Secretaria de Saúde da Prefeitura da Cidade do Recife
Concurso Público 2008
Tipo 1

Cargo: Médico / Psiquiatria / Nível Superior

CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 1

QUESTÃO 03

Quando é verão no Recife e as acácias
se preparam para voar, tudo é abril nos
corações:
os que o amam sentem desmanchandose na boca
um gosto de azul e água, cajueiros e sol
enquanto o rio soluça ferido de luz
carregado de paisagens mansas e
pacificadas.
Milagre do amor que vai até onde o
amor é lembrança:
o Recife, ulcerado, passeia dentro de
nós
pesado de vivos e mortos também
ulcerados,
mas os que o amam o sentem vivo e
intacto:
porque é abril no Recife e abril nos
corações
e as acácias se desmancham em flor e
começam a voar.

A única informação equivocada sobre as relações de sentido
entre as idéias do texto 1 é:
A) Em “Quando é verão no Recife e as acácias / se preparam
para voar, tudo é abril nos corações”, há duas informações
que se coordenam por adição e indicam o tempo em que
“tudo é abril nos corações”.
B) No trecho usado no item A, “para voar” é a finalidade de
as acácias se prepararem.
C) Há uma indicação de que dois fatos ocorrem em tempo
simultâneo: “os que o amam sentem desmanchando-se na
boca / um gosto de azul e água, cajueiros e sol / enquanto o
rio soluça ferido de luz”.
D) Entre a idéia de que o Recife está “ulcerado” e “pesado de
vivos e mortos” e a de que “os que o amam o sentem vivo
e intacto”, há uma relação antagônica, marcada
lingüisticamente pela conjunção “mas”.
E) O conector “porque”, que inicia o penúltimo verso do
poema, introduz uma idéia de causa em relação a “o rio
soluça ferido de luz”.

(Jaci Bezerra – in Comarca da Memória

QUESTÃO 01

O segmento transcrito do poema de Jaci Bezerra que não
evidencia, claramente e por si só, a função poética da
linguagem é:
A)
B)
C)
D)
E)

“é verão no Recife”
“as acácias se preparam para voar”
“tudo é abril nos corações”
“o rio soluça ferido de luz”
“o Recife, ulcerado, passeia dentro de nós”

