2
LÍNGUA PORTUGUESA
LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 01 A 03, ASSINALANDO A ÚNICA
CORRETA.

Há um debate acirrado entre paleontólogos sobre a origem do homem moderno. Por um lado, a chamada
teoria “multiregional”, ou da “continuidade regional”, afirma que primatas do gênero Homo saíram da África de 1,8
a 2 milhões de anos atrás. De lá, espalharam-se pela Ásia e Europa, diferenciados em diferentes espécies –
Homo ergaster, Homo erectus, Homo heidelbergensis, Homo neanderthalensis – que, encontrando-se e
misturando-se, gradualmente, e em diferentes lugares do mundo, deram origem ao Homo sapiens. No outro lado
da barricada, a teoria chamada “Out of Africa” diz que o homem surgiu, sim, na África. Porém, duas vezes. Quer
dizer, da primeira vez, dando origem a espécies que se extinguiram todas; da segunda vez, apenas 150 ou 200
mil anos atrás, aparecendo já em sua forma moderna, de Homo sapiens. “Volta e meia, há uma grande
discussão envolvendo essas teorias. A polêmica com os paleoantropólogos foi, e ainda é, acirrada”, diz a doutora
Olga Rickards. “Mas não podemos nos esquecer de que agora, graças à análise do DNA, as dúvidas estão hoje
praticamente resolvidas.”. É o que ela acha ... Esperemos, então, que assim seja.
(Yurij Castelfranchi – texto adaptado)

01. A respeito dos elementos linguísticos do texto, avalie os itens a seguir:
1. O termo negritado em: “De lá, espalharam-se pela Ásia e Europa, diferenciados em diferentes espécies”
constitui referência de lugar e corresponde, no texto, a “Ásia e Europa”.
2. A expressão destacada em: “Volta e meia, há uma grande discussão envolvendo essas teorias”, constitui
referência temporal.
3. O trecho “Quer dizer, da primeira vez, dando origem a espécies que se extinguiram todas ...” esclarece o
segmento anterior e a expressão destacada introduz esse esclarecimento.
4. Em: “No outro lado da barricada, a teoria chamada “Out of Africa” diz que o homem surgiu, sim, na África.”,
a expressão sublinhada metaforiza o conceito de adversidade.
O correto está em:
A) 1, 2, 3 e 4.
B) 2, 3 e 4, apenas.
C) 2 e 4, apenas.
D) 1 e 3, apenas.

Concurso Público – EDITAL Nº 68 – IEC – Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica – Psiquiatra

3

02. Acerca das estruturas morfossintáticas do texto, avalie os itens a seguir:
1. Na seguinte construção frasal: “... da primeira vez, dando origem a espécies que se extinguiram todas; da
segunda vez, apenas 150 ou 200 mil anos atrás, aparecendo já em sua forma moderna, de Homo sapiens.”,
o emprego das formas grifadas indicam um processo verbal ainda não finalizado.
2. No trecho: “... diferenciados em diferentes espécies – Homo ergaster, Homo erectus, Homo heidelbergensis,
Homo neanderthalensis –.”, todas as vírgulas foram usadas com a finalidade de separar os elementos de
uma enumeração.
3. No trecho: “Mas não podemos nos esquecer de que agora, graças à análise do DNA ...”, a regência do
verbo em destaque obedece à norma dita culta da língua.
4. Na oração adversativa: “Porém, duas vezes.”, a vírgula toma lugar do verbo subentendido.
O correto está em:
A) 1, 2, 3 e 4.
B) 1, 2 e 4, apenas.
C) 3 e 4, apenas.
D) 2 e 3, apenas.

03. “Esperemos, então, que assim seja.” (último parágrafo)
No trecho acima, o emprego da primeira pessoa do plural em “esperemos” se justifica porque o autor:
A) se refere a ele e à doutora citada no texto.
B) engloba o autor e os paleontólogos.
C) abrange o autor e os possíveis leitores.
D) distraiu-se sobre o tratamento até então dado ao tema.
LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 04 A 09, ASSINALANDO A ÚNICA
CORRETA.

SOBRE O GENOMA HUMANO E OS DIREITOS DO HOMEM
A Declaração Universal sobre o Genoma Humano e os direitos do Homem é um texto denso na
conceituação e claro nas recomendações, quase sempre ditadas pela ética. Em seus 25 artigos reitera
basicamente princípios que vêm se consolidando como pilares no domínio da bioética.
A liberdade de investigar é defendida incessantemente e há muito dinheiro, indústria e propaganda
envolvidos nesse processo. Mas as responsabilidades inerentes às atividades dos pesquisadores não são
apenas de ordem material. Elas são também de ordem moral e ética. O rigor, a prudência, a honestidade
intelectual e a integridade são essenciais. Na condução das pesquisas, como na apresentação e utilização de
seus resultados, elas devem ser objeto de atenção particular, especialmente no âmbito das investigações sobre
o genoma humano, em vista de suas implicações éticas e sociais, uma vez que a falta desses zelos poderiam
até tornar as investigações ilícitas. Ficariam sem credibilidade se não fossem tomados esses cuidados. Os
recentes relatórios da OMS corroboram tais ponderações.
Enfim, os direitos humanos só existem se forem respeitados.
(Aquiles Zuben – 2007. Revista Centro Universitário São Camilo – fragmento)

04. “Mas as responsabilidades inerentes às atividades dos pesquisadores não são apenas de ordem material.”
(2º parágrafo),

a presença do segmento em destaque indica que, na continuidade do texto, haverá um termo de

valor:
A)
B)
C)
D)

aditivo e pertencente a uma outra ordem.
adversativo e pertencente a uma ordem diferente da citada.
explicativo e pertencente à mesma ordem já referida.
conclusivo e pertencente à ordem citada anteriormente.
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05. No seguinte trecho: “Mas as responsabilidades inerentes às atividades dos pesquisadores não são apenas
de ordem material. Elas são também de ordem moral e ética.” (2º parágrafo), a correlação entre as palavras do
texto que dão o sentido de continuidade, expresso na questão anterior, ocorre entre
A) denso / claro
B) liberdade / responsabilidades
C) apenas / também
D) apresentação / utilização

06. “Ficariam sem credibilidade se não fossem tomados esses cuidados.” (2º parágrafo).
No trecho acima, a relação entre as duas orações mostra que a
A)
B)
C)
D)

primeira se realiza contanto que a segunda não se realize.
segunda é consequência da primeira.
primeira é uma hipótese para a realização da segunda.
primeira é motivada pela segunda.

