Secretaria de Saúde de Pernambuco – SES
Processo Seletivo à Residência – 2006
PSICOLOGIA

Tipo 1 – Cor: Branca

CONHECIMENTOS EM PSICOLOGIA

    

    



O Código de Ética Profissional do Psicólogo institui alguns
deveres fundamentais para esses profissionais. Assinale a
alternativa incorreta quanto a tais deveres.

O Teste de Rorschach é uma das técnicas projetivas mais
utilizadas em psicodiagnóstico. A respeito do teste de
Rorschach, assinale a alternativa incorreta.

A) Atuar como perito, avaliador ou parecerista sempre que
solicitado pela autoridade competente.
B) Sugerir serviços de outros psicólogos, sempre que, por
motivos justificáveis, não puderem ser continuados pelo
profissional que os assumiu inicialmente.
C) Prestar serviços profissionais em situações de calamidade
pública ou de emergência, sem visar benefício pessoal.
D) Fornecer, a quem de direito, informações concernentes ao
trabalho a ser realizado e ao seu objetivo profissional.
E) Conhecer, divulgar, cumprir e fazer cumprir o Código de
Ética de sua profissão.

A) As instruções dadas ao sujeito variam conforme a idade,
grau de instrução e aspectos psicopatológicos.
B) O inquérito é indispensável para que as respostas possam
ser classificadas quanto a localização, determinante e
conteúdo.
C) As respostas G indicam o gosto pelo concreto, o sentido de
realidade e a inteligência prática.
D) Os choques são reações de perturbação emocional intensa
provocada no sujeito por particularidades de certas
pranchas.
E) O Rorschach fornece informações sobre o rendimento
intelectual do sujeito, principalmente em situações difíceis
do ponto de vista emocional.

     
O mesmo Código de Ética interdita algumas práticas
profissionais. Assinale a alternativa incorreta quanto ao que é
vedado ao psicólogo no exercício da sua profissão.
A) Praticar ou ser conivente com quaisquer atos que
caracterizem negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade ou opressão.
B) Interferir na validade e fidedignidade de instrumentos e
técnicas psicológicas, adulterar dados ou fazer declarações
falsas.
C) Denunciar erros ou faltas éticas praticadas por psicólogos
na prestação de serviços profissionais.
D) Prolongar desnecessariamente a prestação de serviços
profissionais.
E) Receber
remuneração
ou
percentagem
por
encaminhamento de serviços.

     
Os Testes Psicológicos são procedimentos sistemáticos de
coleta de informações que se propõem a municiar o processo de
avaliação psicológica com dados úteis e confiáveis. A respeito
dos testes psicológicos, assinale a alternativa incorreta.
A) Em geral, os Testes Psicológicos propõem tarefas
específicas às pessoas como meio para observar a
manifestação do comportamento e, por meio dessas
manifestações, inferir características psicológicas.
B) Por validade de um teste, entende-se a legitimidade das
interpretações dadas a partir dos indicadores observados.
C) A validade precisa ser estabelecida com referência ao uso
específico para o qual o teste está sendo considerado.
D) A precisão refere-se ao quanto os escores do teste são
imunes às flutuações geradas por fatores incontroláveis.
E) A precisão é uma característica necessária e suficiente para
a validação de um instrumento de teste.

     
O TAT, criado por Henry Murrey, procura realizar um
experimento controlado sobre o inconsciente. Sobre o TAT,
considere as seguintes afirmativas.
I - É composto de 31 lâminas, sendo algumas comuns a todos
os sujeitos e outras de aplicação variável conforme o sexo e
a idade.
II - A interpretação do TAT compreende a análise formal e a
análise do conteúdo das histórias produzidas pelo sujeito.
III - Os relatos do TAT às vezes refletem atitudes estereotipadas
e superficiais, desenvolvidas pelo sujeito para esconder
traços específicos de sua personalidade.
IV - No TAT as respostas do sujeito são submetidas a análise
quantitativa e qualitativa.
V - Sua aplicação dispensa o uso de inquéritos e entrevista
complementar.
Estão corretas apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III.
I, III e IV.
I, III e V.
II, III e IV.
II, III e V.
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O Conselho Federal de Psicologia instituiu o Manual de
Elaboração de Documentos, que tem entre a finalidade de
subsidiar o psicólogo na produção qualificada de documentos
escritos decorrentes de Avaliação Psicológica. Com referência a
esses documentos, analise as seguintes afirmativas:
I - O documento deve apresentar uma redação bem estruturada
e empregar termos e expressões populares de modo a
facilitar a compreensão do leitor.
II - Na Declaração devem constar obrigatoriamente as causas
psicológicas do atendimento, sendo necessário o registro de
sintomas ou a utilização de códigos do CID.
III - A introdução do Relatório Psicológico se destina à
narração histórica sucinta dos fatos.
IV - O texto do parecer deve expressar opinião fundamentada,
com argumentos sustentados em princípios científicos, com
citação de fontes.
V - Quando um Laudo Psicológico decorre de solicitação de
instâncias judiciárias tem sido chamado de laudo pericial.
Estão corretas apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III.
I, III, e IV.
II, III e IV.
II, III e V.
III, IV e V.