QUESTÃO 02

Em seu texto, o poeta cria a imagem de uma cidade que:
I. vive o milagre idealizado de não ter problemas.
II. já foi violenta, mas hoje está “mansa e pacificada”.
III. a despeito dos seus problemas, é amada.
Está (ão) correta (s) a (s) informação (ões):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas.
II, apenas.
III, apenas.
I e II, apenas.
II e III, apenas.
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Texto 2
Nos últimos dez anos tenho viajado freqüentemente pelo sertão de Pernambuco, e assistido, não sem revolta, a um processo
cruel de desconstrução da cultura sertaneja com a conivência da maioria das prefeituras e rádios do interior. Em todos os espaços de
convivência e na quase maioria dos shows, o que se escuta é música de péssima qualidade que, não raro, desqualifica e coisifica a
mulher e embrutece o homem.
O que adiantam as campanhas bem intencionadas do governo federal contra o alcoolismo e a prostituição infantil, quando a
população canta “beber, cair e levantar”, ou “dinheiro na mão e calcinha no chão”? O que adianta o governo estadual criar novas
delegacias da mulher se elas próprias também cantam e rebolam ao som de letras que incitam à violência sexual? (...) Por onde andam
as mulheres que fizeram o movimento feminista, tão atuante nos anos 70 e 80, que não reagem contra essa onda musical grosseira e
violenta? (...)
E não pensem que essa avalanche de mediocridade atinge apenas os menos favorecidos (...) e com menor grau de instrução
escolar. Cansei de ver (e ouvir) jovens que estacionam onde bem entendem, escancaram a mala de seus carros exibindo, como pavões
emplumados, seus moderníssimos equipamentos de som e vídeo na execução exageradamente alta dos cds e dvds dessas bandas que
se dizem de forró eletrônico. O que fazem os promotores de justiça, juízes, delegados que não coíbem, dentro de suas áreas de
atuação, esses abusos?
Quando Luiz Gonzaga e seus grandes parceiros, Humberto Teixeira e Zé Dantas criaram o forró, não imaginavam que depois
de suas mortes essas bandas que hoje se multiplicam pelo Brasil praticassem um estelionato poético ao usarem o nome forró para a
música que fazem. O que esses conjuntos musicais praticam não é forró! O forró é inspirado na matriz poética do sertanejo; eles se
inspiram numa matriz sexual chula! O forró é uma dança alegre e sensual; eles exibem uma coreografia explicitamente sexual! O forró
é um gênero musical que agrega vários ritmos como o xote, o baião, o xaxado; eles criaram uma única pancada musical que, em
absoluto, não corresponde aos ritmos do forró! E se apresentam como bandas de “forró eletrônico”! Na verdade, Elba Ramalho e o
próprio Gonzaga já faziam o verdadeiro forró eletrônico, de qualidade, nos anos 80. (...)
Da dança da garrafa de Carla Perez até os dias de hoje formou-se uma geração que se acostumou com o lixo musical! Não,
meus amigos: não é conservadorismo, nem saudosismo! Mas não é possível o novo sem os alicerces do velho! Que o digam Chico
Science e o Cordel do Fogo Encantado que, inspirados nas nossas matrizes musicais, criaram um novo som para o mundo! Não é
possível qualidade de vida plena com mediocridade cultural, intolerância, incitamento à violência sexual e ao alcoolismo!
Mas, felizmente, há exemplos que podem ser seguidos. A Prefeitura do Recife tem conseguindo realizar um São João e outras
festas de nosso calendário cultural com uma boa curadoria musical e retorno excelente de público. A Fundarpe tem demonstrado a
mesma boa vontade ao priorizar projetos de qualidade e relevância cultural.
Escrevendo essas linhas, recordo minha infância em Serra Talhada, ouvindo o maestro Moacir Santos e meu querido tio
Edésio em seus encontros musicais, cada um com o seu sax, em verdadeiros diálogos poéticos! Hoje são estrelas no céu do Pajeú das
Flores! Eu quero o meu sertão de volta!
Anselmo Alves

QUESTÃO 04

Escreva V ou F, conforme forem verdadeiras ou falsas as informações.
(
(
(
(
(

(

) Na introdução do texto, Anselmo Alves alude a uma experiência pessoal e apresenta uma constatação.
) No segundo parágrafo, faz algumas perguntas retóricas, questionando a eficácia de algumas medidas governamentais e a omissão
de um grupo organizado.
) No terceiro parágrafo, assume um tom dialógico com o leitor, mostrando que o problema apontado por ele independe de classe
social e questiona a aplicação da lei.
) No quarto parágrafo, estabelece um confronto que evidencia os antagonismos entre os dois ritmos que compara.
) No quinto parágrafo, explicita as principais teses que defende em seu texto: “Não é possível qualidade de vida plena com
mediocridade cultural, intolerância, incitamento à violência sexual e ao alcoolismo” e “não é possível o novo sem os alicerces do
velho”.
) No penúltimo parágrafo, cita iniciativas positivas e, no último, conclui com um tom emotivo e saudosista.

De cima para baixo, a seqüência correta é:
A)
B)
C)
D)
E)

F – F – V –V – V –V
F–V–F–V–V–V
V–V–V–V–V–V
F–F–F–F–F–F
V – F – F – V –V – V
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QUESTÃO 05
QUESTÃO 08

Em que item a subjetividade do autor não está explícita?
A) “...tenho (...) assistido, não sem revolta, a um processo
cruel de desconstrução da cultura sertaneja”
B) “O forró é um gênero musical que agrega vários ritmos...”
C) “...o que se escuta é música de péssima qualidade...”
D) “Cansei de ver (e ouvir) jovens que estacionam onde bem
entendem...”
E) “Mas, felizmente, há exemplos que podem ser seguidos.”
QUESTÃO 06

Em que item não há sinonímia entre as palavras destacadas?
A) “... com a CONIVÊNCIA da maioria das prefeituras e
rádios do interior...”
•
CUMPLICIDADE
B) “...letras que INCITAM à violência sexual...”
• ESTIMULAM
C) “... não COÍBEM, dentro de suas áreas de atuação, esses
abusos...”
• IMPEDEM
D) “... matriz sexual CHULA...”
• FALSA
E) “... praticassem um ESTELIONATO poético...”
• FRAUDE