07. “... os direitos humanos só existem se forem respeitados.” (último parágrafo).
No trecho acima, o nexo coesivo sintático se nos permite reconhecer, entre as orações, uma relação semântica
de
A)
B)
C)
D)

conclusão.
conformidade.
condição.
causa.

08. O item em que a palavra destacada tem um sinônimo corretamente indicado ao contexto é:
A) “... quase sempre ditadas pela ética.” – impostas
B) “Em seus 25 artigos reitera basicamente...” – regulamenta
C) “... tornar as investigações ilícitas ...” – perigosas
D) “... corroboram tais ponderações.” – contrariam

09. “Na condução das pesquisas, como na apresentação e utilização de seus resultados [...] em vista de suas
implicações éticas e sociais, uma vez que a falta desses zelos poderiam até tornar as investigações ilícitas.” (2º
parágrafo).

O termo que substitui o trecho grifado acima, sem alteração de sentido, é:
A) já que
B) ainda que
C) posto que
D) apesar de que
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LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES NUMERADAS DE 10 A 15, ASSINALANDO A ÚNICA
CORRETA.

A indagação básica que continua presente para a sociedade atual diz respeito ao significado e alcance das
investigações biomédicas e à experimentação humana. O tema é complexo e ambíguo e chega a amedrontar na
medida em que extrapola o plano tecnocientífico e atinge a própria situação existencial do ser humano em todas
as suas dimensões. Mesmo como investigação científica, modelo eminente de saber rigoroso e especializado,
não se limita a um certo número de indivíduos na sociedade.
Enquanto isso, alguns elementos que se dizem da comunidade científica, e que, provavelmente, fazem
experimentos humanos, talvez sem o rigor ético, ensaiam o anúncio de descobertas, prometem respostas que
ainda estão por vir.
Digamos que essas não venham. Qual a alternativa oferecida a todos nós? Pedir que esperemos mais
ainda pelos resultados dos experimentos, por melhores que sejam, entre eles os que desenvolveriam a vacina
contra o câncer? Não poderiam esses adoráveis senhores de jalecos brancos parar um pouco e olhar para nós,
simples mortais curiosos?
O que se pode é justificar o silêncio fundamentado na razão de que a medicina, como investigação visando
novos conhecimentos e prática terapêutica, desde tempos imemoriais, está profundamente vinculada à condição
humana na sua finitude e fragilidade, na dialética da saúde-doença. Mas seria o bastante?
Para o encaminhamento dessas questões, diante de reveses e desvios condenáveis no passado recente
da humanidade, esperamos, sim, tratamento digno e humano; e que se amplie um cenário de diálogo, como uma
nova manifestação de atitude ética.
(Marceline La Roque – REMAL – Revista de medicina alternativa São Paulo, 2007, fragmento, adaptado)

10. Em relação ao texto lido, assinale a opção correta.
A) Como se trata de um texto crítico sobre a situação existencial do ser humano, o nível de formalidade, as
escolhas vocabulares e a impessoalidade da linguagem estão adequados a textos de correspondências
oficiais.
B) Trata-se de um texto exclusivamente de natureza narrativa, em linguagem conativa empregada em nível
coloquial, que apresenta fatos e personagens do mundo científico agindo no tempo e no espaço.
C) É um texto em que há evidência de que o seu autor faz uso do tema para opinar, também em linguagem
persuasiva, dissertando sobre questões de investigações biomédicas e experimentação humana.
D) Além de avaliar positivamente a condução das investigações biomédicas e os experimentos, o texto, de
natureza dissertativa, se aproveita do tema para opinar sobre questões existenciais da humanidade.

11. “Digamos que essas não venham.” (3º parágrafo).
Em termos argumentativos, a respeito do trecho acima, o segmento anterior a ele indica.
A) hipótese a respeito de fato futuro sobre a qual o texto contra argumenta.
B) argumento com o qual a jornalista pretende dar razão aos investigadores e aos experimentos.
C) argumento dos pesquisadores, condenado provisoriamente pela jornalista.
D) inferência segura sobre fatos comprovados e que a jornalista condena.
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12. Em “... esperamos, sim, tratamento digno e humano ...” (último parágrafo), a autora reforça sua opinião sobre
algo polêmico. Nesse caso, o uso do advérbio sim significa que
A) se trata de uma verdade universalmente aceita.
B) a jornalista quer confirmar o que dizem os pesquisadores.
C) o artigo escrito apresenta um certo ar irônico.
D) a jornalista afirma algo que pode receber opiniões opostas.

13. “Não poderiam esses adoráveis senhores de jalecos brancos parar um pouco ...?” (3º parágrafo).
No trecho acima, a jornalista, coerente com o tom que dá ao texto, faz uso de um recurso de linguagem que se
relaciona com a
A)
B)
C)
D)

expressão exagerada de uma idéia.
oposição entre o falso atribuído e o verdadeiro.
aproximação entre dois elementos que se identificam.
intenção de suavizar uma expressão.

14. “Digamos que essas não venham. Qual a alternativa oferecida a todos nós? Pedir que esperemos mais
ainda pelos resultados dos experimentos, por melhores que sejam, entre eles os que desenvolveriam a vacina
contra o câncer?” (3º parágrafo).
No segmento acima, há uma série de vocábulos que, estabelecendo a coesão textual, se referem a elementos
anteriores, no texto:
1. “Digamos que essas não venham.” – respostas
2. “Pedir que esperemos ...” – a sociedade
3. “... melhores que sejam, entre eles ...” – experimentos
4. “... os que desenvolveriam ...” – experimentos
O correto está em:
A) 1, 2, 3 e 4.
B) 1, 3 e 4, apenas.
C) 2 e 3, apenas.
D) 2 e 4, apenas.