     
Ainda sobre os documentos emitidos pelos psicólogos, assinale
a alternativa incorreta.
A) Os documentos escritos decorrentes da avaliação
psicológica, bem como todo o material que os
fundamentou, deverão ser guardados pelo prazo mínimo de
cinco anos.
B) A responsabilidade pela guarda dos documentos pertence
tanto ao psicólogo, quanto à instituição em que ocorreu a
avaliação psicológica.
C) Os documentos escritos devem se basear exclusivamente
em métodos e técnicas reconhecidos pela ciência
psicológica e pertinentes à matéria em questão.
D) Como o prazo de validade de uma avaliação psicológica é
indeterminado, o psicólogo não deverá fazer referência ao
prazo.
E) No Laudo psicológico o profissional deve listar os métodos
e técnicas utilizados e os resultados obtidos.

O Behaviorismo surgiu no início do Séc. XX como uma ruptura
com a psicologia acadêmica então existente. A respeito do
Behaviorismo, assinale a alternativa incorreta.
A) Para o Behaviorismo a psicologia para ser científica deve
tornar-se materialista, mecanicista, determinista e objetiva.
B) Considera o homem apenas como um animal reagindo a
seu ambiente.
C) Reconhece a infância como de grande importância no
desenvolvimento do comportamento humano.
D) Atribui grande importância aos testes psicológicos como
instrumentos objetivos para medir a inteligência e outras
aptidões mentais.
E) Concebe as emoções como reações viscerais que podem ser
condicionadas.

     
Além de criar um método terapêutico, Carl Rogers é também o
autor de uma teoria da personalidade. A respeito da teoria de
Rogers, analise as seguintes afirmativas:
I - O psicólogo, através de seus métodos de estudo, pode
conhecer o campo fenomenal de um indivíduo tão bem
quanto o próprio indivíduo pode conhecer-se.
II - O conhecimento interior é um atributo do campo
fenomenológico cujas bases são mais ou menos
inconscientes.
III - A maioria das experiências inconscientes está
permanentemente impedida de chegar á consciência.
IV - Todo indivíduo vive em um mundo de experiências em
contínua mudança do qual ele é o centro, sendo provável
que apenas uma pequena porção da experiência chegue a
ser conscientemente percebida.
V - O conceito de inconsciente em Rogers se assemelha ao de
pré-consciente na teoria psicanalítica.
Estão corretas apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III.
I, III e IV.
I, II e V.
II, III e IV.
II, IV e V.
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A respeito da teoria desenvolvida pelo psiquiatra suíço Carl
Jung, assinale a alternativa incorreta.
A) O inconsciente coletivo é universal e totalmente desligado
do inconsciente pessoal e seu conteúdo pode ser
encontrado nos mitos de todos os povos.
B) O inconsciente pessoal contém lembranças reprimidas,
evocações dolorosas e percepções subliminais.
C) Os arquétipos não são apenas impregnações de
experiências típicas, incessantemente repetidas, mas se
comportam empiricamente como forças ou tendências à
repetição das mesmas experiências.
D) No que tange à interpretação de sonhos, adota os mesmos
princípios e métodos desenvolvidos por Freud.
E) O processo de individuação tem como sentido e meta a
realização da personalidade originária potencial.

    
O trabalho interdisciplinar em saúde mental representa o
reconhecimento de diferentes posições discursivas face o
sofrimento humano. A respeito da interdisciplinaridade,
assinale a alternativa correta.
A) Trata-se de um ideal de interlocução que objetiva
estabelecer sínteses harmônicas de modo a diluir os limites
entre as disciplinas implicadas no estudo do
psicopatológico.
B) O trabalho nessa perspectiva exige uma relação dialógica
entre saberes oriundos de campos epistemológicos
diversos.
C) Busca uma equiparação dos saberes constituídos tornando
possível que todos os profissionais da equipe sejam
intercambiáveis no exercício de seus papeis junto aos
pacientes.
D) A presença de profissionais de diferentes categorias
garante, por si só, um funcionamento interdisciplinar.
E) As equipes interdisciplinares em saúde mental devem se
constituir a partir da posição hegemônica do saber médico.

A assistência à saúde mental no Brasil tem passado por uma
série de reformulações nos últimos anos. Dentre as afirmativas
citadas abaixo, assinale a alternativa correta com relação a
essas mudanças.
A) A atenção psicossocial de base comunitária recebe
atualmente uma fração muito maior dos investimentos
públicos do que a destinada à assistência hospitalar.
B) O crescimento do número de leitos para internações
psiquiátricas tem acontecido em ritmo acelerado.
C) Compreende uma dimensão epistemológica que opera uma
revisão e reconstrução no campo teórico da psiquiatria e da
saúde mental.
D) Sua meta mais importante é a modernização e a
humanização dos hospitais psiquiátricos.
E) A noção de Reforma Psiquiátrica se refere apenas a
transformações técnico-assistenciais no campo do
tratamento de portadores de transtornos mentais.