Em que item o estabelecimento da relação lógico-discursiva
contraria idéias defendidas no texto?
A) Embora haja um processo de desconstrução da cultura
sertaneja, o que se escuta é música de péssima qualidade
em todos os espaços de convivência.
B) O governo estadual cria delegacias da mulher, todavia elas
próprias cantam letras que incitam a violência sexual.
C) A avalanche de mediocridade atinge não apenas os menos
favorecidos, mas também aqueles com maior poder
aquisitivo.
D) Ainda que essas bandas se digam de “forró eletrônico”, a
música que fazem nada tem a ver com o verdadeiro forró.
E) Como usam indevidamente o nome forró para a música
que fazem, esses conjuntos musicais praticam um
estelionato poético.

QUESTÃO 07

O único item em que a(s) vírgula(s) acrescentada(s) ao texto
original implica erro é:
A) “Nos últimos dez anos, tenho viajado freqüentemente pelo
sertão de Pernambuco...”
B) “E não pensem que, essa avalanche de mediocridade atinge
apenas os menos favorecidos...”
C) “Quando Luiz Gonzaga e seus grandes parceiros,
Humberto Teixeira e Zé Dantas, criaram o forró...”
D) “...não imaginavam que, depois de suas mortes, essas
bandas que hoje se multiplicam pelo Brasil praticassem um
estelionato poético...”
E) “Da dança da garrafa de Carla Perez até os dias de hoje,
formou-se uma geração que se acostumou com o lixo
musical!”
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CONHECIMENTOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE/ SUS

QUESTÃO 09

QUESTÃO 11

Em relação à 8ª Conferência Nacional de Saúde, assinale a
alternativa incorreta:

Em relação aos princípios do Sistema Único de Saúde - SUS,
numere a segunda coluna de acordo com a primeira:
Primeira Coluna

Segunda Coluna

1. Integralidade

( )

Igualdade da atenção à saúde, sem
privilégios
ou
preconceitos,
devendo disponibilizar recursos e
serviços de forma justa, de acordo
com as necessidades de cada um.

2. Universalidade

( ) É garantido ao usuário ações de
promoção, prevenção, tratamento
e reabilitação, com garantia de
acesso a todos os níveis de
complexidade do sistema.

3. Eqüidade

( ) O Sistema de Saúde deve atender
a todos, sem distinções ou
restrições,
oferecendo
toda
atenção necessária, sem qualquer
custo.

A) A representatividade obedeceu aos seguintes critérios:
25% dos delegados eram representantes das instituições
(públicas, estatais, educacionais, de pesquisa, etc.) e os
outros 75% da sociedade civil.
B) Foi o grande marco nas histórias das conferências de saúde
no Brasil.
C) Suas propostas foram contempladas tanto no texto da
Constituição Federal de 1988, como nas leis nº 8.080/90 e
nº 8.142/90.
D) Os delegados, impulsionados pelo movimento da Reforma
Sanitária, propuseram a criação de uma ação institucional
correspondente ao conceito ampliado de saúde, que
envolve promoção, proteção e recuperação.
E) Sua organização concretizou a proposta do debate
democrático, possibilitando que os representantes da
sociedade civil organizada sentassem à mesma mesa de
discussão com técnicos, profissionais de saúde, intelectuais
e políticos.
QUESTÃO 12

Assinale a alternativa incorreta:
A seqüência correta de cima para baixo é:
A)
B)
C)
D)
E)

3, 2, 1.
2, 3, 1.
2, 1, 3.
3, 1, 2.
1, 3, 2.

QUESTÃO 10

De acordo com o Ministério da Saúde, assinale a alternativa
incorreta em relação ao Programa de Agentes Comunitários de
Saúde (PACS):
A) O PACS é hoje considerado parte da Saúde da Família.
B) No PACS, as ações dos agentes comunitários de saúde são
acompanhadas e orientadas por um enfermeiro/supervisor.
C) Os agentes comunitários de saúde podem ser encontrados
ligados a uma unidade básica de saúde ainda não
organizada na lógica da Saúde da Família
D) Nos municípios onde há somente o PACS, este pode ser
considerado um programa de transição para a Saúde da
Família.
E) Constitui-se na estratégia prioritária para o fortalecimento
da atenção básica.