15. “Enquanto isso, alguns elementos que se dizem da comunidade científica, e que, provavelmente, fazem
experimentos humanos, talvez sem o rigor ético, ensaiam o anúncio de descobertas, prometem respostas que
ainda estão por vir.” (2º parágrafo).
Dos termos grifados acima, há dois que exercem a mesma função sintática e estão juntos na alternativa:
A)
B)
C)
D)

“alguns elementos” – “comunidade científica”
“experimentos humanos” – “o anúncio”
“provavelmente” – “respostas”
“alguns elementos” – “rigor ético”
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ÁREA DE ATUAÇÃO GERAL
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 16 A 30, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE
AO ENUNCIADO.

16. Um estado de intensa diminuição ou ausência de movimentos voluntários e resposta normal a estímulos
externos como luz, ruídos e toque, embora, possa haver alguma alteração de consciência, o indivíduo não se
encontra adormecido ou inconsciente, o que pode ser aferido pelo tônus muscular, postura, respiração e
movimentos ou abertura ocular. Nesse caso, é correto pensar no diagnóstico de
A)
B)
C)
D)

transtorno de transe e possessão.
estupor dissociativo.
fuga dissociativa.
amnésia dissociatica.

17. No que se refere à psicoterapia de apoio no contexto do hospital geral, é correto afirmar que
1.
2.
3.
4.

é mais indicada em situações de crise.
não é necessário motivação do cliente.
espera-se do paciente capacidade de abstração e de estabelecer vínculo terapêutico.
a personalidade do paciente deve ser bem estruturada.

O correto está em:
A) 1, 2 e 3, apenas.
B) 2 e 4, apenas.
C) 1, 3 e 4, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.

18. Como estratégias terapêuticas na abordagem dos Transtornos de Pânico (TP), é correto afirmar que
A)
B)
C)
D)

o tratamento deve ser focado na cessação das crises de pânico.
um dos objetivos é diminuir a ansiedade antecipatória.
os medicamentos mais indicados, com excelente grau de evidência, são os neurolépticos e antidepressivos.
entre os antidepressivos indicados como primeira linha no tratamento do TP estão os antidepressivos
tricíclicos como a amitriptilina.

19. Quadros de Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC) têm sido relatados secundários a infecções, lesões
hipotalâmicas, traumatismos cranianos, tumores e infartos cerebrais e a substâncias psicoativas. Para suspeitar
de "organicidade" na etiologia do TOC, é correto afirmar que
1. idade do início do transtorno incomum, isto é, após os 40 anos de idade sem qualquer história anterior de
transtorno psiquiátrico.
2. em crianças, relação temporal com infecções estreptocócicas, Coréia de Sydenham ou Febre Reumática.
3. quando a apresentação do quadro for atípica com a presença de sinais neurológicos.
4. na presença de sintomas psicopatológicos não observados geralmente no TOC, como indiferença afetiva,
apatia, alterações da atenção e de outras funções cognitivas.
O correto está em:
A) 1 e 3, apenas.
B) 1 e 4, apenas.
C) 2, 3 e 4, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.
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20. Na terapêutica comportamental para pacientes com insônia psicofisiológica, é correto indicar
1.
2.
3.
4.

evitar refeições pesadas antes de dormir.
deitar no mesmo horário sempre, mesmo que esteja sem sono.
tomar um banho frio (15 a 20 minutos) duas horas antes de dormir.
evitar sonecas durante o dia.

O correto está em:
A) 1 e 4, apenas.
B) 1, 2 e 3, apenas.
C) 2, 3 e 4, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.

21. Dentre os transtornos psiquiátricos mais frequentemente associados ao comportamento violento, estão:
1.
2.
3.
4.

fase maníaca do transtorno afetivo bipolar (mania franca ou grave e mania irritada ou disfórica).
transtorno de personalidade borderline.
esquizofrenia (paranóide e catatônica, principalmente).
transtorno do pânico.

O correto está em:
A) 2 e 4, apenas.
B) 1 e 3, apenas.
C) 1, 2 e 3, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.

22. Com relação às técnicas das psicoterapias cognitivas, é correto afirmar que implicam na
1. identificação de pensamentos automáticos ou distorções cognitivas para a estruturação de intervenções
cognitivas específicas.
2. testagem da validade de distorções cognitivas com o auxílio do terapeuta.
3. identificação de pressupostos mal-adaptativos que, em geral, levam a decepções e fracassos.
4. testagem de pressupostos mal-adaptativos.
O correto está em:
A) 2 e 4, apenas.
B) 1 e 3, apenas.
C) 1, 2 e 3, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.
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23. Na terapêutica do transtorno do pânico (TP), é correto afirmar que
1. o tratamento exclusivamente com imipramina apresenta vantagens se comparado com a terapia cognitivocomportamental exclusivamente.
2. o tratamento com terapia cognitivo-comportamental apresenta vantagem se comparado com a terapia
medicamentosa com imipramina exclusivamente.
3. a terapia cognitivo-comportamental e imipramina para o tratamento do transtorno do pânico oferece clara
vantagem no acompanhamento de longo prazo, comparado com cada um dos tratamentos isolados.
4. nenhuma vantagem de combinação de tratamentos é demonstrável quando a combinação de terapia
cognitivo-comportamental e benzodiazepínicos é comparada com cada uma das modalidades isoladamente.
O correto está apenas em:
A) 1 e 2.
B) 2 e 3.
C) 3 e 4.
D) 1 e 4.

