvimento da demência indica mau prognóstico. 
c) A demência é conseqüência fisiopatológica direta da infecção pelo vírus. 
d) A demência é do tipo cortical ou subcortical. 
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QUESTÃO 39 
 
Um paciente apresenta ansiedade e preocupação excessiva sobre vários 
acontecimentos, na maior parte dos dias, durante os últimos 6 meses. A 
psicopatologia esperada para esse quadro é: 
 
a) ataques de ansiedade, hiperatividade autonômica, entorpecimento 

emocional. 
b) sobressalto, dissociação e irritabilidade. 
c) hiperatividade autonômica, revivescência do trauma, ansiedade. 
d) ansiedade, tensão muscular, hiperatividade autonômica e vigilância 

cognitiva. 
 
QUESTÃO 40 
 
São fatores de risco de suicídio a curto prazo ( 6 a 12 meses) em pacientes 
com depressão, EXCETO: 
 
a) Pânico, ansiedade grave e agitação. 
b) Insônia total. 
c) Depressão recorrente. 
d) Dificuldades cognitivas leves. 
 
QUESTÃO 41 
 
Marque a opção CORRETA: Alexia é uma alteração da linguagem que 
significa: 
 
a) Incapacidade de articular corretamente as palavras, devido a alterações 

neuronais referentes ao aparelho fonador. 
b) Deformação das palavras. 
c) Perda da capacidade previamente adquirida para a leitura, de origem 

neurológica. 
d) Perda da linguagem escrita, por lesão orgânica. 
 
QUESTÃO 42 
 
São sintomas da Distimia, EXCETO: 
 
a) Retraimento social. 
b) Inércia, pior no período vespertino. 
c) Baixa auto-estima. 
d) Fadiga crônica. 
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QUESTÃO 43 
 
Em relação ao Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), é 
correto afirmar, EXCETO: 
 
a) A maioria das crianças afetadas por TDAH tem evidência de dano estrutural 

no SNC. 
b) O TDAH é mais comum em meninos que em meninas. 
c) Nenhum achado laboratorial específico é patognomônico de TDAH. 
d) O curso é variável. 
 
QUESTÃO 44 
 
A lei N0 10216, de 06/04/2001, dispõe sobre os direitos das pessoas 
portadoras de transtornos mentais. São direitos da pessoa portadora de 
transtorno mental, EXCETO: 
 
a) Ter sua situação previdenciária regularizada. 
b) Ser protegida contra qualquer forma de abuso e exploração. 
c) Ter garantia de sigilo nas informações prestadas. 
d) Ser tratada, preferencialmente, em serviços comunitários de saúde  mental 
 
QUESTÃO 45 
 
A Lei Estadual n 11.802 de 18 de Janeiro de 1995, dispõe sobre, EXCETO: 
 
a) a promoção de saúde e da reintegração social do portador de sofrimento 

mental. 
b) a determinação da implantação de ações e serviços de saúde mental 

substitutivos aos hospitais psiquiátricos. 
c) a proteção dos portadores de sofrimento mental. 
d) A regulamentação das internações, especialmente a involuntária. 
 
QUESTÃO 46 
 
São condições de risco aumentado para a realização de eletroconvulsoterapia 
(ECT), EXCETO: 
 
a) Gravidez. 
b) Hemorragia cerebral. 
c) Hipertensão intracraniana. 
d) Hipertensão arterial. 
 
 
 
 
 



 15 

QUESTÃO 47 
 
 “Aquilo que, no exercício ou fora do exercício da profissão e no convívio da 
sociedade, eu tiver visto ou ouvido, que não seja preciso divulgar, conservarei 
inteiramente secreto”. (Hipócrates)  
 
Marque a opção CORRETA: essa prescrição diz respeito a:  
 
a) Autonomia. 
b) Confidencialidade. 
c) Beneficência. 
d) Competência. 
  
QUESTÃO 48 
   
São efeitos colaterais da Clozapina, EXCETO: 
 
a) Sedação. 
b) Hipotensão ortostática. 
c) Agranulocitose 
d) Perda de peso. 
 