A) De acordo com a Constituição Federal de 1988, a
assistência à saúde é livre à iniciativa privada.
B) A Lei nº 8.080/90 dispõe sobre as transferências
intergovernamentais de recursos financeiros na área da
saúde.
C) O Pacto pela Vida é o compromisso entre os três gestores
(federal, estadual e municipal) do Sistema Único de Saúde
em torno das prioridades que apresentam impacto sobre a
situação de saúde da população brasileira.
D) De acordo com a Lei 8.080/90, os recursos financeiros do
Sistema Único de Saúde são depositados em conta
especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados
sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde.
E) De acordo com a lei 8.142/90, o Sistema Único de Saúde
conta, em cada esfera de governo, sem prejuízo das
funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias
colegiadas: a Conferência de Saúde e o Conselho de
Saúde.
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QUESTÃO 13

Em relação ao Piso da Atenção Básica – PAB, assinale a
alternativa incorreta:
A) O Ministério da Saúde suspenderá automaticamente o
repasse dos recursos do PAB aos municípios caso não haja
alimentação do Sistema de Informações da Atenção Básica
por dois meses consecutivos ou três meses alternados no
período de um ano.
B) São estabelecidas duas modalidades de financiamento para
as Equipes de Saúde da Família e duas pra as Equipes de
Saúde Bucal.
C) É composto por uma parte fixa e uma parte variável que
são destinadas a todos os municípios brasileiros.
D) O número máximo de Equipes de Saúde da Família pelas
quais os municípios podem fazer jus ao recebimento de
recursos financeiros específicos será calculado pela
fórmula: população / 2400.
E) Constitui-se em um montante de recursos financeiros
federais destinados à viabilização de ações de Atenção
Básica de Saúde.
QUESTÃO 14

Em relação aos Conselhos Municipais de Saúde, é incorreto
afirmar:
A) A população pode acompanhar as reuniões do Conselho,
porém sem direito a voz e voto.
B) É um órgão colegiado de caráter permanente, deliberativo,
consultivo, normativo e fiscalizador das ações e serviços
de saúde no âmbito do SUS, no município;
C) Atua na formulação e proposição de estratégias e no
controle da execução das políticas de saúde, inclusive em
seus aspectos econômicos e financeiros.
D) Os usuários são escolhidos por membros de sua classe,
com direito a voz e voto.
E) A participação é voluntária e não-remunerada.
QUESTÃO 15

“Um conjunto de ações capazes de eliminar, diminuir ou
prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários
decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de
bens e prestação de serviços de interesse da saúde” define a:
A)
B)
C)
D)
E)

Vigilância ambiental.
Promoção à saúde.
Vigilância epidemiológica.
Vigilância sanitária.
Vigilância em saúde do trabalhador.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16

QUESTÃO 20

Um dos principais modelos assistenciais inspirados no projeto
de Reforma Psiquiátrica são os Centros de Atenção
Psicossocial (CAPS). Entre as vocações do CAPS podemos
afirmar:
A) Estimula o retorno ao modelo asilar.
B) Seu projeto tem inspiração farmacocêntrica.
C) Visa apenas tratamento de manutenção e prenventivo,
sendo os casos mais agudos encaminhados para as
emergências psiquiátricas.
D) Estimula as integrações sociais e familiares do usuário.
E) O tratamento assim como os espaços de convivência são
por período indeterminado.
QUESTÃO 17

Existem hoje vários tipos de CAPS I, CAPS II, CAPS III,
além dos específicos para criança, adolescentes (CAPS i) e
usuários com problemas de utilização de álcool e drogas
(CAPS ad). É recomendado aos municípios a instalação de,
pelo menos, um CAPS I quando:
A)
B)
C)
D)