24. Com relação à síndrome neuroléptica maligna, é correto afirmar que
1. sua prevalência é estimada entre 2 a 20% dos pacientes expostos a antagonistas dos receptores de
dopamina.
2. além do tratamento médico de apoio, os agentes mais utilizados para esta condição são o dantrolene e a
bromocriptina
3. é uma complicação do tratamento antipsicótico que ameaça a vida e pode ocorrer em qualquer ponto durante
o curso do tratamento.
4. os sintomas incluem rigidez muscular e distonia, acinesia, mutismo e agitação.
O correto está em:
A) 1 e 2, apenas.
B) 2, 3 e 4, apenas.
C) 1, 3 e 4, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.

25. A atividade terrorista de 11 de setembro de 2001 que atingiu as torres gêmeas do World Trade Center, na
cidade de Nova York (EUA) e o Pentágono na cidade de Washington-DC (EUA) resultaram em mais de 3500
mortes e lesões. Em levantamento realizado em menos de um mês após estes acontecimentos, em mais de 500
americanos adultos, foi evidenciado que quarenta e cinco por cento deles relataram um ou mais sintomas
substanciais de estresse, como lembranças perturbadoras dos acontecimentos, insônia, pesadelos, medo e
irritabilidade, entre outros.
Quando o clínico se defronta com paciente que experimentou um trauma significativo como o relatado acima, as
principais abordagens são:
1.
2.
3.
4.

apoio psicoterápico.
encorajamento para discutir o acontecido.
utilização de sedativos e hipnóticos, quando indicado
devem ser orientados a evitar reviver os acontecimentos passados já que aumenta o nível de estresse e
sintomas psicossomáticos.

O correto está em:
A) 1, 2 e 3, apenas.
B) 2, 3 e 4, apenas.
C) 1, 2 e 4, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.
Concurso Público – EDITAL Nº 68 – IEC – Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica – Psiquiatra

10
26. Os esteróides anabolizantes são uma família de drogas que inclui o hormônio masculino natural
testosterona e o grupo de muitos sintéticos análogos à testosterona. Todas essas drogas possuem vários graus
de efeitos anabolizantes e androgênicos. Embora tenham uso médicos legítimos, são utilizados de maneira
ilegal para aumentar o desempenho físico e a massa muscular. Dentre os efeitos psiquiátricos observados, é
correto afirmar que
1. podem, em um primeiro momento, induzir euforia e hiperatividade.
2. após períodos relativamente curtos, seu uso pode se tornar associado à raiva, excitação, irritabilidade,
hostilidade, ansiedade, somatização e depressão.
3. os esteróides anabolizantes não são consideradas substâncias adictivas.
4. a dependência iatrogênica deve ser considerada em pacientes geriátricos que estão recebendo testosterona
para aumentar a libido e reverter alguns aspectos do envelhecimento.
O correto está em:
A) 1 e 3, apenas.
B) 1, 2 e 4, apenas.
C) 2, 3 e 4, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.

27. A maioria das pessoas com intenção suicida comunica seus pensamentos e intenções por meio de palavras
que apresentam temas como sentimentos de culpa, desvalia, ruína moral e desesperança. Quaisquer que sejam
os problemas, os sentimentos e pensamentos da pessoa suicida tendem a ser os mesmos no mundo todo. Podese afirmar que, dentre características psicopatológicas comuns na mente dos suicidas, tem-se:
1.
2.
3.
4.

ambivalência: o desejo de viver e morrer alternam-se.
influenciabilidade: quanto mais falar sobre o suicídio mais irá desejar realizá-lo.
impulsividade: o impulso é transitório e dura poucos minutos ou horas.
rigidez: as pessoas pensam constantemente sobre o suicídio e não são capazes de perceber outras maneiras
de sair do problema.

O correto está em:
A) 1 e 2, apenas.
B) 2, 3 e 4, apenas.
C) 1, 3 e 4, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.

28. O foco da psicoterapia dinâmica breve é o material inconsciente do paciente, delimitado como área a ser
trabalhada no processo terapêutico. O foco deverá ser buscado utilizando-se os seguintes recursos técnicos:
1. interpretação seletiva: escolher sempre aquela em consonância com o foco e não se desviar do objetivo.
2. atenção seletiva: busca as conexões do conteúdo trazido pelo paciente com foco estabelecido.
3. negligência seletiva: evita qualquer conteúdo que, mesmo sendo interessante, cause desvio do objetivo
almejado.
4. quanto mais precoce e mais claramente for demarcado o foco, melhor será o prognóstico do tratamento, pois
permitirá o trabalho mais efetivo
O correto está em:
A) 1 e 2, apenas.
B) 2, 3 e 4, apenas.
C) 1 e 3, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.
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29. Com relação aos efeitos adversos do bloqueio de receptores pelos antipsicóticos, é correto afirmar que
1. o bloqueio do receptor dopaminérgico D2 provoca sintomas extrapiramidais (distonia, parkinsonismo, acatisia,
discinesia tardia), hiperprolactinemia (disfunções sexuais, alterações menstruais, galactorréia, ginecomastia).
2. o bloqueio dos receptores alfa-1-adrenérgicos provoca taquicardia reflexa, hipotensão postural, vertigem,
tontura, potencialização de efeitos anti-hipertensivos de algumas drogas (prazosin, terazosin, labetalol).
3. bloqueio dos receptores histamínicos H1 provoca o bloqueio dos efeitos anti-hipertensivos da clonidina e
metildopa.
4. bloqueio dos receptores muscarínicos provoca sedação, ganho de peso, potencialização de drogas
depressoras centrais.
O correto está em:
A) 1 e 2, apenas.
B) 1 e 3, apenas.
C) 2 e 3, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.

30. São características da bulimia nervosa:
1.
2.
3.
4.

vômitos auto-induzidos.
negar fome.
o comportamento é motivo de vergonha, culpa e há desejo de ocultá-lo.
amenorréia.

O correto está apenas em:
A) 2 e 3.
B) 1 e 3.
C) 1 e 4.
D) 2 e 4.
ÁREA DE ATUAÇÃO ESPECÍFICA
NAS QUESTÕES NUMERADAS DE 31 A 60, ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA QUE RESPONDE CORRETAMENTE
AO ENUNCIADO.