QUESTÃO 49 
 
Sobre a Anorexia Nervosa, pode-se afirmar, EXCETO: 
 
a) De acordo com o DSM-IV-TR a idade mais comum de início é dos 14 a 18 

anos. 
b) Ocorre em cerca de 4% das adolescentes. 
c) Manifesta-se 10 a 20 vezes mais em mulheres do que em homens. 
d) Associa-se a depressão em 65% dos casos. 
 
QUESTÃO 50 
 
Todas as seguintes afirmativas são concernentes à doença de Alzheimer, 
EXCETO: 

 
a) O diagnóstico definitivo de doença de Alzheimer exige exame 

neuropatológico do cérebro. 
b) A observação neuroanatômica clássica do cérebro de um paciente com 

doença de Alzheimer é a atrofia difusa, sulcos corticais achatados e 
ventrículos cerebrais aumentados. 

c) O curso caracteriza-se por início gradual e declínio cognitivo intermitente. 
d) Acetilcolina e Noradrenalina são os neurotransmissores mais implicados na 

fisiopatologia da doença de Alzheimer. 
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QUESTÃO 51 
 
Considerando-se as estratégias e técnicas da Terapia Cognitiva, é 
INCORRETO afirmar que: 
 
a) Se o paciente não melhora nas 25 semanas, deve repetir a série. 
b) A terapia é curta, dura cerca de 25 semanas. 
c) Terapia de manutenção pode ser realizada durante anos. 
d) Os três componentes da Terapia Cognitiva são aspectos didáticos, técnicas 

cognitivas e técnicas comportamentais. 
 
QUESTÃO 52 
 
Considerando-se as formulações freudianas sobre o Caso Schreber, podemos 
afirmar,  EXCETO: 
 
a) Freud considera que a Paranóia deve manter-se como um tipo clínico 

independente da Demência Precoce. 
b) Distingue a Paranóia da Demência Precoce com relação ao mecanismo  da 

formação de sintomas. 
c) Freud considera que no caso Schreber existe uma combinação de 

fenômenos paranóicos e esquizofrênicos. 
d) Freud identifica o mesmo ponto de fixação libidinal, nas formas de psicose, 

paranóia e esquizofrenia. 
 
QUESTÃO 53 
 
“Querem que eu fale menos, mas não consigo mesmo, tem uma coisa aqui 
dentro de mim que não me deixa parar de falar”. Essa “pressão para falar”  
refere-se a que transtorno de linguagem? Marque a opção CORRETA: 
 
a) Ecolalia. 
b) Palilalia. 
c) Bradifasia. 
d) Logorréia. 
 
QUESTÃO 54 
 
A apresentação de obsessões e compulsões é heterogênea, mas o Transtorno 
Obsessivo Compulsivo (TOC) apresenta quatro tipos de sintomas principais. 
Assinale um dos quatro tipos, marcando a resposta certa : 
 
a) Tricotilomania. 
b) Contaminação. 
c) Obsessões religiosas. 
d) Poupança compulsiva. 
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QUESTÃO 55 
 
Segundo H. Ey, o grupo dos delírios crônicos sistematizados (paranóia) é 
caracterizado por, EXCETO; 
 
a) Exaltação ( hipertimia, hiperestesia). 
b) Idéia prevalente que subordina todos os fenômenos psíquicos e todas as 

condutas a um postulado fundamental. 
c) Automatismo ideoverbal. 
d) Desenvolvimento em setor, no sentido em que o delírio constitui um sistema 

parcial que penetra como uma cunha na realidade. 
 
QUESTÃO 56 
 
Em seu texto, Psicanálise e Psiquiatria, Freud estabelece algumas correlações 
entre esses dois campos. Podemos afirmar, segundo o autor, EXCETO: 
 
a) A Psicanálise não se opõe à Psiquiatria. 
b) Ambas, Psicanálise e Psiquiatria, não podem influenciar os delírios. 
c) A Psicanálise propõe uma terapêutica para a psicose. 
d) A metodologia empregada em cada um dos campos é distinta. 
 