Não tiver serviço hospitalar psiquiátrico.
Não tiver atenção ambulatorial em saúde mental.
Tiver população entre 20 e 70 mil habitantes.
A prevalência de transtorno mental for maior ou igual a
3% da população geral
E) Tiver população de mais de 200 mil habitantes
QUESTÃO 18

Deverão fazer parte obrigatoriamente da equipe do CAPS III,
pelo menos:
A)
B)
C)
D)
E)

2 enfermeiro com formação em saúde mental.
5 profissionais de nível superior
8 profissionais de nível médio
3 médicos psiquiatras (2 psiquiatras e um clínico)
2 médicos psiquiatras

QUESTÃO 19

Sobre a lei 10.216/01 que dispõe sobre a proteção e os direitos
das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o
modelo assistencial em saúde mental, marque a incorreta:
A) A citada lei visa proporcionar acesso ao melhor
tratamento do sistema de saúde consentâneo as suas
necessidades.
B) Garante o direito de sigilo nas informações prestadas.
C) Os portadores de transtornos psíquicos devem ser
tratados, preferencialmente, em serviços comunitários de
saúde mental.
D) A internação em hospital psiquiátrico visará, como
finalidade permanente, a reinserção social do paciente.
E) Os pacientes de longa permanência hospitalar, os
“institucionalizados”, deverão se manter hospitalizados,
por período indeterminado.
QUESTÃO 21

O estudo das alterações da sensopercepção é de fundamental
importância principalmente na abordagem dos quadros
psicóticos e, eventualmente, dos quadros dissociativos que
podem ter prognósticos bastante distintos. Dois eventos do
estudo psicopatológico das alterações da sensopercepção se
fazem necessários diferenciar: a alucinação funcional e a
ilusão. Sobre estas alterações podemos afirmar:
A) Que os dois eventos podem ser tratados como sinônimos
uma vez que dependem de estimulação sensorial externa.
B) Que na alucinação funcional a imagem não se encontra
extrojetada.
C) Que a ilusão faz parte da normalidade e a alucinação
funcional do patológico.
D) Na alucinação funcional o objeto real apenas desencadeia
o fenômeno alucinatório.
E) Que a alucinação funcional é desencadeada por fatores
catatímicos.

A Portaria no. 2391 de 26 de dezembro de 2002 regulamenta o
controle das internações involuntárias e voluntárias de acordo
no disposto na lei 10.216 de 6 de abril de 2002. Sobre esta
portaria, marque a alternativa incorreta:
A) Os estabelecimentos não integrantes do SUS estão
dispensados dessa regulamentação.
B) Esta portaria define que a internação psiquiátrica somente
deverá ocorrer após todas as tentativas de utilização de
tratamento extra-hospitalar.
C) A internação voluntária poderá se tornar involuntária
durante o período de internação psiquiátrica.
D) Estabelece no artigo 9º. que as internações voluntárias
sejam firmadas através de termo de Consentimento Livre
e Esclarecido.
E) As comunicações ao Ministério Público Estadual das
internações involuntárias devem obedecer ao prazo de 72
horas

QUESTÃO 22

Uma experiência alucinatória, em geral visual, tipicamente
vívida e brilhante, incluindo cenas, pessoas, animais e que
ocorre no entardecer juntamente com obnubilação da
consciência sugere:
A)
B)
C)
D)
E)

Alucinação autoscópica
Alucinação extracampina.
Alucinação hipnagógica
Alucinação hipnopúmpica
Alucinose peduncular.
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QUESTÃO 23

QUESTÃO 27

Qual das alternativas abaixo fala da ansiedade descrita por
SPITZ & BOLBY em que aconteceriam reações emocionais
vividas por criança quando separada da mãe, levando-lhe a
sentimentos de desespero?
A)
B)
C)
D)
E)

Ansiedade de castração.
Angústia de separação.
Angústia de aniquilamento.
Ansiedade depressiva.
Ansiedade paranóica.

A)
B)
C)
D)
E)

Afasia.
Apraxia.
Acalculia.
Apatia.
Amnésia.

QUESTÃO 28

Os quadros de delirium costumam ter uma constelação
sintomatológica bastante abundante. Dos sintomas abaixo,
qual o mais freqüente e o que mais caracteriza esse quadro?