     
A respeito dos fundamentos da Reforma Psiquiátrica, assinale a
alternativa incorreta.
A) Considera que a normalização da performance social e
profissional do paciente psiquiátrico é a mais importante
estratégia de intervenção terapêutica.
B) O incentivo à participação dos familiares de usuários na
gestão dos serviços de saúde é visto como fundamental
para a garantia dos direitos do portador de transtorno
psíquico.
C) A participação da sociedade como um todo e das ONGs,
em particular, é vista como de fundamental importância
para garantir o acesso do doente mental aos projetos de
inserção social.
D) A construção de redes de atenção psicossocial é uma forma
de evitar internações de pacientes que poderiam ser
tratados em meio aberto.
E) Dispositivos de formação e gestão participativa nos
serviços constituem formas indispensáveis de controle
social e criatividade por parte dos trabalhadores.
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Ainda a respeito da Reforma Psiquiátrica, assinale a alternativa
correta.
A) Todos os hospitais gerais deverão dispor de leitos para a
internação psiquiátrica.
B) Unidades de desintoxicação de dependentes químicos
devem ser instaladas apenas nos CAPS AD.
C) Os CAPS não podem ser instalados dentro da área física de
hospitais psiquiátricos.
D) A internação compulsória só pode ser autorizada pelo
médico responsável pelo serviço e deve ser notificada ao
Ministério Público no prazo de 72 horas.
E) Entre as atribuições dos CAPS está a de responsabilizar-se,
por delegação do gestor local, pela organização da
demanda e da rede de cuidados em saúde mental no âmbito
do seu território.

     
Os Serviços Residenciais Terapêuticos estão sendo criados com
o intuito de garantir uma melhor qualidade de assistência a
saúde mental. Com referência a esses serviços, considere as
seguintes afirmativas:
I - Os Serviços Residenciais Terapêuticos podem ser de
natureza pública ou privada, desde que sejam integrados à
rede de serviços do SUS.
II - Devem apresentar estrutura física compatível para abrigar
até oito pessoas e estar situadas dentro dos limites das
unidades especializadas em tratamento psiquiátrico.
III - São casas destinadas a cuidar dos portadores de transtornos
mentais, egressos de internações psiquiátricas de longa
permanência e que não possuam suporte social e familiar
que viabilizem sua inserção social.
IV - Cabe a esses serviços promover a reinserção da clientela
atendida à vida comunitária.
V - Contempla a reabilitação psicossocial através de programas
de alfabetização, reinserção no trabalho e autonomia para
as atividades domésticas.
Estão corretas apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III.
I, II e IV.
I, III e IV.
II, III e V.
III, IV e V.

As substâncias psicoativas sempre foram usadas nas mais
diversas culturas e seu uso era subordinado a diferentes
finalidades. A respeito da dependência química, assinale a
alternativa incorreta.
A) A tolerância é um estado de adaptação do organismo a uma
substância que se manifesta pela necessidade de aumentar a
quantidade do produto para a obtenção dos mesmos efeitos.
B) Os sintomas psiquiátricos resultantes da síndrome de
abstinência são sempre os mesmos, independentemente da
droga utilizada e da suscetibilidade individual.
C) A gênese da dependência química depende das
propriedades da substância, da singularidade biológica do
sujeito e do contexto pessoal e cultural em que se dá o
encontro com a droga.
D) A grande maioria dos usuários de droga não desenvolve um
estado de dependência com relação à substância.
E) A dependência psíquica corresponde a um estado mental
caracterizado por um impulso para usar periódica ou
continuamente uma determinada droga, com o objetivo de
obter prazer ou eliminar uma tensão.

     
Os problemas relacionados ao uso de álcool e outras drogas
vêm recebendo grande destaque ao longo dos últimos anos. A
respeito das conseqüências relacionadas ao consumo de
algumas drogas, marque a alternativa correta.
A) O uso de alucinógenos pode desencadear quadros
psicóticos permanentes em pessoas predispostas a essas
doenças ou novas crises em indivíduos portadores de
doenças psiquiátricas.
B) O consumo de álcool e de outras drogas, embora danoso
sob vários aspectos, não tem relação com a ocorrência de
práticas sexuais de risco.
C) Alucinógenos como a heroína e o ópio se encontram
freqüentemente envolvidos em episódios de violência, uma
vez que seu uso está associado à redução do controle sobre
os impulsos e ao aumento da ocorrência de sentimentos
persecutórios.
D) Em relação ao consumo de drogas, os toxicômanos e os
usuários de drogas não se constituem em unidades clínicas
diferenciadas.
E) Os usuários de drogas são necessariamente portadores de
patologias psíquicas.
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A Psicoterapia de Apoio (PA) é reconhecida como uma
modalidade específica de tratamento, utilizada tanto em
consultórios privados quanto em instituições. A respeito da
Psicoterapia de Apoio, considere as seguintes afirmativas:
I - Utiliza-se de técnicas provenientes de diferentes correntes
teóricas e de diversas abordagens terapêuticas.
II - Nas Psicoterapias de Apoio o principal objetivo é trazer á
consciência os conflitos inconscientes.
III - Busca-se reforçar os aspectos sadios do paciente, assim
como sua capacidade de usar os recursos do ambiente.
IV - Em alguns casos podem provocar efeitos negativos ao
estimularem a dependência e a regressão.
V - É indicada principalmente no caso de transtornos factícios.
Estão corretas apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III.
I, II e IV.
I, III e IV.
II, III e V.
III, IV e V.