31. Considerando a depressão associada com diabete melito tipo I ou dependente de insulina (IDDM) e diabete
melito tipo II ou não-dependente de insulina (NIDDM), é correto afirmar que
1. a média de idade para início de depressão é em torno de 22 anos para pacientes com IDDM e em torno de 28
anos em pacientes com NIDDM.
2. em pacientes com NIDDM os sintomas depressivos geralmente precedem do desenvolvimento do diabete.
3. em pacientes com IDDM os sintomas depressivos geralmente precedem do desenvolvimento do diabete.
4. em pacientes com IDDM o diabete precede a sintomatologia depressiva.
O correto está apenas em:
A) 1, 3 e 4.
B) 2, 3 e 4.
C) 1, 2 e 3.
D) 1, 2 e 4.

Concurso Público – EDITAL Nº 68 – IEC – Analista de Gestão em Pesquisa e Investigação Biomédica – Psiquiatra

12

32. O tratamento psicofarmacológico da depressão em pacientes diabéticos requer atenção em decorrência
dos diferentes efeitos colaterais de várias classes de antidepressivos, tais como:
1. os antidepressivos triciclicos (ATC) estão associados a aumentos significativos no apetite, no peso corporal e
na glicose sanguínea.
2. os inibidores da monoaminooxidase (IMAO) tendem a exacerbar hipoglicemia e estão associados à perda de
peso significativa.
3. os inibidores da monoaminooxidase (IMAO) tendem a exacerbar hipoglicemia e estão associados a ganho
de peso significativo.
4. os inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRS) estão associados a reduções modestas da
glicose sérica e do peso corporal e tem pouco efeito sobre o apetite.
O correto está em:
A) 1 e 2, apenas.
B) 2, 3 e 4, apenas.
C) 1, 3 e 4, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.

33. Com relação à sintomatologia psiquiátrica presente no hipotiróidismo, é correto afirmar que
1.
2.
3.
4.

a prevalência de manifestações psicóticas é baixa, em torno de 5%.
delirium é a manifestação psiquiátrica mais grave do hipotiróidismo.
depressão é a segunda síndrome psiquiátrica mais frequente em pacientes hipotiróideos.
alterações na cognição são os sintomas mais comumente relatados, ocorrendo em mais de 40% dos casos.

O correto está em:
A) 1 e 2, apenas.
B) 3 e 4, apenas.
C) 1, 2 e 4, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.

34. São considerados objetivos da interconsulta psiquiátrica:
1. assumir o controle do caso a partir da solicitação da interconsulta.
2. proporcionar tratamento específico a pacientes acometidos por transtornos psiquiátricos que estejam em
atendimento em serviços não-psiquiátricos.
3. aproximar a psiquiatria de outras especialidades médicas e profissões da área de saúde.
4. modificar o enfoque assistencial centrado na doença para uma forma de trabalho centrado no paciente.
O correto está em:
A) 1 e 3, apenas.
B) 1 e 4, apenas.
C) 2, 3 e 4, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.
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35. Com relação à ocorrência de alterações psiquiátricas na Epilepsia, é correto afirmar que
1.
2.
3.
4.

o risco de suicídio é 4 a 10 vezes maior do que população em geral.
a depressão é o sintoma psiquiátrico mais frequente nos pacientes com epilepsia.
sintomas de psicose apresentam elevada prevalência na epilepsia.
pacientes com epilepsia têm risco aumentado para desenvolver qualquer transtorno psiquiátrico e mais
frequentemente do espectro depressivo, ansioso e psicótico.

O correto está em:
A) 1 e 4, apenas.
B) 1, 2 e 3, apenas.
C) 2, 3 e 4, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.

36. Com relação ao estigma associado à Epilepsia, analise as assertivas abaixo.
1. Dentre as causas atribuídas a preconceitos existentes em grupos de psiquiatras brasileiros relativos aos
transtornos mentais associados à epilepsia se encontram as dificuldades no tratamento destas condições e
lacunas na formação médica.
2. Exemplo de estigma é atribuir a certos pacientes violentos sem evidências clínicas suficientes o diagnóstico
de "epilepsia condutopática".
3. Aos portadores de epilepsia associada a transtornos mentais pesa o ônus do "duplo estigma" contribuindo
para que uma maioria de pacientes permaneça sem tratamento em países em desenvolvimento.
4. Exemplo de postura estigmatizante é atribuir o diagnóstico de epilepsia ao indivíduo que cometeu um ato
violento sob o rótulo de "crime epiléptico".
O correto está em:
A) 1 e 4, apenas.
B) 1 e 3, apenas.
C) 2 e 3, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.

37. Levando-se em consideração os estudos que relacionam personalidade e cardiopatia isquêmica, é correto
afirmar que a personalidade
1. tipo B, com características tais como: menor competitividade, tranquilidade, boa capacidade de captar e
receber afeição tem menos cardiopatia isquêmica.
2. tipo B, com características tais como: menor competitividade, tranquilidade, boa capacidade de captar e
receber afeição tem maior probabilidade para cardiopatia isquêmica.
3. tipo A, com características tais como: agressividade; competitividade; ambição; luta contínua e vigorosa
contra o relógio, a fim de realizar múltiplas tarefas; tensão e incapacidade para relaxar, acompanhadas por
intensa preocupação física e mental pode ser um fator de proteção para diversas coronariopatias inclusive
infarto do miocárdio.
4. tipo A, com características tais como: agressividade; competitividade; ambição; luta contínua e vigorosa
contra o relógio, a fim de realizar múltiplas tarefas; tensão e incapacidade para relaxar, acompanhadas por
intensa preocupação física e mental pode ser um fator de risco para diversas coronariopatias inclusive infarto
do miocárdio.
O correto está apenas em:
A) 1 e 2.
B) 2 e 3.
C) 1 e 4.
D) 3 e 4.
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38. Podem ser considerados benefícios relacionados ao tratamento psicológico e psiquiátrico de pacientes
internados em hospital geral:
1.
2.
3.
4.

maior adesão ao tratamento.
recuperação mais rápida.
maior utilização de serviços médicos.
tempo maior de permanência hospitalar.