QUESTÃO 24

A exploração midiática dos transtornos de personalidade,
principalmente da personalidade anti-social leva muitas vezes
a se criarem caricaturas que, muitas vezes, não correspondem
à clínica dos transtornos de personalidade. Sobre a
personalidade anti-social, podemos afirmar que:
A)
B)
C)
D)

existe uma forte tendência ao isolamento.
todo anti-social é criminoso.
todo criminoso tem traços de personalidade anti-social.
todo ele é facilmente reconhecível, haja vista sua
tendência desvelada à má conduta.
E) tem grande facilidade em estabelecer novos vínculos de
amizade, mas dificuldade em mantê-los.
QUESTÃO 25

Sobre os fatores de risco de suicídio, em qual das alternativas
abaixo o ato suicida tende a ser mais freqüente?
A)
B)
C)
D)
E)

Aponte, entre os sintomas abaixo, o mais freqüente na
demência subcortical:

Nas mulheres.
Nos casados.
Nos homossexuais ou bissexuais.
Nas pessoas de cor branca.
Nas pessoas que tem filhos.

A)
B)
C)
D)
E)

As alterações sensoperceptivas.
As alterações de conteúdo de pensamento.
As alterações na psicomotricidade.
O rebaixamento do nível de consciência.
As alterações de memória.

QUESTÃO 29

Sobre a epidemiologia dos transtornos de pânico juntamente
com agorafobia podemos afirmar:
A) O quadro é bem mais freqüente em homens.
B) Geralmente começa no início da senilidade.
C) Aproximadamente 10% da população geral apresentará
um episódio de agorafobia em algum período da vida.
D) A agorafobia raramente está associada ao transtorno de
pânico.
E) A prevalência de transtorno de pânico é de 1,5 a 2% da
população.
QUESTÃO 30

Assinale a alteração tomográfica incomum na esquizofrenia:

QUESTÃO 26

Qual dos diagnósticos psiquiátricos citados abaixo é mais
freqüente entre as pessoas com AIDS?

A)
B)
C)
D)
E)

Alargamento dos ventrículos laterais
Alargamento do terceiro ventrículo.
Aumento de massa encefálica.
Alargamento da fissura de Sylvius.
Alargamento dos sulcos corticais.

QUESTÃO 31

A)
B)
C)
D)
E)

Depressão.
Quadros psicóticos.
Transtorno de ansiedade.
Quadros maniatiformes.
Demência.

Dentre as alternativas abaixo, qual apresenta um sintoma de
segunda ordem para o diagnóstico de esquizofrenia de acordo
com Kurt Schneider:
A)
B)
C)
D)
E)

Difusão do pensamento.
Sonorização do pensamento.
Vivência de empobrecimento afetivo.
Percepção delirante.
Alucinações auditivas na forma de vozes que dialogam
entre si.
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QUESTÃO 32

QUESTÃO 36

Muitos dos quadros psiquiátricos são acompanhados de
alterações no sono, contudo, boa parte das insônias podem ser
decorrentes de erros na higiene do sono. Marque a alternativa
em que aponta para uma medida incorreta na higiene do sono:
A)
B)
C)
D)
E)

Evitar grandes refeições à noite.
Evitar cochilos diurnos.
Tomar banho frio antes de dormir.
Evitar estimulação noturna (rádio, TV).
Não realizar atividades ou exercícios intensos à noite.

Sobre as características da auto-agressão deliberada com baixo
risco de intenção suicida, marque a alternativa incorreta:
A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 37

Sobre o transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade
(TDAH), marque a alternativa incorreta:

QUESTÃO 33

A. O uso de metilfenidato, uma das medicações
utilizadas neste transtorno, pode na maioria das vezes
provocar alterações no sono.
B. A Síndrome das Pernas Inquietas (SPI) tende a estar
mais presente nos portadores de TDAH que na
população geral.
C. Alterações respiratórias do sono podem intensificar
ou simular os sintomas de TDAH.
D. Apesar de controverso há estudos que apontam para
possibilidade de distúrbio do sono ser uma
apresentação precoce dos sintomas de TDAH.
E. De uma maneira geral, fica evidente a necessidade de
trabalhos mais conclusivos avaliando as distintas
correlações entre TDAH e os distúrbios do sono.