QUESTÃO 57 
 
Segundo Jaspers, o delírio tem três características essenciais, que são, 
EXCETO: 
 
a) A Extensão do delírio nas áreas da vida do paciente. 
b) Uma Certeza subjetiva, praticamente absoluta. 
c) A Impossibilidade da modificação do delírio pela experiência objetiva. 
d) A impossibilidade do conteúdo do delírio. 
 
QUESTÃO 58 
 
“Ao passar pela frente de um bar e observar as pessoas conversando e rindo o 
indivíduo entende que estão falando dele, rindo dele, dizendo que ele é 
homossexual ou ladrão; tudo, enfim, refere-se a ele“. O quadro descrito refere-
se: 
 
a) Delírio de auto-referência. 
b) Delírio de influência. 
c) Delírio de reinvidicação. 
d) Delírio erótico. 
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QUESTÃO 59 
 
Sobre os Retardos Mentais, segundo H. Ey, é INCORRETO afirmar que: 
 
a) Os Débeis Médios são semi-educáveis, têm Q.I. entre 0,50 e 0,65. 
b) Os Débeis Profundos são parcialmente educáveis, têm Q.I. entre 0,30 e 

0,50. 
c) Os Retardados Profundos são denominados imbecis, têm Q.I. inferior a 

0,30. 
d) Os Débeis leves são educáveis, têm Q.I. entre 0,65 e 0,80. 
 
QUESTÃO 60 
 
Em relação aos transtornos dissociativos, é INCORRETO afirmar que: 
 
a) A dissociação surge como uma autodefesa contra um trauma. 
b) Na maioria dos estados dissociativos, as representações que entram em 

conflito umas com as outras, são mantidas na consciência. 
c) Pensamentos, sentimentos e ações integradas, tudo aquilo que confere a 

uma pessoa sua personalidade, é anormal em indivíduos com transtorno 
dissociativo. 

d) A dissociação cria uma situação nas quais os conteúdos mentais coexistem 
em uma consciência paralela.  

 
QUESTÃO 61 
 
Aaron Beck postulou a tríade cognitiva da depressão, que consiste nos 
seguintes aspectos, EXCETO: 
 
a) Visão de si próprio, uma autopercepção negativa. 
b) Visão do ambiente, uma tendência a experimentar o mundo como hostil e 

exigente. 
c) Visão do futuro, a expectativa de sofrimento e fracasso. 
d) Visão do passado, uma percepção de fracasso e arrependimento. 
 
QUESTÃO 62 
 
Em relação às depressões pode-se afirmar, EXCETO: 
 
a) O humor depressivo e a perda de interesses ou de prazer são os sintomas 

chaves da depressão. 
b) Cerca de dois terços dos pacientes deprimidos cogitam o suicídio. 
c) A ansiedade é um sintoma pouco comum na depressão. 
d) Cerca de 80% reclamam de dificuldades com o sono, especialmente 

despertar precoce na madrugada. 
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QUESTÃO 63 
 
Considerando-se as indicações freudianas sobre a perda da realidade na 
neurose e na psicose é INCORRETO afirmar que: 
 
a) Na psicose, o novo e imaginário mundo externo da psicose tenta colocar-se 

no lugar da realidade externa. 
b) Na neurose a perda da realidade é evitada. 
c) Na neurose e na psicose ocorre um processo análogo, mas que envolve 

distintas instâncias psíquicas, em cada uma delas. 
d) Tanto na neurose quanto na psicose interessa a questão da perda da 

realidade, mas também da instituição de um substituto para a realidade. 
 

QUESTÃO 64 
 
Em relação ao uso de antidepressivos podemos afirmar, EXCETO: 
 
a) Todos os antidepressivos são igualmente eficazes. 
b) O perfil de efeitos colaterais é geralmente citado como o principal fator de 

escolha de um antidepressivo. 
c) Parâmetros do paciente, incluindo subtipo de depressão, idade, sexo e 

estado médico são comparados a parâmetros da droga, como efeitos 
colaterais, segurança e custo. 

d) A remissão é um critério de eficácia. 
 