O correto está apenas em:
A) 1 e 2.
B) 2 e 3.
C) 1 e 4.
D) 3 e 4.

39. Com relação à morbidade psiquiátrica em hospitais gerais, é correto afirmar que
1. algumas características apresentadas pelos pacientes parecem ser mais facilmente reconhecidas, como
traços histéricos, hipocondríacos e depressivos.
2. o problema é reconhecido e diagnosticado, mas não se faz o registro no prontuário do paciente.
3. apesar de os transtornos mentais causarem considerável sofrimento e implicações clínicas, pelo menos um
terço dos pacientes acometidos por eles não é reconhecido pelos médicos da atenção primária como tendo
essas condições.
4. o médico reconhece o problema, mas não faz o diagnóstico psiquiátrico correspondente.
O correto está em:
A) 1 e 2, apenas.
B) 2, 3 e 4, apenas.
C) 1, 3 e 4, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.

40. Como fatores relacionados a dificuldades no reconhecimento e no diagnóstico de transtornos mentais, podese enumerar:
1. falta de tempo e privacidade, em alguns ambientes, para conversar.
2. falta de treinamento adequado em saúde mental.
3. os pacientes queixam-se do "corpo", não relatando problemas "psicológicos".
4. o médico "aceita" a negação do paciente em relação aos seus problemas psicológicos.
O correto está em:
A) 1 e 4, apenas.
B) 2 e 3, apenas.
C) 1 e 2, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.
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41. Como problemas metodológicos em estudos de avaliação, da efetividade e da interconsulta psiquiátrica, é
correto afirmar que
1. em vários estudos, faltam variáveis de controle para a gravidade da doença e o número de diagnósticos
concomitantes.
2. alguns estudos focalizam só casos atendidos pela interconsulta, geralmente mais complexos, com
problemas mentais mais graves.
3. os estudos deveriam ser prospectivos, com controle para confundimento e número suficiente de
participantes.
4. não há controle sobre o tempo decorrido entre a internação e a solicitação da interconsulta.
O correto está em:
A) 1 e 4, apenas.
B) 2 e 3, apenas.
C) 1 e 2, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.

42. Crianças vítimas de abuso sexual chegam aos serviços de emergência e têm dificuldade em relatar essa
questão ao médico que presta atendimento. O médico deve estar atento a sintomas e sinais sugestivos da
ocorrência de abuso como os elencados abaixo:
1.
2.
3.
4.

alucinações e delírios de características persecutórias.
presença de doenças sexualmente transmissíveis.
desconforto da criança ao sentar ou caminhar.
dor, prurido ou irritação nos órgãos genitais ou na via urinária.

O correto está em:
A) 1 e 2, apenas.
B) 2, 3 e 4, apenas.
C) 1, 3 e 4, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.

43. A Política Nacional de Humanização existe desde 2003 para efetivar os princípios do SUS no cotidiano das
práticas de atenção e gestão, qualificando a saúde pública no Brasil e incentivando trocas solidárias entre
gestores, trabalhadores e usuários. Para a implementação da visita aberta e a permanência do acompanhante, é
correto afirmar que as seguintes orientações podem ser seguidas:
1. a inclusão das visitas e dos acompanhantes como parte do projeto terapêutico do doente pressupõe que se
procure conhecer como se compõe a sua rede social e como contatá-la.
2. alguns pacientes clinicamente estáveis podem ter necessidade do apoio de amigos e de familiares
específicos. Portanto, cabe à equipe escutá-los a este respeito.
3. pacientes inconscientes não necessitam da presença de amigos e familiares devem ficar exclusivamente sob
os cuidados da equipe terapêutica.
4. as situações de tensão (entre o paciente e os seus familiares e acompanhantes ou entre o paciente e a
equipe de referência) devem ser tomadas como resultado da articulação de uma série de forças
contraditórias e podem indicar os caminhos para a resolução de conflitos por parte da equipe (de preferência
com apoio de profissional da Saúde Mental). Com tal medida, objetiva-se aumentar a compreensão do
contexto e melhor definir qual deve ser a atuação terapêutica efetiva na gestão de conflitos e tensões.
O correto está em:
A) 1, 2 e 4, apenas.
B) 2, 3 e 4, apenas.
C) 1 e 3, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.
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44. Na avaliação do risco de suicídio em pacientes hospitalizados em hospitais gerais, é correto afirmar que
1. doenças orgânicas incapacitantes, dor crônica e lesões desfigurantes relacionam-se a uma maior taxa de
suicídio.
2. doentes renais crônicos têm um coeficiente de suicídio cerca de 400 vezes maior do que a população geral.
3. deve-se desconfiar de "falsas melhoras", em especial quando situações de crise continuam sem solução ou
foram temporariamente aliviadas pela internação.
4. os coeficientes de suicídio em hospitais gerais são maiores que na população geral.
O correto está em:
A) 1 e 2, apenas.
B) 2 e 3, apenas.
C) 3 e 4, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.

45. Nos pacientes portadores do HIV e/ou AIDS, as queixas de insônia aparecem com frequência. Nessa
situação, é correto afirmar que
1. hábitos diurnos e noturnos podem estar afetando o sono (muito tempo no leito durante o dia, alimentação,
pouca atividade física), com especial atenção para o caso de pacientes internados, em geral, mais
vulneráveis ao problema.
2. quadros orgânicos relacionados ou não à infecção pelo HIV, particularmente às dificuldades respiratórias,
quadros dolorosos, doenças de pele com prurido, afecções cerebrais, hepáticas, renais, músculo
esqueléticas (problemas na coluna vertebral) ou do sistema endócrino podem estar afetando o sono.
3. alguns anti-retrovirais podem integrar o elenco de fatores causais da insônia, entre eles a zidovudina (AZT),
a estavudina (d4T), a lamivudina (3TC), o indinavir (Crixivam) e o efavirenz (Stocrin).
4. padrões de sono anteriores ao surgimento do HIV e/ou AIDS não têm importância clínica.
O correto está em:
A) 2 e 4, apenas.
B) 1, 2 e 3, apenas.
C) 1 e 4, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.