Assinale o transtorno que corresponde às alterações de
identidade de gênero:
A)
B)
C)
D)
E)

Pedofilia.
Masoquismo sexual.
Fetichismo.
Travestismo fetichista.
Transexualismo.

QUESTÃO 34

Aponte, dentre as medicações abaixo, qual é o antidepressivo
com baixo risco de provocar disfunção sexual?
A)
B)
C)
D)
E)

Ato na presença de outras pessoas.
Não há comportamento de despedida.
Impulsividade.
Ato ritualístico e repetitivo.
Planejamento do ato.

QUESTÃO 38

Clomipramina.
Citalopram.
Sertralina.
Mirtazapina.
Nortriptilina.

A clonidina pode ser utilizada mais comumente em psiquiatria
em qual das condições clínicas citadas abaixo?

QUESTÃO 35

Sobre os transtornos de conduta na infância marque a
alternativa incorreta:

A)
B)
C)
D)
E)

Estresse pós-traumático.
Autismo infantil.
Nos quadros maniatiformes.
Nos quadros depressivos refratários.
No transtorno de pânico.

QUESTÃO 39

A) São comuns comportamentos como lutas corporais,
crueldades físicas para com pessoas e com animais.
B) Estima-se que a prevalência entre meninos seja de 6 a
10%.
C) Destruição de patrimônio como provocar incêndios ou
outros atos de vandalismo é freqüente.
D) Não foi demonstrada eficácia no emprego de medidas
terapêuticas isoladas.
E) Comum nos quadros esquizóides

Em relação ao tratamento do transtorno bipolar com uso de
uso de carbonato de lítio, marque a alternativa correta:
A) Pacientes com litemia baixa podem apresentar sintomas
subsindrômicos.
B) O lítio tem como principais efeitos colaterais, polidipsia
poliúria, tremores, ganho de peso.
C) Antes de iniciar o tratamento com o lítio, faz-se
necessário uma litemia prévia para saber da real
necessidade de lítio no paciente com transtorno bipolar.
D) Os quadros de intoxicação com uso de lítio podem deixar
seqüelas neurológicas.
E) Mesmo que seja controverso o risco de lesão renal com
uso de lítio, sugere-se que haja acompanhamento da
função renal por meio da dosagem de creatinina.
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QUESTÃO 40

QUESTÃO 44

As pessoas portadoras de anorexia nervosa se comparadas aos
bulímicos:

Sobre o tabagismo, marque a alternativa incorreta:
A) Os efeitos nocivos à saúde física são em sua maioria
atribuídos ao monóxido de carbono e constituintes do
alcatrão comparando-se com a nicotina.
B) O cigarro tem efeito bastante nocivo sobre a reprodução.
C) Os efeitos da nicotina são psicoestimulantes, chegando a
se assemelhar à anfetamina.
D) A depressão assim como abusos de outras substâncias
psicoativas são mais comuns entre os fumantes.
E) As recaídas do tabagismo ocorrem sempre nas situações
de afeto negativas.

A)
B)
C)
D)
E)

São mais ativas sexualmente.
Referem fome.
São mais extrovertidas.
São em média mais jovens.
Apresentam mais vômitos auto-induzido.

QUESTÃO 45

Marque a alternativa correta:
QUESTÃO 41

Qual dos sintomas abaixo é incomum na síndrome de
descontinuação do uso de antidepressivo?
A)
B)
C)
D)
E)

Tonturas.
Vertigens.
Hipertemia.
Inquietação.
Letargia.

A) Toda possessão espiritual é considerada patológica.
B) Todo transe é um fenômeno dissociativo mórbido.
C) Toda possessão mediúnica está relacionada a estrutura
psicótica.
D) A maioria dos transes mediúnicos não tem caráter
patológico.
E) A maioria dos estados de transe ou de possessão é de
natureza patológica.
QUESTÃO 46

QUESTÃO 42

Qual dos fatores abaixo tem baixo risco de desenvolver a
Síndrome Neuroléptica Maligna, síndrome desencadeada por
uso de antipsicóticos?