QUESTÃO 65 
A Ansiedade Grave pode ser uma característica de outros transtornos 
psiquiátricos incluindo os seguintes, EXCETO: 
 
a) Coronariopatia. 
b) Esquizofrenia. 
c) Intoxicação aguda por drogas. 
d) Depressão. 
 
QUESTÃO 66 
Considerando-se a epidemiologia dos Transtornos Relacionados ao Álcool é 
INCORRETO afirmar que: 
 
a) Depois das doenças cardíacas e do câncer, os Transtornos relacionados ao 

álcool constituem, no momento, o terceiro maior problema de saúde dos 
USA. 

b) As causas de morte comuns entre pessoas com transtornos relacionados ao 
álcool são suicídio, doenças cardíacas e hepáticas. 

c) Os Transtornos relacionados ao álcool têm a mesma prevalência entre 
homens e mulheres 

d) O álcool é a primeira causa de morte relacionada ao uso de substâncias. 
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QUESTÃO 67 
 
Sobre a avaliação diagnóstica em Psiquiatria, podemos afirmar, EXCETO: 
 
a) O diagnóstico de pacientes psiquiátricos difere, sob certos aspectos, 

daqueles de pacientes com doenças físicas. 
b) A psiquiatria não dispõe de critérios externos de validação. 
c) Um diagnóstico psiquiátrico vale tanto quanto o conhecimento e a habilidade 

do psiquiatra que o fez. 
d) Deve-se buscar o diagnóstico com base na etiologia da doença. 
 
QUESTÃO 68 
 
Sobre a avaliação neuropsicológica clínica de adultos, podemos afirmar, 
EXCETO: 
 
a) As técnicas padronizadas para avaliar o funcionamento adulto incluem a 

entrevista psiquiátrica e o exame mental. 
b) A neuropsicologia clínica é uma especialidade da psicologia que examina a 

relação entre o comportamento e a atividade cerebral. 
c) Os domínios avaliados são os funcionamentos cognitivo, motor, sensorial e 

emocional. 
d) O objetivo desses testes é alcançar resultados quantificáveis e 

reproduzíveis que possam ser comparados com os escores de pessoas 
normais, de idade e origem demográfica comparáveis. 

 
QUESTÃO 69 
 
Com relação ao texto: Pessoa e bens: sobre a cidadania dos curatelados, de 
Pedro Gabriel Delgado, analise as afirmativas abaixo e marque a opção 
CORRETA. 
 
I – A incapacidade do louco só começa após a interdição, porém pode ser 
argüida em atos realizados antes dela. 
II – A  interdição pode ser promovida pelo Ministério público. 
III –  O juiz pronuncia a sentença acerca da interdição examinando os laudos e 
ouvindo os profissionais que examinaram o argüido. 

 
Analisando-se as afirmativas, constata-se que: 
 
a) Os itens I, II e III estão corretos. 
b) Somente o item III está incorreto. 
c) Os itens II e III estão incorretos. 
d) Somente o item I está correto. 
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QUESTÃO 70 
 
Em relação à Fobia Social, pode-se afirmar EXCETO: 
   
a) O êxito no tratamento da fobia social gerou uma hipótese neuroquímica 

específica para a fobia social: os pacientes com essa condição liberam mais 
noradrenalina perifericamente, do que os não-fóbicos. 

b) Os indivíduos com Fobia Social podem apresentar outros transtornos 
pisiquiátricos, de ansiedade, depressivo, transtornos do humor, transtornos 
relacionados ao uso de substâncias e bulimia nervosa.   

c) Alguns indivíduos com fobia social podem ter exibido comportamento de 
inibição durante a infância. 

d) Parentes de primeiro grau de indivíduos com fobia social têm cerca de três 
vezes mais probabilidade de apresentarem a fobia social do que parentes 
de indivíduos sem transtornos. 

 

 
 

ATENÇÃO: 
 
COM SUA LETRA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ESPAÇO 
RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RESPOSTAS, A 
SEGUINTE FRASE: 
 
 
“A crescente incorporação de tecnologia médica e as novas demandas sociais 
têm estimulado crescente debate filosófico em torno de problemas de ética 
prática que não mais encontram respostas no âmbito do modelo ético 
hipocrático." 
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