46. São consideradas drogas de prescrição segura na insônia presente em portadores do HIV e/ou AIDS em uso
de anti-retrovirais:
1.
2.
3.
4.

midazolan
cloxazolan
lorazepan
clonazepan

O correto está apenas em:
A) 1, 3 e 4.
B) 1, 2 e 3.
C) 1, 2 e 4.
D) 2, 3 e 4.
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47. Com relação ao uso de álcool e drogas psicoativas concomitante ao uso de anti-retrovirais no controle da
infecção HIV/AIDS, é correto afirmar que
1. o álcool aumenta os níveis séricos do abacavir em 41%.
2. bebidas alcoólicas devem ser evitadas para aqueles pacientes que tomam o amprenavir em solução oral.
3. o uso concomitante de bebidas alcoólicas com a didanosina potencializa a toxicidade desta substância,
aumentando o risco de desenvolvimento de pancreatite nos pacientes que estiverem utilizando esta
medicação.
4. existe um caso fatal relatado de interação entre ecstasy e ritonavir, explicado através do aumento da
concentração de ecstasy na corrente sanguínea.
O correto está em:
A) 1 e 3, apenas.
B) 2 e 3, apenas.
C) 3 e 4, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.

48. Em artigo de Souza et al. (2005) acerca da associação hanseníase e envelhecimento encontra-se o
resultado apresentado na Tabela 1:
Tabela 1 – Ser doente de hanseníase segundo a Frequência das Sub-categorias – João Pessoa, 2005.
Sub-categorias
F
%
Estigma
5
38,00
Desconhecimento da doença
3
23,00
Efeitos colaterais do medicamento
2
15,00
Ausência de rejeição
1
8,00
Relação com outra patologia
1
8,00
Consciência de cura da doença
1
8,00
TOTAL
13
100,00
Fonte: Souza, M. M., Silva, G. B., Henriques, E. M. R. M. Significado de ser idoso/ doente de hanseníase. Revista
Eletrônica de Enfermagem, 7(3): 327-332, 2005, p.330.

A Tabela 1 ilustra exemplo de conhecimento relativo ao estigma presente em doentes portadores de hanseníase
no Brasil. Com relação à hanseníase, é correto afirmar que
1. ainda é grande o desconhecimento da sociedade com relação à hanseníase.
2. embora a hanseníase seja uma doença que, quando tratada, é considerada curável e, após a cura, não
apresenta risco de contágio, ainda persiste nos dias atuais uma situação de estigma, em razão dos
preconceitos profundamente arraigados ao longo da história.
3. as incapacidades afetam as extremidades e a face, inclusive os olhos, resultando frequentemente em grande
diminuição da capacidade do trabalho e limitando seriamente a vida social dos doentes. Essas
incapacidades são responsáveis, em grande parte pelo alto grau de preconceito da doença.
4. pessoas com hanseníase, muitas vezes, sofrem de baixa auto-estima e depressão, como resultado de
rejeição e hostilidade que sofrem nas mãos da família e da comunidade.
O correto está em:
A) 1 e 3, apenas.
B) 2 e 3, apenas.
C) 3 e 4, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.
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49. Pacientes que têm dificuldades em se ajustar a situação de doença e hospitalização em decorrência de
transtornos mentais ou traços marcantes de personalidade, podem demandar a intervenção de psiquiatra
interconsultor. Nesses casos, na abordagem terapêutica, o estabelecimento de limites está indicado por
intermédio de
1.
2.
3.
4.

confrontar as qualidades que o paciente narcisicamente se atribui.
reconhecer os estresses pelos quais o paciente está passando.
respeitar os mecanismos de defesa que o paciente está utilizando por necessidade momentânea.
não incitar o paciente a reações de raiva.

O correto está em:
A) 1 e 2, apenas.
B) 3 e 4, apenas.
C) 2, 3 e 4, apenas.
D) 1, 2, 3 e 4.

50. Quais transtornos psiquiátricos estão mais comumente associados à solicitação de alta (alta a pedido) no
contexto do hospital geral?
1.
2.
3.
4.

Transtorno depressivo recorrente .
Dependência de substâncias psicoativas.
Transtorno de personalidade histriônico.
Transtorno de personalidade borderline.

O correto está apenas em:
A) 1 e 2.
B) 2 e 4.
C) 3 e 4.
D) 1 e 4.

51. Como contribuições da psicanálise para o estabelecimento de uma relação médico-paciente produtiva, é
correto afirmar que
1. em grau maior ou menor, mesmo o indivíduo mais equilibrado e forte, ao ficar doente, deposita no médico
temores e esperanças relacionadas às suas necessidades psicológicas mais íntimas configurando a
transferência.
2. a contratransferência é um fenômeno normal de significado semiológico tanto para terapeutas na área de
saúde mental como também para os profissionais da saúde em geral.
3. a relação que se estabelece entre o médico e o paciente pode ser concebida como uma negociação, o
resultado de um compromisso entre as "ofertas" e exigências do paciente, de um lado, e as respostas do
profissional, de outro.
4. é necessário que não ocorra um jogo de identificações entre médico e paciente para que se estabeleça uma
forte aliança terapêutica.
O correto está apenas em:
A) 1 e 2.
B) 3 e 4.
C) 1, 2 e 3.
D) 2, 3 e 4.
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52. Com relação à fibromialgia, é correto afirmar que
1. é mais comum em homens do que em mulheres.
2. sua etiologia é desconhecida mas pode ser precipitada pelo estresse, que causa espasmos arteriais
localizados, que interferem na perfusão de oxigênio nas áreas afetadas.
3. o diagnóstico é feito após a exclusão de doenças reumáticas ou hipotireoidismo.
4. as áreas afetadas com maior frequência são a cervical e a torácica, mas a dor pode estar localizada nos
braços, nos ombros, na lombar ou nas pernas.
O correto está apenas em:
A) 1 e 2.
B) 2, 3 e 4.
C) 1 e 4.
D) 1, 2 e 3.