A respeito das Psicoterapias de Grupo, assinale a alternativa
incorreta.
A) O Grupo Operativo é estruturado em torno de uma tarefa e
tem como finalidade lidar com os conflitos psíquicos a
partir das dificuldades apresentadas na situação grupal.
B) As fantasias transferenciais emergem tanto em relação aos
integrantes do grupo, como em relação à tarefa e ao
contexto em que se desenvolve a operação grupal.
C) Visa a obter dos pacientes uma adaptação ativa à realidade,
com a possibilidade de adoção de novos papeis mais
adequados à situação presente.
D) O porta-voz do grupo é o membro que denuncia o
acontecer grupal, as fantasias, ansiedades e necessidades da
totalidade do grupo.
E) As ansiedades e fantasias enunciadas pelo porta-voz fazem
referência apenas ao acontecer grupal e não têm relação
com sua história pessoal.

    
A Terapia Cognitiva-comportamental (TCC) tem sido
empregada no tratamento de diversos transtornos psíquicos. A
propósito da TCC, considere as seguintes afirmativas:

     
“A família é um organismo vivo que se desenvolve e se
transforma com o tempo” (Falceto). Com relação à Terapia de
Família, assinale a alternativa incorreta.
A) Os objetivos terapêuticos estão relacionados com o estágio
do ciclo vital do grupo familiar.
B) Na terapia familiar o diagnóstico inclui as alianças, a
hierarquia, o estilo de funcionamento e a natureza da crise
a ser enfrentada.
C) Visa à superação dos bloqueios ao desenvolvimento dos
indivíduos e do grupo familiar como um todo.
D) A presença de problemas psiquiátricos em um ou mais
membros é a principal contra-indicação da Terapia de
Família.
E) O sintoma apresentado por um dos membros é visto muitas
vezes como uma tentativa de manter a homeostase da
família.

I - Consiste da utilização de técnicas que buscam corrigir
padrões distorcidos de pensamento e comportamentos
disfuncionais.
II - Seu pressuposto fundamental é que a emoção e o
comportamento são determinados por
conflitos
inconscientes.
III - Utiliza a técnica de punição para extinguir comportamentos
inadequados.
IV - Caracteriza-se como uma técnica diretiva, estruturada e de
tempo limitado.
V - O terapeuta freqüentemente fornece livros e folhetos
informativos para que o paciente se informe melhor sobre
seu problema.
Estão corretas apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III.
I, III e IV.
I, IV e V.
II, III e IV.
II, IV e V.
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As abordagens psicossociais são freqüentemente empregadas
no tratamento de pacientes severamente comprometidos.
Assinale a alternativa incorreta quanto a essas abordagens.
A) Utiliza a modificação ambiental para reduzir ou proteger o
paciente da incidência de estressores.
B) Promove o aprendizado ou reaprendizado de habilidades
sociais.
C) Utiliza a psicoterapia de grupo como oportunidade de
apoio mútuo, troca de experiências e aprendizado sobre a
doença.
D) Encoraja o uso de redes sociais e a participação em
atividades comunitárias.
E) Realiza intervenções na família com o objetivo de localizar
o culpado pela doença do paciente.

     
O
atendimento
psicológico
com
crianças
possui
particularidades que o distingue da clínica com pacientes em
outras faixas etárias. A respeito da psicoterapia infantil, assinale
a alternativa correta.
A) Visa a adequar a criança às demandas parentais como
forma de minimizar os conflitos familiares.
B) As brincadeiras e desenhos infantis são considerados pela
psicanálise como equivalentes à associação livre na análise
de adultos.
C) A psicanálise de crianças antes da idade escolar é
impossível, visto que nessa faixa etária não se estabelece
transferência.
D) Os brinquedos utilizados devem ser constantemente
renovados para evitar que a criança perceba seu desgaste
ou os efeitos de sua agressividade sobre eles.
E) Cada brinquedo tem um significado para a criança que se
mantém ao longo de todo o processo terapêutico.

     
A respeito da Gestalt-terapia, assinale a alternativa correta.
A) Sofreu influência de algumas religiões como o hinduismo e
o espiritismo.
B) Por ser uma terapia humanista se interessa apenas pela
realidade interna dos pacientes.
C) Assim como o behaviorismo, desconsidera o conceito de
mente como sendo apenas uma abstração metafísica.
D) Possui uma nosografia própria para o entendimento das
alterações patológicas da personalidade.
E) As técnicas corporais que utiliza baseiam-se, em grande
medida, nos trabalhos de Reich.