A
Terapia
Cognitivo-Comportamental
(TCC)
vem
apresentando crescente aceitação ao longo das últimas
décadas. A respeito da TCC, considere as seguintes
afirmativas:
1.

A)
B)
C)
D)
E)

Uso concomitante com lítio.
Presença de transtorno mental orgânico.
Baixa temperatura ambiental.
Uso da medicação injetável.
Desidratação.

2.

3.
QUESTÃO 43

4.
Entre os problemas citados abaixo, qual co-morbidade é mais
freqüente entre os pacientes esquizofrênicos?
5.
A)
B)
C)
D)
E)

Transtorno de somatização.
Transtorno dissociativo.
Abuso de drogas.
Bulimia nervosa.
Delirium.

Trata-se de uma terapia estruturada, educativa e não
diretiva, voltada para a correção do comportamento e
das cognições disfuncionais.
Para a utilização da TCC é necessário que o paciente
tenha problemas identificáveis e acesso a seus
pensamentos e sentimentos.
A primeira etapa do tratamento consiste da identificação
dos comportamentos disfuncionais e da formulação de
um plano de trabalho individualizado.
Busca a solução dos sintomas priorizando a abordagem
dos conflitos subjacentes e a correção de esquemas
cognitivos disfuncionais.
Entre as técnicas utilizadas estão a análise dos erros de
lógica, o teste de hipótese e a dessensibilização
sistemática.

Estão corretas apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2 e 3.
1, 3 e 4.
2, 3 e 4.
2, 3 e 5.
3, 4 e 5.
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QUESTÃO 47

QUESTÃO 50

A respeito da eficácia da TCC, assinale a alternativa incorreta:
A) No tratamento do Transtorno Obsessivo Compulsivo, os
pacientes em geral apresentam melhora em relação às
compulsões e aos rituais efetivamente tratados.
B) As obsessões isoladas, não seguidas de rituais, são pouco
afetadas pelo emprego da TCC.
C) A reestruturação cognitiva, aliada à exposição simulada e
à exposição ao vivo tem se mostrado eficaz no tratamento
da fobia social.
D) No tratamento das depressões o emprego das técnicas
comportamentais se mostra mais eficiente do que o uso da
reestruturação cognitiva.
E) Na terapêutica das dependências químicas a TCC não é
indicada durante a fase de desintoxicação.

“Mecanismo de defesa característico da Neurose Obsessiva
que consiste em despojar uma experiência ou uma idéia de seu
afeto ou de suas associações”. A definição acima refere-se a:
A)
B)
C)
D)
E)

Sublimação
Isolamento
Forclusão
Clivagem do eu
Formação reativa

QUESTÃO 48

Desde seus primeiros escritos, Freud destacava a importância
do diagnóstico correto para determinar a condução do
tratamento. A respeito do diagnóstico psicanalítico, assinale a
alternativa incorreta.
A) O diagnóstico psicanalítico baseia-se na noção de
determinismo psíquico e pressupões uma relação
biunívoca entre o conflito psíquico e o sintoma
apresentado.
B) A elaboração do diagnóstico apóia-se na identificação da
forma como o sujeito lida com seus desejos.
C) Para a psicanálise o sintoma é em grande medida
contingente, enquanto os traços estruturais se impõem
como elemento estável.
D) O instrumento utilizado para o diagnóstico é a escuta dos
derivados do inconsciente.
E) Freud postulava a necessidade de estabelecer
precocemente o diagnóstico, ao mesmo tempo em que
afirmava que este só podia ser confirmada após a análise
aprofundada do caso.
QUESTÃO 49

A respeito da psicanálise como método terapêutico, assinale a
alternativa incorreta.
A) A regra da associação livre pressupõe que tudo o que o
sujeito fala na situação analítica tem relação com seu
conflito inconsciente.
B) A atenção flutuante consiste na suspensão de
expectativas, pré-julgamentos e defesas inconscientes do
analista.
C) A transferência se converte em resistência apenas quando
seu conteúdo é formado de impulsos hostis dirigidos ao
analista.
D) A concordância do paciente com uma interpretação do
analista pode ser, em alguns casos, indício de resistência.
E) A reação terapêutica negativa é uma forma de resistência
que deriva da necessidade de auto punição imposta pelo
superego.
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