53. A psoríase é uma doença crônica e intermitente que pode afetar a qualidade de vida e, frequentemente, está
relacionada com alterações psicossomáticas. Em relação a estas alterações, é correto afirmar que
1. o estresse relacionado à psoríase pode ser mais influenciado por dificuldades psicossociais inerentes aos
relacionamentos interpessoais, do que pela gravidade ou cronicidade da doença.
2. muitas vezes os pacientes relatam que o estresse é resultante da estética desfigurada e do estigma social.
3. pacientes com psoríase têm relatos científicos importantes, de níveis elevados de ansiedade e depressão.
4. a depressão co-mórbida reduz o limiar do prurido.
O correto está em:
A) 1 e 2, somente.
B) 3 e 4, somente.
C) 1 e 4, somente.
D) 1, 2, 3 e 4.

54. Com relação à Síndrome de Fadiga Crônica (SFC), é correto afirmar que
1. a fadiga deve ser suficientemente grave para causar uma perda significativa das funções físicas e sociais, por
um mínimo, de seis meses, e quatro dos seguintes sintomas precisam também estar presentes: distúrbio do
sono (usualmente hipersonia), prejuízo na concentração, dor muscular, dores múltiplas nas articulações,
dores de cabeça, exacerbação da fadiga pós-esforço, garganta inflamada e nódulos linfáticos inchados.
2. a maioria dos pacientes nos quais a SFC é diagnosticada tem o início dos seus sintomas a partir de uma
infecção viral, como uma infecção do trato respiratório superior ou influenza.
3. o risco de desenvolver SFC é vinte vezes maior naqueles com história de transtorno psiquiátrico.
4. estudos recentes sugeriram que há uma propensão genética a sofrer de fadiga crônica, sendo a concordância
entre gêmeos monozigóticos mais do dobro da que possuem gêmeos dizigóticos.
O correto está em:
A) 1, 2 e 4, somente.
B) 2, 3 e 4, somente.
C) 1, 2 e 3, somente.
D) 1, 2, 3 e 4.
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55. Os transtornos cognitivos causados por uma condição médica geral formam um grupo grande e
heterogêneo e cursam com comprometimento da memória, orientação, praxia e capacidade de julgamento. É
correto afirmar que os principais são:
1.
2.
3.
4.

delirium.
síndrome amnéstica orgânica.
síndrome de abstinência.
demência.

O correto está em:
A) 1 e 3, somente.
B) 2, 3 e 4, somente.
C) 1, 2 e 4, somente.
D) 1, 2, 3 e 4.

56. A pseudociese no contexto do hospital geral pode indicar a intervenção do interconsultor psiquiátrico. Nesse
caso, é correto afirmar que
A) se deve confrontrar vigorosamente a paciente com resultados de exames complementares para a aceitação
de sua realidade.
B) o psiquiatra deve auxiliar a equipe de saúde a lidar com sentimentos negativos que estes quadros geram.
C) em geral há outros sinais psicopatológicos de síndrome psiquiátrica.
D) está indicado o uso de medicação antipsicótica.

57. A anorexia nervosa pode ter um curso grave, com complicações físicas e psicológicas. É correto afirmar que
dentre os fatores preditivos de má evolução da doença, estão:
1.
2.
3.
4.

aparecimento tardio do transtorno.
comorbidade psiquiátrica.
relações familiares comprometidas.
peso muito baixo no início do tratamento.

O correto está em:
A) 1 e 2, somente.
B) 2 e 3, somente.
C) 1, 3 e 4, somente.
D) 1, 2, 3 e 4.

58. Dentre as complicações físicas relacionadas ao sistema digestório encontradas na anorexia nervosa, estão
1.
2.
3.
4.

aumento do peristaltismo intestinal.
retardo no esvaziamento gástrico.
pancreatite.
hemorragia digestiva.

O correto está em:
A) 1 e 2, somente.
B) 2 e 3, somente.
C) 1, 3 e 4, somente.
D) 1, 2, 3 e 4.
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59. Com relação ao transtorno factício, é correto afirmar que
1.
2.
3.
4.

os portadores submetem-se com avidez a vários procedimentos invasivos e cirurgias.
em geral há a presença de incentivos externos para o comportamento do paciente como ganho econômico.
dentre suas manifestações mais comuns estão as queixas de dor e solicitação de analgésicos.
a motivação é a necessidade psicológica de assumir o papel de enfermo.

O correto está apenas em:
A) 1, 2 e 3.
B) 2, 3 e 4.
C) 1, 3 e 4.
D) 1, 2 e 4.

60. Com relação ao Delirium Tremens (DT), é correto afirmar que
1. constitui quadro confusional agudo, flutuante e autolimitado: inicia-se de 72 horas após a última dose de
álcool, com duração de 2 a 6 dias.
2. a sintomatologia em graus variados de intensidade, caracteriza-se por estado confusional flutuante, com
estreitamento do campo vivencial e marcado por desorientação alopsíquica, prejuízo na memória de fixação,
desgregação do pensamento, alucinações e delírios, que se somam aos sinais e sintomas de liberação
autonômica da síndrome de abstinência alcoólica.
3. é uma condição de urgência médica, associada a riscos significativos de morbidade e mortalidade.
4. o quadro alucinatório clássico é visual mas podem ocorrer formas táteis.
O correto está em:
A) 1, 2 e 3, somente.
B) 2 e 4, somente.
C) 1, 3 e 4, somente.
D) 1, 2, 3 e 4.
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