Ainda sobre
afirmativas:

a

Gestalt-terapia,

considere as

seguintes

I - A saúde implica um reconhecimento da capacidade do
indivíduo em manter-se em contato espontâneo com o
mundo, podendo efetuar trocas com seu mundo.
II - A neurose é definida, nessa perspectiva, como uma solução
de compromisso entre o desejo e a defesa que impede que a
pessoa se torne o que verdadeiramente é.
III - Assim como a psicanálise, reconhece a existência do
inconsciente do ponto de vista tópico, embora recuse os
aspectos dinâmico e econômico do inconsciente freudiano.
IV - O experimento em Gestalt-terapia visa a aumentar a
capacidade do indivíduo de estar cônscio de seu momento
existencial e emocional.
V - Utiliza técnicas terapêuticas de influência psicodramática
através das quais a pessoa pode atuar as partes
reconhecidas de seu conflito.
Estão corretas apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III.
I, III e V.
I, IV e V.
II, III e IV.
II, IV e V.

     
As psicoterapias breves (PB), têm sido amplamente utilizadas
tanto em instituições quanto em consultórios particulares. A
respeito da psicoterapia breve (PB), assinale a alternativa
incorreta.
A) Procura apreender a estrutura da situação transversal em
que se atualizam os determinantes patogênicos.
B) O terapeuta deve ter flexibilidade para lidar tanto com
aspectos transferenciais como com a realidade externa do
paciente.
C) Pressupõe que existem áreas do ego prejudicadas pelo
conflito psíquico, enquanto outras conseguem relativa
autonomia frente a esses conflitos.
D) A regra da abstinência e a escuta flutuante são as principais
características da técnica em PB.
E) A delimitação de um foco e o planejamento do tratamento
são algumas das estratégias utilizadas.
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Embora a estatística mundial de incidência esteja em torno de
1% da população geral, a esquizofrenia é considerada uma das
doenças de prognóstico reservado na psiquiatria. Sobre a
esquizofrenia, assinale a alternativa correta:
A) Os sintomas positivos determinam persistência ativa da
doença e, conseqüentemente, apontam para o agravamento
da enfermidade.
B) O prognóstico tende a melhorar quando são identificadas
alterações na neuroimagem cerebral dos esquizofrênicos.
C) O retraimento social, juntamente com as alterações da
vontade e afetividade, está diretamente relacionado aos
sintomas negativos e, portanto, ao pior prognóstico.
D) Os sintomas negativos mais comuns são os delírios e as
alucinações.
E) A divisão entre sintomas positivos e negativos nada
interfere no prognóstico, contudo interferem na
quantificação dos sintomas para pesquisa clínica.

     
Situações dramáticas de real ameaça como atentados, assaltos,
seqüestros ou catástrofes naturais podem, evidentemente,
desencadear quadros de angústia ou apreensão em qualquer
pessoa, levando algumas vezes ao desenvolvimento de estresse
pós-traumático. Sobre esta condição mórbida assinale a
Alternativa correta:
A) Memórias intrusas ou revivescências da situação
traumática são raras.
B) A neurose traumática, mencionada várias vezes por Freud,
não tem relação com o transtorno de estresse póstraumático.
C) Freqüentemente podem ocorrer surtos dramáticos de
pânico ou agressão.
D) O início deste quadro clínico segue o trauma com um
período de latência que pode variar de poucas semanas a
alguns meses.
E) Distanciamento emocional, entorpecimento de sentimentos
e comportamento evitativo, não caracterizam este estado
mórbido.

Na perspectiva psiquiátrica os transtornos de personalidade são
estudados mais do ponto descritivo que interpretativo, o que
pode gerar uma compreensão caricatural ou tipológica do
sujeito. No entanto, no que se refere, por exemplo, à
personalidade anti-social a descrição psiquiátrica mostra-se
bastante minuciosa e valiosa, inclusive, em psiquiatria forense.
Sobre os indivíduos com este tipo de personalidade, assinale a
alternativa correta:
A)
B)
C)
D)

Todos os anti-sociais são criminosos.
Todos os criminosos são anti-sociais.
Geralmente têm alto limiar à frustração.
Têm o mesmo padrão de isolamento social dos que têm
personalidade esquizóide.
E) Apresentam forte tendência à transgressão das normas
sociais e incapacidade de aprender com a experiência.

     
A Anorexia nervosa é reconhecida como entidade mórbida
desde a Idade Média. Atualmente assistimos a um grande
aumento do número de casos, bem como à proliferação de
pesquisas sobre esta doença. A respeito da anorexia nervosa,
marque a alternativa incorreta:
A) Medo intenso de ganhar peso ou de se tornar obeso.
B) Perturbação na vivência do peso corporal que leva a pessoa
a se sentir gorda mesmo quando se encontra
consideravelmente emagrecida.
C) Embora as mulheres apresentem a doença numa forma
mais grave, o diagnóstico é mais comum nos homens.
D) Freqüentes comportamentos bizarros em relação a controle
da ingestão de alimentos, como uso de tabelas de calorias,
balanças, além de uso de laxantes ou diuréticos.
E) No que diz respeito às mulheres, ausência de ciclos
menstruais consecutivos.

     
Assinale a alternativa correta quanto aos transtornos da
identidade sexual:
A)
B)
C)
D)
E)

Fetichismo.
Transexualismo.
Transvestismo.
Sadomasoquismo.
Pedofilia.
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Uma das dificuldades muitas vezes observadas na prática
semiológica psiquiátrica encontra-se na diferenciação entre o
pensamento obsessivo e o pensamento delirante. No entanto,
devido a tratamento, curso e prognóstico bem distintos, essa
diferenciação se faz necessária. Algumas características do
ponto de vista descritivo fenomenológico podem ajudar o
examinador. Marque a alternativa correta:
A) O pensamento delirante tem maior compreensão ou insigth
por parte do paciente que o pensamento obsessivo.
B) O pensamento obsessivo é reafirmado por uma crença
inabalável ou convicção extraordinária.
C) O pensamento obsessivo é reconhecido pelo paciente como
absurdo, mesmo que seja difícil de livrar-se dele.
D) O pensamento delirante geralmente está ligado fortemente
a idéias supersticiosas, que fazem com que o paciente,
mesmo sabendo do caráter puramente supersticioso,
mantenham dúvidas e impasses sob forma de pensamento
recorrente.
E) O teste de realidade geralmente está prejudicado no
pensamento obsessivo.

     
A prevenção do suicídio tem se mostrado um dos grandes
desafios ao profissional de saúde, devido, muitas vezes, à
inevitabilidade do ato e à falta de critérios para a avaliação de
risco. Alguns desses critérios são, contudo, consensuais no
meio psiquiátrico. Assinale a alternativa incorreta quanto aos
fatores indicativos da possibilidade do ato suicida.
A) História familiar de suicídio.
B) História de tentativas anteriores.
C) Exteriorização de idéias concretas acerca do modo de
realização do ato.
D) Sonhos repetitivos de auto-aniquilação.
E) História de evidente vinculação religiosa.

      
As alterações dos impulsos são caracterizadas por atos
repetitivos que não têm nenhuma motivação clara e que
geralmente prejudicam os interesses do próprio paciente ou de
outras pessoas (CID-10,1992). A cleptomania, um desses
transtornos, caracteriza-se por diversas diretrizes diagnósticas.
A respeito dessas diretrizes, marque a alternativa incorreta:
A) O roubo geralmente é compartilhado por outro que assume
como cúmplice no sentido de repassar os objetos roubados.
B) A presença de um transtorno mental orgânico diminui a
possibilidade do roubo ser decorrente de cleptomania.
C) Sensação crescente de tensão durante e imediatamente após
o ato de roubar.
D) Muitas vezes o cleptomaníaco pode colecionar, presentear
ou simplesmente jogar fora os objetos roubados.
E) O indivíduo muitas vezes pode sentir culpa ou remorso
depois de efetivado o ato.

Entre os transtornos mentais orgânicos, encontra-se o quadro
sindrômico do delirium, que ocorre de acordo com algumas
casuísticas numa freqüência de 15 a 20% de pacientes graves de
hospital geral. Com relação aos sintomas que caracterizam o
delirium, assinale a alternativa incorreta.
A) O delirium tende a iniciar de forma abrupta, ocorrendo
muitas vezes no cair da tarde.
B) As alterações da sensopercepção mais comuns aos quadros
de delirium são as ilusões e alucinações, principalmente
visuais.
C) Há no delirium um evidente rebaixamento do nível de
consciência vigil.
D) Geralmente a memória e o pensamento estão preservados
no quadro de delirium.
E) Há evidente alteração, nesses quadros, da atenção e da
psicomotricidade.

     
Kurt Schneider destacou na esquizofrenia sintomas que
denominou de primeira ordem, considerados fortemente
sugestivos para diagnóstico desse estado mórbido. A respeito
dos sintomas de primeira ordem, assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Intuição delirante
Vivências de influência corporal
Sintomas catatônicos
Alucinação visual
Vivência de empobrecimento afetivo

     
Entre as alterações psicopatológicas da sensopercepção
encontram-se as ilusões. Sobre essas alterações é incorreto
afirmar:
A) As ilusões podem ocorrer em quadros de rebaixamento do
nível de consciência.
B) Chamam-se ilusões catatímicas aquelas que são
decorrentes de estados afetivos de acentuada intensidade.
C) As ilusões mais comuns são as visuais.
D) A alucinação funcional é um tipo comum de ilusão.
E) Para se caracterizar ilusão sempre tem que existir um
objeto externo real.
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As alterações da memória são comuns em vários quadros
psiquiátricos que vão desde as demências aos transtornos
afetivos e ansiosos. Entre estes transtornos encontram-se os
transtornos dissociativos, especialmente a amnésia dissociativa,
em que a memória pode ser realçada como principal alteração.
Desse modo faz-se necessária a diferenciação entre a amnésia
orgânica e a dissociativa, uma vez que têm cursos, prognósticos
e tratamentos bastante diversos. Sobre essas formas de amnésia
marque a alternativa correta:
A) Os quadros dissociativos têm a amnésia predominante
retroanterógrada.
B) Os quadros orgânicos tendem a ter o padrão seletivo de
amnésia.
C) A amnésia dissociativa é um transtorno observado mais
comumente em jovens, adolescentes e mulheres.
D) O quadro orgânico que envolve amnésia geralmente está
relacionado a algum conflito psíquico.
E) A amnésia dissociativa segue normalmente o padrão da “lei
da regressão mnêmica de Ribbot”.

     
As alterações da afetividade, especialmente das emoções e
sentimento estão relacionadas a vários transtornos psiquiátricos.
Sobre essas alterações, assinale a alternativa incorreta:
A) Chama-se ambivalência afetiva os sentimentos opostos em
relação ao mesmo estímulo ou objeto.
B) As paratimias se caracterizam pela incongruência entre a
situação existencial e a reação afetiva e são freqüentes nos
quadros esquizofrênicos.
C) Nos quadros que envolvem incontinência afetiva deve-se
sempre lembrar da forte possibilidade de transtorno
psicorgânico.
D) O sentimento de falta sentimentos é freqüente nos quadros
depressivos graves
E) A anedonia é uma forma de parapraxia, que envolve os
lapsos chistosos.

    

Karl Jaspers dividiu os delírios em idéias delirantes e idéias
deliróides. Sobre esta classificação, assinale a alternativa
correta:
A) As idéias deliróides são, de acordo com Jaspers, o delírio
verdadeiro.
B) As idéias delirantes são raras na esquizofrenia.
C) As idéias deliróides são mais freqüentes nos estados
afetivos anormais, nos acontecimentos traumáticos ou é
secundária a timopatia.
D) As idéias delirantes são mais explicáveis ou
compreensíveis que as idéias deliróides.
E) A diferença entre idéias delirantes e deliróides são apenas
com relação à intensidade e ao caráter agudo ou crônico do
caso.

     
“Um olhar crítico sobre a história imediata da criação da
categoria de transtorno do pânico revela bem mais do que uma
simples mudança nosográfica dos estados de angústia” (Pereira,
2003). A respeito do transtorno do pânico, assinale a alternativa
incorreta.
A) Do ponto de vista descritivo o ataque de pânico é uma
condição afetiva de extrema angústia, acompanhada de
sintomas físicos intensos de instalação súbita e
freqüentemente inexplicável.
B) Freqüentemente os ataques são acompanhados por estados
de desrealização e/ou despersonalização e por
manifestações de desorganização mental que vão até o
estupor.
C) Nos estados crônicos, os sintomas agorafóbicos e
hipocondríacos tornam-se muito pronunciados.
D) A associação entre ataques de pânico e depressão é um
dado clínico cada vez mais confirmado e discutido nos
mais modernos trabalhos psiquiátricos.
E) As recentes pesquisas indicam que não existe correlação
entre os ataques de pânico e acontecimentos da história
pessoal que tenham sido vividos como situações de grande
perigo ou desamparo.

Assinale a alternativa incorreta quanto às alterações da atenção
que aparecem associadas a quadros patológicos:
A)
B)
C)
D)
E)

Hipoprosexia
Distraibilidade
Atenção flutuante
Aprosexia
Hiperprosexia
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“As concepções de Freud concernentes à neurose obsessiva,
isolada por ele e definida desde os seus primeiros escritos sobre
as neuroses, foram completadas e, por vezes contestadas no
decorrer da evolução geral do seu pensamento” (Couvreur). A
respeito das concepções freudianas sobre a neurose obsessiva,
considere as seguintes afirmativas:

“Contrariamente às aparências e aos lugares-comuns, a questão
da perversão apresenta uma implicação duplamente complexa:
de um lado em razão das questões psíquicas que põem em
causa; de outro, pelo próprio fato do caráter desconcertante de
suas realizações” (Joël Dor). Em relação à perversão, analise as
seguintes afirmativas:

I - Em seus primeiros trabalhos, Freud acredita que existe na
etiologia da neurose obsessiva uma sedução que teria sido
vivida inicialmente de maneira passiva e posteriormente de
forma ativa e prazerosa.
II - Há uma regressão da libido em direção aos primeiros
investimentos objetais e à fase sádico-anal do
desenvolvimento, mas não ocorre recalque das pulsões
libidinais e agressivas.
III - O ponto nodal do conflito obsessivo é a proibição de
contato com o objeto do desejo.
IV - Ao contrário do que ocorre nas outras formas de neurose, o
complexo de castração não desempenha qualquer papel
relevante na etiologia da neurose obsessiva.
V - As operações defensivas atuantes na neurose obsessiva
incluem a formação reativa, a anulação e o isolamento.

I - Ao afirmar que “a neurose é o negativo da perversão”
Freud pretendia destacar a completa oposição entre as
fantasias perversas e aquelas encontradas nas neuroses.
II - A principal característica da sexualidade perversa é a sua
extrema plasticidade tanto com relação ao objeto de
escolha, quanto com no que se refere às fantasias
encenadas.
III - O perverso se mantém funcionando em dois registros
antagônicos, um que reconhece e outro que nega a
realidade da castração materna.
IV - A incapacidade de aceitar a lei paterna é um traço
característico das várias formas de perversão.
V - O objeto fetiche permite manter a percepção da ausência do
falo e, ao mesmo tempo, não renunciar à sua existência.

Estão corretas apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

Estão corretas apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III.
I, III e IV.
I, III e V.
II, III e IV.
II, III e V.

I, II e III.
I, III e IV.
II, III e V.
II, III e IV.
III, IV e V.

    

    
Na clínica contemporânea são cada vez mais freqüentes os
chamados casos-limite ou borderline. A respeito dos casoslimite, considere as seguintes afirmativas:
A) Os pacientes em estado-limite são marcados pela
coexistência entre angústia e depressão generalizadas que o
paralisam diante de uma vida que consideram vã.
B) A negação opera nesses casos, não com relação ao sexo da
mulher, mas sobre o direito dos outros de possuir um
narcisismo próprio.
C) Os comportamentos aditivos são freqüentemente
encontrados nesses pacientes.
D) O termo estado-limite designa pessoas com uma estrutura
psicótica compensada, mas que se encontram próximas a
uma descompensação.
E) Nesses pacientes, o afastamento do objeto é sentido como
abandono, ao passo que a aproximação desperta a angústia
de ser invadido.

O esclarecimento da etiologia psíquica da histeria é paralelo às
descobertas principais da psicanálise. A respeito da histeria,
assinale a alternativa incorreta.
A) As fantasias histéricas desenvolvem-se em torno da dúvida
quanto à identidade sexual.
B) A teatralidade, o infantilismo, a sedução e a dissociação
afetivo-sexual são traços freqüentemente encontrados na
histeria.
C) Na conversão, o órgão afetado pelo sintoma é erotizado e
comporta-se como substituto dos órgãos genitais.
D) A presença de sintomas conversivos é condição necessária
e suficiente para o diagnóstico da histeria.
E) Os sintomas conversivos da histeria obedecem a uma
anatomia fantasmática.
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A noção de Ego é utilizada por Freud desde os seus primeiros
trabalhos e sofreu inúmeras metamorfoses ao longo da sua obra.
No que concerne à noção de Ego, considere as seguintes
afirmativas:
I - No Projeto para uma psicologia Científica, a função do
Ego é essencialmente inibidora, intervindo como limite à
satisfação alucinatória.
II - A noção de Ego, na psicanálise, pode ser considerada como
sinônima à de sujeito.
III - No artigo Para introduzir o Narcisismo, Freud sustenta que
o Ego pode ser tomado como objeto das pulsões sexuais.
IV - O Ego ideal pode ser compreendido como o conjunto
daquilo a que o indivíduo aspira ser.
V - Em o Ego e o Id, Freud afirma que o Ego é, em larga
medida, inconsciente.
Estão corretas apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III.
I, III e IV.
I, III e V.
II, III e IV.
II, IV e V.

O conceito de castração é um dos mais importantes da teoria
psicanalítica tal como desenvolvida por Freud e Lacan. A
respeito da castração, assinale a alternativa incorreta.
A) Segundo Freud, enquanto o complexo de Édipo da menina
naufraga sob o efeito do complexo de castração, o do
menino é possibilitado e introduzido pelo complexo da
castração.
B) A experiência inconsciente da castração é incessantemente
renovada ao longo de toda a existência.
C) A forma imaginária do pênis, ou o falo imaginário, é a
representação é a representação psíquica inconsciente que
resulta de três fatores: anatômico, libidinal e fantasístico.
D) Para Lacan, a palavra paterna que encarna uma lei
simbólica consuma uma castração dupla: castra o Outro
materno de ter o falo e a criança de ser o falo.
E) O ato da castração, segundo Lacan, é obra da lei à qual o
próprio pai, como sujeito, está inevitavelmente submetido.

    
“Se fosse preciso concentrar em uma palavra a descoberta
freudiana, essa palavra seria incontestavelmente a de
inconsciente” (Laplanche e Pontalis). A respeito do conceito
freudiano de inconsciente, assinale a alternativa incorreta.

    
A psicanálise desenvolveu uma teoria das neuroses que até hoje
tem se mostrado de grande valor clinico e heurístico. A respeito
das concepções freudianas sobre as neuroses, considere as
seguintes afirmativas:
I - A expressão neurose atual significa que os sintomas
neuróticos se fazem presentes na vida atual do paciente.
II - Neurose de angústia é apenas um outro nome para histeria
de angústia.
III - A teoria da sedução como fator determinante das neuroses
foi logo abandonada por Freud.
IV - A angústia central em todas as formas neuróticas é a
angústia da castração, assim como a principal defesa contra
essa angústia é o recalque.
V - O sintoma neurótico é o produto de uma conciliação entre
o desejo e a defesa.

A) O termo inconsciente, quando empregado antes de Freud, o
era de uma forma puramente adjetiva para designar aquilo
que não era consciente.
B) O inconsciente é constituído apenas por representações de
coisas, ficando as representações de palavras e o afeto
restrito ao sistema pré-consciente – consciente.
C) A representação pertencente ao sistema inconsciente pode
escapar da censura e ingressar no sistema pré-consciente –
consciente, tornando-se imediatamente consciente.
D) No sistema inconsciente podem coexistir, lado a lado, duas
representações contraditórias sem que isso implique a
eliminação de uma delas.
E) O processo primário, modo de funcionamento do sistema
inconsciente, é caracterizado por dois mecanismos básicos
que são o deslocamento e a condensação.

Estão corretas apenas:
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III.
I, III e IV.
II, IV e V.
II, III e IV.
III, IV e V.
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